
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της με αριθμ απόφασης 4593/6-6-2018
 (ΦΕΚ 2354/τ.Β΄/20-6-2018) ίδρυσης του Μεταπτυ-
χιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Επι-
στήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου.

2 Ίδρυση Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμ-
ματος Σπουδών με τίτλο «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ», 
μεταξύ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών 
και του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της 
Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 6169 (1)
   Τροποποίηση της με αριθμ απόφασης 4593/
6-6-2018 (ΦΕΚ 2354/τ.Β΄/20-6-2018) ίδρυσης του 
Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμή-
ματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Αν-
θρώπου.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
(Συνεδρία: 555/22-4-2019)

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4485/4-8-2017 κεφάλαιο ΣΤ' Δεύτερος και 

Τρίτος Κύκλος Σπουδών, άρθρα 30-45 και άρθρο 85 
(ΦΕΚΑ΄114/4-8-2017).

2. Την υπουργική απόφαση Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, 163204/Ζ1/29-9-2017 
Εφαρμογή διατάξεων ν. 4485/4-8-2017 (ΦΕΚ Α΄114/
4-8-2017) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκπό-
νησης διδακτορικών διατριβών-Λοιπά θέματα,

3. Την υπουργική απόφαση Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, 203446/Ζ1/22-11-2017 
Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του 
ν.4485/4-8-2017 (ΦΕΚ Α΄114/4-8-2017).

4. Την υπουργική απόφαση Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, 216772/Ζ1/8-12-2017 
Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού 
λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Π.Μ.Σ. 
(ΦΕΚ Β' 4334/12-12-2017).

5. Την υπουργική απόφαση Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, 41931/Ζ1/13-3-2018 Ρύθ-
μιση θεμάτων Ίδρυσης Κοινών Π.Μ.Σ. και εκπόνησης 
διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη μεταξύ ημεδα-
πών Α.Ε.Ι. και αναγνωρισμένων ως ομοταγών Ιδρυμάτων 
ή Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων της αλλοδαπής 
(ΦΕΚ Β'972/19-3-2018).

6. Την Εγκύκλιο Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, 45070/Ζ1/19-3-2018 - Κοινοποίηση 
διατάξεων του ν.4521/2018 (Α'38) «Ίδρυση Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» - Αποστολή 
ενδεικτικού υποδείγματος συνοδευτικών εγγράφων της 
παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017.

7. Την Εγκύκλιο Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, 26407/Ζ1/15-2-2018 Ίδρυση - Επα-
νίδρυση Π.Μ.Σ. σε εφαρμογή των διατάξεων του 
ν.4485/2017 (114 Α').

8. Την Εγκύκλιο Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, 42777/Ζ1/14-3-2018 - Ίδρυση - Επα-
νίδρυση Π.Μ.Σ σε εφαρμογή των διατάξεων του 
ν.4485/2017 (114 Α').

9. Την Πράξη του Πρύτανη αριθμ. 353/15-1-2018 σχε-
τικά με την σύσταση Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Ε.Μ.Σ.) του Γ.Π.Α. και σύμφωνα με την υφιστάμενη 
νομοθεσία (ν. 4485/4-8-2017, άρθ. 31, παρ. 6 και άρθ. 32, 
παρ. 5, ΦΕΚ Α΄114/4-8-2017).

10. Την με αριθμ. 134689/Ζ1/9-8-2018 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 
480/24-8-2018) διαπιστωτική πράξη του Υπουργού 
Παιδείας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με την οποία δι-
απιστώνεται ο διορισμός του Σπυρίδωνος Κίντζιου του 
Ευαγγέλου, Καθηγητή του Τμήματος Βιοτεχνολογίας, 
της Σχολής Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης 
του Γ.Π.Α., ως Πρύτανη του Γ.Π.Α. με θητεία που λήγει 
στις 31-8-2022.

11. Την αριθμ. 7034/12-9-2018 απόφαση Πρύτανη του 
Γ.Π.Α., αναφορικά με τον εξής ορισμό: «Καθορισμός του 
τομέα ευθύνης και των επιμέρους αρμοδιοτήτων των 
τριών (3) Αντιπρυτάνεων του Γεωπονικού Πανεπιστημί-
ου Αθηνών και της σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη» 
(ΦΕΚ τ.Β΄/4205/25-9-2018).

12. Το απόσπασμα πρακτικών (Συνεδρία: 546/2-4-2019)
της Συνέλευσης του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και 
Διατροφής του Ανθρώπου, που αφορά την τροποποίηση 
της απόφασης 4593/6-6-2018 (ΦΕΚ 2354/τ.Β΄/20-6-2018) 
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του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμή-
ματος ET και ΔΑ.

13. Την απόφαση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Ε.Μ.Σ.) του Γ.Π.Α., (συνεδρία 7η/10-4-2019).

14. Το γεγονός ότι από τις προτεινόμενες τροποποιή-
σεις δεν επηρεάζονται οι εγκεκριμένες μελέτη σκοπιμό-
τητας, έκθεση βιωσιμότητας και έκθεση Τμήματος, αλλά 
ούτε και ο εγκεκριμένος αναλυτικός προϋπολογισμός 
λειτουργίας του Π.Μ.Σ.

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού αποφασίζει, εγκρίνει:

την τροποποίηση της με αριθμ. απόφασης 4593/
6-6-2018 (ΦΕΚ 2354/τ.Β΄/20-6-2018) Επανίδρυσης του 
Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος 
Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου με 
τίτλο «Σύγχρονη Τεχνολογία Τροφίμων. Γαλακτοκομία-
Οινολογία» ως προς τα σημεία:

1. Τον τίτλο του εν λόγω Προγράμματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών ο οποίος τροποποιείται σε Π.Μ.Σ. «Σύγχρο-
νη Τεχνολογία Τροφίμων. Ι) Γαλακτοκομία, ΙΙ) Οινολογία».

2. Τον τίτλο των ειδικεύσεων του εν λόγω Προγράμμα-
τος Μεταπτυχιακών Σπουδών οι οποίες τροποποιούνται 
σε Ι) Γαλακτοκομία και II) Οινολογία.

3. Το αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (άρθρο 2).

4. Τους μεταπτυχιακούς τίτλους που απονέμονται από 
το Πρόγραμμα (άρθρο 5).

5. Το πρόγραμμα μαθημάτων του Β' εξαμήνου σπου-
δών της ειδίκευσης της Γαλακτοκομίας (άρθρο 6).

6. Το πρόγραμμα μαθημάτων των Α' και Β' εξαμήνων 
της ειδίκευσης της Οινολογίας (άρθρο 6).

Αναλυτικότερα:
Εγκρίνει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 τη λει-

τουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Δια-
τροφής του Ανθρώπου του Γεωπονικού Πανεπιστημί-
ου Αθηνών με τίτλο «Σύγχρονη Τεχνολογία Τροφίμων. 
Ι) Γαλακτοκομία II) Οινολογία», ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του 
Ανθρώπου (Ε.Τ.Δ.Α.) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018 -
2019 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) 
με τίτλο: «Σύγχρονη Τεχνολογία Τροφίμων. Ι) Γαλακτοκο-
μία II) Οινολογία» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφα-
σης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.

Άρθρο 2
Αντικείμενο

Το Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η υψηλού επιπέδου 
εξειδίκευση στις επιστήμες

1. της Γαλακτοκομίας
2. της Οινολογίας
Ο σκοπός του ΠΜΣ είναι:
α) Η ανάπτυξη της έρευνας και η προαγωγή της επι-

στημονικής γνώσης στους τομείς εξειδίκευσης που αφο-

ρούν: ι) την παραγωγή γάλακτος και γαλακτοκομικών 
προϊόντων ιι) την παραγωγή οίνου, οινικών προϊόντων 
και αποσταγμάτων.

β) Η δημιουργία εξειδικευμένων επιστημόνων, ικανών 
να στελεχώσουν υπηρεσίες του δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, στα 
ευρύτερα γνωστικά αντικείμενα του Π.Μ.Σ. με στόχο 
την παραγωγή ανταγωνιστικών και υψηλής ποιότητας 
προϊόντων και η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών.

Άρθρο 3
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τριτοβάθμι-
ας εκπαίδευσης θετικών επιστημών της ημεδαπής και 
αντίστοιχων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της 
αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων Τεχνολογι-
κών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων συναφούς γνωστικού 
αντικειμένου.

Άρθρο 4
Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. είναι 
τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα γίνεται η παρακολούθηση 
των μαθημάτων ανά ειδίκευση ενώ το τελευταίο είναι 
αφιερωμένο στην έρευνα και συγγραφή της μεταπτυχι-
ακής ερευνητικής διατριβής και στην πραγματοποίηση 
της πρακτικής άσκησης.

Ο χρόνος αυτός μπορεί να παραταθεί μετά από από-
φαση της Συνέλευσης τους Τμήματος.

Τυχόν υπέρβαση του ανωτέρω μέγιστου χρονικού ορί-
ου ή της παράτασης που δόθηκε χωρίς λήψη του μετα-
πτυχιακού τίτλου σπουδών συνεπάγεται διαγραφή του 
φοιτητή μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 5
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευ-
σης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Σύγχρονη Τεχνολογία Τροφίμων.
Ι) Γαλακτοκομία II) Οινολογία», σε μία από τις δύο ειδι-
κεύσεις:

1. Γαλακτοκομία.
2. Οινολογία.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, οι φοιτη-
τές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τα παρακάτω 
μαθήματα και σειρά σεμιναρίων από ειδικούς που προ-
έρχονται από το χώρο της βιομηχανίας ή άλλων εκπαι-
δευτικών ιδρυμάτων του Δημόσιου Τομέα. Η επιλογή 
των ανωτέρω θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 4485/2017. Πέραν τούτων ο μεταπτυχιακός φοιτητής 
υποχρεούται σε δίμηνη πρακτική άσκηση σε επιχειρή-
σεις τροφίμων ή συμβούλων ή φορείς πιστοποίησης ή 
σε εργαστήρια. Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων 
(ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. 
ανέρχονται σε ενενήντα (90). Το πρόγραμμα των μαθη-
μάτων διαμορφώνεται κατά ειδίκευση ως εξής:
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Ι) Ειδίκευση «Γαλακτοκομία»
Το πρώτο εξάμηνο περιλαμβάνει την παρακολούθηση 

πέντε (5) υποχρεωτικών μαθημάτων, από τον παρακά-
τω Πίνακα, τα οποία η Συντονιστική Επιτροπή επιλέγει 
για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές ανάλογα με τις προ-
πτυχιακές σπουδές τους, και την παρακολούθηση των 
Σεμιναρίων, τα οποία συνολικά αντιστοιχούν σε τριάντα 
(30) ECTS. To δεύτερο εξάμηνο περιλαμβάνει την παρα-
κολούθηση έξι (6) μαθημάτων, πέντε (5) υποχρεωτικών 
και ενός (1) επιλογής της ειδίκευσης (σύμφωνα με τον 
Παρακάτω Πίνακα) και των Σεμιναρίων, τα οποία συνο-
λικά αντιστοιχούν σε τριάντα (30) ECTS.

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ Β' ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS

Σχεδίαση και ανάλυση πει-
ραμάτων

4
Τεχνολογία γαλακτο-
κομικών προϊόντων (Υ)

7

Χημεία τροφίμων 6 Ειδική τυροκομία (Υ) 7

Βιοχημεία τροφίμων 6
Κανονισμοί και έλεγ-
χος γαλακτοκομικών 
προϊόντων (Υ)

2

Μικροβιολογία τροφίμων 
και εφαρμοσμένη μικροβι-
ολογία

6
Οργανοληπτικός 
έλεγχος γαλακτοκο-
μικών προϊόντων (Υ)

2

Μηχανική τροφίμων 6
Σχεδιασμός γραμμών 
παραγωγής - Τεχνο-
οικονομικές μελέτες (Υ)

3

Νομοθεσία τροφίμων και συ-
στήματα διαχείριση ασφάλει-
ας τροφίμων (HACCP)

6
Ανάπτυξη γαλακτοκο-
μικών προϊόντων (Ε)

3

Οργάνωση και διοίκηση επι-
χειρήσεων τροφίμων

6
Διαχείριση αποβλή-
των βιομηχανιών τρο-
φίμων (Ε)

3

Βιοπολυμερή (ή υδροκολλο-
ειδή) τροφίμων

4

Σεμινάρια (Υ) 2

Χημεία, βιοχημεία και ανά-
λυση γάλακτος

6

Μικροβιολογία γάλακτος και 
των προϊόντων του

6

Διαχείριση παραγωγής γά-
λακτος

3

Φυσικές ιδιότητες τροφίμων 3

Σεμινάρια 2

ΣΥΝΟΛΟ 30 ΣΥΝΟΛΟ 30

II) Ειδίκευση «Οινολογία»
Το πρώτο εξάμηνο περιλαμβάνει την παρακολούθηση 

πέντε (5) υποχρεωτικών μαθημάτων από τον Παρακά-
τω Πίνακα, τα οποία η Συντονιστική Επιτροπή επιλέγει 
για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές ανάλογα με τις προ-
πτυχιακές σπουδές τους, και την παρακολούθηση των 
Σεμιναρίων, τα οποία συνολικά αντιστοιχούν σε τριάντα 
(30) ECTS. Το δεύτερο εξάμηνο περιλαμβάνει την παρα-
κολούθηση επτά (7) υποχρεωτικών μαθημάτων (σύμ-
φωνα με τον παρακάτω Πίνακα) της ειδίκευσης και των 
Σεμιναρίων, τα οποία συνολικά αντιστοιχούν σε τριάντα 
(30) ECTS. To πρόγραμμα σπουδών έχει διαμορφωθεί 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νέου κανονισμού που 
ψηφίστηκε από το Διεθνές Γραφείο Οίνου και Αμπέλου 
(Training programs for oenologists - Resolution OIV/ECO 
563/2016). Οι απόφοιτοι της παρούσας Ειδίκευσης του 
Π.Μ.Σ. έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που 
προβλέπονται από το ν. 1697/1987 (Α'57), για την Άσκη-
ση του Επαγγέλματος του Οινολόγου.

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS

Τεχνολογία οίνου Ι 7 Τεχνολογία οίνου II 6

Μικροβιολογία οίνου - 
Τεχνολογία ζυμώσεων

7
Νομοθεσία αμπελο-
οινικής παραγωγής 
και αποσταγμάτων

5

Χημεία γλεύκους και 
οίνου - Μέθοδοι ανά-
λυσης

7 Αποστάγματα 4

Αμπελουργία για οινο-
λόγους Ι

5
Εμπορία οίνου και 
αποσταγμάτων

4

Γευσιγνωσία οίνων και 
αποσταγμάτων

2
Αμπελουργία για οι-
νολόγους II

4

Μηχανική τροφίμων 6
Οικονομική διαχείρι-
ση οινοποιείων και 
αποσταγματοποιείων

3

Σχεδίαση και ανάλυση 
πειραμάτων

6
Γευσιγνωσία οίνων 
και αποσταγμάτων

2

Χημεία τροφίμων 4

Σεμινάρια 2

Βιοχημεία τροφίμων 4

Νομοθεσία τροφίμων 
και Συστήματα διαχεί-
ριση ασφάλειας τροφί-
μων (HACCP)

6

Σεμινάρια 2

ΣΥΝΟΛΟ 30 ΣΥΝΟΛΟ 30

Γ' Εξάμηνο
Στο Γ' Εξάμηνο σπουδών εντάσσονται η Πρακτι-

κή Άσκηση (4 ECTS), η παρακολούθηση Σεμιναρίων 
(2 ECTS) και η εκπόνηση και συγγραφή της Μεταπτυχια-
κής Ερευνητικής Μελέτης (24 ECTS), τα οποία συνολικά 
αντιστοιχούν σε τριάντα (30) ECTS.

Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ ECTS

Μεταπτυχιακή ερευνητική μελέτη 24

Πρακτική άσκηση 4

Σεμινάρια 2

ΣΥΝΟΛΟ 30

Άρθρο 7
Γλώσσα Διδασκαλίας

Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. είναι η ελληνική. 
Σε περίπτωση προσκεκλημένων διδασκόντων του εξω-
τερικού οι διαλέξεις θα δίνονται στην Αγγλική γλώσσα. 
Η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας μπορεί να γίνει 
σε οποιαδήποτε γλώσσας της Ε.Ε. μετά από απόφαση της 
Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ34138 Τεύχος B’ 2771/04.07.2019

Άρθρο 8
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. κατ' έτος ορίζεται κατ' 
ανώτατο όριο στους τριάντα (30).

Άρθρο 9
Προσωπικό

Το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του 
Ανθρώπου διαθέτει ικανό αριθμό μελών Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. 
και Ε.Τ.Ε.Π. με αναγνώριση στον ελληνικό και το διεθνή 
επιστημονικό χώρο που θα καλύψουν τις διδακτικές και 
ερευνητικές ανάγκες του παρόντος Π.Μ.Σ.. Επίσης, θα 
προσκαλούνται διακεκριμένοι ειδικοί επιστήμονες από 
πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής και 
της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36
του ν. 4485/2017.

Άρθρο 10
Υλικοτεχνική Υποδομή

Το Εργαστήριο Γαλακτοκομίας και το Εργαστήριο Οι-
νολογίας και Αλκοολούχων Ποτών διαθέτουν όλη την 
απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή (κτηριακές υποδο-
μές - αίθουσες διδασκαλίας - εργαστήρια, πιλοτικό τυ-
ροκομείο, μηχανολογικό εξοπλισμό, επιστημονικά όρ-
γανα) για τις ανάγκες λειτουργίας του Π.Μ.Σ. Επιπλέον, 
Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών διαθέτει Κεντρική 
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης που μπορεί να 
εξυπηρετήσει τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες 
του Π.Μ.Σ.

Άρθρο 11
 Κόστος Λειτουργίας

Το 70% του κόστους λειτουργίας του Π.Μ.Σ. που αφο-
ρά στις λειτουργικές δαπάνες, λαμβανομένου υπόψη του 
μέγιστου δυνητικού ποσοστού των εγγραφόμενων φοι-
τητών που απαλλάσσονται τελών φοίτησης, ανέρχεται 
στο ποσό των 58.800,00€ και αναλύεται σε κατηγορίες 
δαπανών ως εξής:

Κατηγορία δαπάνης Κόστος σε €

Ι. Δαπάνες εξοπλισμού και λογισμικού και 
αναλωσίμων

31.800,00

ΙΙ. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών 2.000,00

III. Δαπάνες μετακινήσεων 5.000,00

IV. Αμοιβές (μέλη ΔΕΠ, εξωτερικοί συνεργά-
τες, γραμματεία)

15.000,00

V. Λοιπές δαπάνες 5.000,00

Μερικό Σύνολο (70%) 58.800,00

VI. Λειτουργικά έξοδα Ιδρύματος (30%) 25.200,00

Σύνολο 84.000,00

Άρθρο 12
Αιτιολόγηση επιβολής τέλους φοίτησης

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από την 
καταβολή τελών φοίτησης από τους φοιτητές, το οποίο 
ανέρχεται σε 4.000,00 ευρώ ανά φοιτητή για το σύνολο 
των σπουδών του. Η αύξηση του αριθμού εισακτέων στο 
Πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών σε συνδυασμό με 

τη μείωση της επιχορήγησης που λαμβάνει το Τμήμα 
από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Ιδρύματος καθιστά 
αδήριτη την ανάγκη επιβολής τελών φοίτησης, για την 
λειτουργία του παρόντος Π.Μ.Σ. Τα τέλη φοίτησης κα-
λύπτουν τα έξοδα διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης 
(αμοιβή γραμματέως) και λοιπά αναλώσιμα γραμματείας, 
έξοδα εκπόνησης των μεταπτυχιακών ερευνητικών με-
λετών (μικροβιολογικά υποστρώματα, αντιδραστήρια 
και λοιπά αναλώσιμα), έκτακτες ανάγκες επισκευής και 
προμήθειας ανταλλακτικών ερευνητικών οργάνων, τέλη 
δημοσίευσης σε επιστημονικά περιοδικά των εργασιών 
των μεταπτυχιακών φοιτητών, δαπάνες για εκπαιδευτι-
κές επισκέψεις σε επιχειρήσεις τροφίμων, μετακινήσεις 
για παρουσιάσεις των εργασιών των διδασκόντων και 
των μεταπτυχιακών φοιτητών σε επιστημονικά συνέδρια 
και, τέλος, δαπάνες έκτακτου διδακτικού προσωπικού 
και αγοράς ή επικαιροποίησης εκπαιδευτικού υλικού. 
Από το επιβαλλόμενο τέλος φοίτησης καλύπτεται και το 
ποσοστό των φοιτητών που απαλλάσσονται από αυτό.

΄Αρθρο 13
Διάρκεια λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. προβλέπεται να λειτουργήσει οπωσδήποτε 
για πέντε έτη, δηλαδή μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2022-
2023.

΄Αρθρο 14
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 κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Ιουνίου 2019 

Ο Πρύτανης

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΙΝΤΖΙΟΣ

Ι

    Αριθμ.15206/19/ΓΠ (2)
Ίδρυση Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προ-

γράμματος Σπουδών με τίτλο «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙ-

ΚΟΤΗΤΑ», μεταξύ του Τμήματος Οικονομικών 

Επιστημών και του Τμήματος Διοίκησης Επιχει-

ρήσεων της Σχολής Οικονομικών και Διοικητι-

κών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 30 έως και 37, και 85 του 

ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114, τ.Α'/4-8-2017) «Οργάνωση και 
λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις».

2. Την αριθμ. 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική από-
φαση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017, τ.Β') με τίτλο «Τρόπος κα-
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τάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας 
και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Με-
ταπτυχιακών Σπουδών».

3. Τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 του ν.4521/
2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α'38).

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ.Α'/2-8-2005)
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. 
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο-
νάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

5. Την υπουργική απόφαση Φ589656/Β3/13-8-2007 
(ΦΕΚ 1466/τ.Β΄/13-8-2007) Εφαρμογή Συστήματος Με-
ταφοράς και Συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων.

6. Τον ν. 4589/2019 «Συνέργειες Εθνικού και Καποδι-
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπι-
στημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι 
Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο 
και άλλες διατάξεις».

7. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ των δύο 
Τμημάτων.

8. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλίας στην 10η/10-5-2019 συνεδρίαση της.

9. Το απόσπασμα πρακτικού της Προσωρινής Συνέλευ-
σης του Τμήματος Διοίκηση Επιχειρήσεων του Πανεπι-
στημίου Θεσσαλίας στην 4η /23-5-2019 συνεδρίαση της.

10. Την θετική εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχια-
κών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

11. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλίας στην αρ. 216/30-5-2019 συνε-
δρίαση της.

12. Το με αρ. 98457/Ζ1/19-6-2019 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ 
με το οποίο εγκρίνεται η ίδρυση του ΔΠΜΣ.

13. Το γεγονός ότι προκαλείται δαπάνη 2000 € στον 
ΚΑΕ 4121 του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αποφασίζουμε:

Την ίδρυση του Διατμηματικού Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Επιχειρηματικότητα» του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ως εξής:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών και το Τμήμα Διοί-
κησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών και Διοι-
κητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα 
λειτουργήσουν από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 το 
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΔΠΜΣ) με τίτλο «Επιχειρηματικότητα» σύμφωνα με 
τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του 
ν.4485/2017.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Στο πλαίσιο των γενικότερων στόχων των ΠΜΣ του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας το ΔΠΜΣ στην «Επιχειρηματι-
κότητα» έχει χαρακτήρα προγράμματος εξειδίκευσης ως 
προς τις προπτυχιακές σπουδές που παρέχουν τα Τμήμα-
τα Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων 

και έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό που υπάρχει 
στην παρεχόμενη τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα.

Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι η παροχή σύγχρονων γνώσε-
ων επιχειρηματικού σχεδιασμού σε ένα εθνικό και διε-
θνές περιβάλλον το οποίο έχει σημαδευτεί από την οι-
κονομική κρίση και την πολύπλευρη κρίση του παλαιού 
μοντέλου επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης της χώρας 
και ένα διεθνές περιβάλλον ραγδαίων τεχνολογικών και 
κοινωνικών μετασχηματισμών, γεωπολιτικών μεταβο-
λών, σημαντικών ευκαιριών αλλά και μεγάλων κινδύνων. 
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους επιστήμονες και 
στελέχη επιχειρήσεων και προσφέρει μια ολοκληρωμένη 
θεώρηση της ίδρυσης, λειτουργίας, ανάπτυξης και αναδι-
άρθρωσης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μέσα από 
την οπτική γωνία της καινοτόμου δράσης, της αξιοποίη-
σης διαθέσιμων οικονομικών και τεχνολογιών εργαλείων 
ανάπτυξης και της σύγχρονης στρατηγικής διοίκησης.

Άρθρο 3
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Το ΔΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) στην «Επιχειρηματικότητα».

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο ΔΠΜΣ «Επιχειρηματικότητα» γίνονται δεκτοί κά-
τοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της 
ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, συ-
ναφούς με τα αντικείμενα σπουδών Τμημάτων των Πο-
λυτεχνικών Σχολών, Οικονομικών Επιστημών, Διοίκησης 
Επιχειρήσεων, Θετικών Επιστημών, Διεθνών Σπουδών, 
Επιστημών του Περιβάλλοντος, Κοινωνικών Επιστημών, 
Ανθρωπιστικών Επιστημών, Πολιτικών Επιστημών, Νομι-
κών Επιστημών, Γεωπονικών Επιστημών και Τεχνολογίας.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Το ΔΠΜΣ «Επιχειρηματικότητα» διαρθρώνεται σε δύο 
(2) ακαδημαϊκά εξάμηνα για εντατικό πρόγραμμα πλή-
ρους φοίτησης και σε τέσσερα (4) εξάμηνα για εντατικό 
πρόγραμμα μερικής φοίτησης, τα οποία περιλαμβάνουν 
6 (έξι) μαθήματα και εκπόνηση διπλωματικής εργασί-
ας. Για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης, η ελάχιστη 
χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε δύο (2) ακαδη-
μαϊκά εξάμηνα ενώ η μέγιστη σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά 
εξάμηνα. Αντίστοιχα, για το πρόγραμμα μερικής φοί-
τησης, η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απόκτηση 
του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε 
τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα ενώ η μέγιστη σε έξι 
(6) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι 75 ECTS.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών - Γλώσσα Διδασκαλίας

Η διάρθρωση του προγράμματος και οι αντίστοιχες 
πιστωτικές μονάδες (ECTS) είναι η ακόλουθη:
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΥΠΟΧΡΕΩ-
ΤΙΚΟ (Υ)/

ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Ε)

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

(ECTS)

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ (1ο)

Θεωρία της Επιχείρησης και 
Επιχειρηματική Στρατηγική

Υ 10

Μάθημα επιλογής Ε 10

Μάθημα επιλογής Ε 10

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ECTS: 30

Β' ΕΞΑΜΗΝΟ (2ο)

Υ 10

Μάθημα επιλογής Υ 10

Μάθημα επιλογής Υ 10

Μεταπτυχιακή Διπλωματική 
Εργασία

Υ 15

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ECTS: 45

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ECTS: 75

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Τεχνολογική Στρατηγική Ε 10

Διοίκηση Λειτουργιών και 
Παγκόσμιες Αλυσίδες Αξίας

Ε 10

Συμπεριφορά Καταναλωτή 
και Μάρκετινγκ

Ε 10

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διοίκηση Καινοτομίας και Τε-
χνολογίας

Ε 10

Ανάπτυξη Προϊόντων, 
Υπηρεσιών και Συστημάτων

Ε 10

Δυναμική ατόμων, ομάδων 
και οργανισμών

Ε 10

H ανακατανομή των μαθημάτων στην επιπλέον διάρ-
κεια σπουδών στο πρόγραμμα μερικής φοίτησης θα γί-
νεται με αποφάσεις των οργάνων και θα περιλαμβάνεται 
στον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών.

Η γλώσσα διδασκαλίας του ΔΠΜΣ είναι η Ελληνική 
ή/και η Αγγλική. Η γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής 
εργασίας είναι η Ελληνική ή/και η Αγγλική.

Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων

Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων φοιτητών είναι 40, 
στους οποίους συμπεριλαμβάνονται οι φοιτητές που 
δικαιούνται απαλλαγής τελών φοίτησης (εξαιρείται και 
ένα (1) μέλος από το σύνολο των κατηγοριών Ε.Ε.Π., 
Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 34
του ν. 4485/2017 εκτός κι αν αποφασίσει διαφορετικά 
η ΕΔΕ).

Άρθρο 8
Προσωπικό

Στο ΔΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ των συνεργα-
ζόμενων ή άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσα-
λίας και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, 
καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν.4485/2017 (ΦΕΚ 
114/τ.Α').

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή

Για τη λειτουργία του προγράμματος θα χρησιμοποι-
ηθούν οι χώροι διδασκαλίας και έρευνας, ο εξοπλισμός 
και η διοικητική δομή των Τμημάτων ΟΕ και ΔΕ. Τα Εργα-
στήρια TOE και ΤΔΕ καθώς και οι βιβλιοθήκες του Πανεπι-
στημίου υποστηρίζουν με τον εξοπλισμό τους τοΔΠΜΣ.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΔΠΜΣ «Επιχειρηματικότητα» θα λειτουργήσει 
μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2024 - 2025 με την επι-
φύλαξη των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 32 του 
ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α').

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 4485/2017 το ετήσιο 
λειτουργικό κόστος του ΔΠΜΣ, που αφορά στις λειτουρ-
γικές δαπάνες ανέρχεται στο ποσό των 102.400 ευρώ και 
αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΟΣΟ (σε €)

1. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογι-
σμικού

6.000

2. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μετα-
πτυχιακούς φοιτητές

3.300

3. Δαπάνες αναλωσίμων 5.180

4. Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του 
Π.Μ.Σ.

8.500

5. Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του 
Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς

10.500

6. Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπι-
κού των ΑΕΙ και ερευνητικών κέντρων και 
ινστιτούτων που συμμετέχουν στην οργά-
νωση του ΠΜΣ

9.700

7. Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού 
των ΑΕΙ που συμμετέχουν στην οργάνωση 
του ΠΜΣ

5.000

8. Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 
5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017

5.300

9. Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστή-
ριξης

12.200

10. Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα δημο-
σιότητας - προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού 
υλικού, οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες ερ-
γασιών πεδίου.

6.000
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Υποσύνολο 1: Λειτουργικά έξοδα Π.Μ.Σ 
(70%)

71.680

Υποσύνολο 2: Λειτουργικά έξοδα του Πανε-
πιστημίου Θεσσαλίας (30%)

30.720

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 102.400

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΣΟ (σε €)

1. Προϋπολογισμός ΑΕΙ και Συνεργαζόμενων 
Φορέων

2.000

2. Προϋπολογισμός ΥΠΠΕΘ 0

3. Δωρεές, Παροχές, Κληροδοτήματα, Χορη-
γίες, Φορέων Δημοσίου Τομέα.

2.000

4. Πόροι Ερευνητικών Προγραμμάτων 2.500

5. Πόροι Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένω-
σης ή Άλλων Διεθνών Οργανισμών

2.000

6. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας 
(ΕΛΚΕ)

1.500

7. Κάθε Άλλη Νόμιμη Αιτία 0

8. Τέλη Φοίτησης (28 φοιτητές x 3.300€) 92.400

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 102.400

Για τη λειτουργία του ΔΠΜΣ και τη διατήρηση της προ-
σφερόμενης ποιότητας σπουδών στους φοιτητές του, 

είναι αναγκαία η επιβολή συνολικού τέλους φοίτησης 
ύψους 3.300 ευρώ ανά φοιτητή. Το εν λόγω ΔΠΜΣ δεν 
χρηματοδοτείται από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. Συνεπώς, τα κόστη 
λειτουργίας του καλύπτονται αποκλειστικά και μόνο 
από ιδίους πόρους, συμπεριλαμβανομένου των τελών 
φοίτησης, και από άλλες πηγές όπως ο Ε.Λ.Κ.Ε., ο Τακτι-
κός Προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 
Δωρεές, Παροχές, Κληροδοτήματα, Χορηγίες φορέων 
Δημοσίου Τομέα, Πόροι Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή άλλων Διεθνών Οργανισμών και Πόροι Ερευ-
νητικών Προγραμμάτων.

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών και τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την κεί-
μενη νομοθεσία. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Βόλος, 21 Ιουνίου 2019

Ο Πρύτανης

ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ   
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*02027710407190008*

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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