
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 6892/6.7.2018 απόφα-
σης της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Αττικής, με θέμα: Έγκριση Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο 
«Χρηματοοικονομική της Ναυτιλίας» (Β΄  3191), 
του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονο-
μικής, της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και 
Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτι-
κής Αττικής.

2 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 6851/6.7.2018 απόφα-
σης της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Αττικής, με θέμα: Έγκριση Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο 
«Δημόσια Οικονομική και Πολιτική» (M.Sc. in 
Public Economics and Policy) (Β΄ 3235), του Τμή-
ματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της 
Σχολής Διοικητικών της Σχολής Διοικητικών, Οι-
κονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανε-
πιστημίου Δυτικής Αττικής.

3 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 6891/6.7.2018 απόφα-
σης της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Αττικής, με θέμα: Έγκριση Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο 
«ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ» (Β΄ 3308), του 
Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Σχολής Μη-
χανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

4 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 10143/2.10.2018 από-
φασης της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αττικής, με θέμα: Κανονισμός 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτ-
λο «Χρηματοοικονομική της Ναυτιλίας» (Β΄ 4754), 
του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονο-
μικής, της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και 
Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτι-
κής Αττικής.

5 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 10042/1.10.2018 από-
φασης της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπι-

στημίου Δυτικής Αττικής με θέμα: Κανονισμός 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτ-
λο «Δημόσια Οικονομική και Πολιτική» (M.Sc. in 
Public Economics and Policy) (Β΄ 4692), του Τμή-
ματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της 
Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 49344  (1)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 6892/6.7.2018 απόφα-

σης της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστη-

μίου Δυτικής Αττικής, με θέμα: Έγκριση Προ-

γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο 

«Χρηματοοικονομική της Ναυτιλίας» (Β΄ 3191), 

του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονο-

μικής, της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και 

Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυ-

τικής Αττικής.

H ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστη-

μίου Δυτικής Αττικής και Άλλες Διατάξεις» (Α΄ 38).
2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, Λειτουργία, 

Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποί-
ηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 195).

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λει-
τουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ρυθμίσεις για την 
Έρευνα και Άλλες Διατάξεις» (Α΄ 114) και ιδίως τα άρθρα 
13, 30 έως και 37, 43, 45 και 85.

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 
14 και 15 «Διασφάλιση της Ποιότητας στην ανώτατη εκ-
παίδευση. Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πι-
στωτικών Μονάδων - Παράρτημα Διπλώματος» (Α΄ 189).

5. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
Έρευνα και Άλλες Διατάξεις» (Α΄ 83).

6. Την υπό στοιχεία 163204/Ζ1/29.9.2017 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σχε-

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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τικά με την: «Εφαρμογή των Διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114) για Θέματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και Εκπό-
νησης Διδακτορικών Διατριβών - Λοιπά Θέματα».

7. Την υπό στοιχεία 216772/Z1/8.12.2017 υπουργική 
απόφαση «Τρόπος Κατάρτισης του Αναλυτικού Προϋπο-
λογισμού Λειτουργίας και της Έκθεσης Βιωσιμότητας των 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β΄ 4334).

8. Την υπ’ αρ. 6892/6.7.2018 απόφαση της Διοικούσας 
Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με θέμα: 
Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με 
τίτλο «Χρηματοοικονομική της Ναυτιλίας», του Τμήματος 
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, της Σχολής Διοικη-
τικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών (Β΄ 3191).

9. Την υπ’ αρ. 10143/2.10.2018 απόφαση της Διοι-
κούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
με θέμα: Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «Χρηματοοικονομική της Ναυτιλίας», 
του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, της 
Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επι-
στημών (Β΄ 4754).

10. Την υπ’ αρ. 3/17.5.2021 απόφαση της Συντονιστι-
κής Επιτροπής, σχετικά με τις τροποποιήσεις του Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Χρημα-
τοοικονομική της Ναυτιλίας».

11. Την υπ’ αρ. 6/19.5.2021 (θέμα 8ο) απόφαση της 
Συνέλευσης του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικο-
νομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σχετικά με 
τις τροποποιήσεις του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «Χρηματοοικονομική της Ναυτιλίας».

12. Την υπ’ αρ. 6/14.6.2021 (θέμα 5ο) απόφαση της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής.

13. Την υπ’ αρ. 8/17.6.2021 (θέμα 22Βο) απόφαση της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σχετικά 
με τις τροποποιήσεις του Προγράμματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών με τίτλο «Χρηματοοικονομική της Ναυ-
τιλίας».

14. Την υπό στοιχεία 125788/Ζ1/6.8.2019 απόφαση της 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θέμα «Διορι-

σμός Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Αττικής» (Υ.Ο.Δ.Δ. 564), καθώς και 
την υπό στοιχεία 105167/Ζ1/12.8.2020 «Παράταση της 
Θητείας του Πρύτανη και των Τεσσάρων (4) Αντιπρυτά-
νεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» (Υ.Ο.Δ.Δ. 650).

15. Την υπ’ αρ. 51930/17.7.2020 πράξη του Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σχετικά με τον «Κα-
θορισμό του Τομέα Ευθύνης και των Επιμέρους Αρμο-
διοτήτων των Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανε-
πιστημίου Δυτικής Αττικής» (Β΄ 3143).

16. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρους του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζει:

εγκρίνει την τροποποίηση της υπ’ αρ. 6892/6.7.2018 
απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής, με θέμα: Έγκριση Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Χρηματοοικονομική 
της Ναυτιλίας» (Β΄ 3191), του Τμήματος Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής, της Σχολής Διοικητικών, Οικονο-
μικών και Κοινωνικών Επιστημών, σύμφωνα με την υπ’ 
αρ. 6/19.5.2021 (θέμα 8ο) απόφαση της Συνέλευσης του 
Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, ως προς 
τα άρθρα 6, 7 και 11:

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυ-
χή εξέταση έντεκα (11) εξαμηνιαίων μεταπτυχιακών 
μαθημάτων. Εναλλακτικά στο 3ο εξάμηνο οι μεταπτυ-
χιακοί φοιτητές δύνανται να επιλέξουν ένα από τα τρία 
προσφερόμενα μαθήματα και επιπλέον, είτε να εκπονή-
σουν μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, είτε να ακο-
λουθήσουν πρόγραμμα απασχόλησης (internship) σε 
επιχειρήσεις του χρηματοοικονομικού και ναυτιλιακού 
τομέα της οικονομίας, τα αποτελέσματα της οποίας θα 
παρακολουθούνται και καταγράφονται από το Π.Μ.Σ., 
ενώ θα υποβάλλεται σχετική έκθεση αξιολόγησης.

Το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών έχει ως εξής:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ Διδακτικές
Ώρες

Πιστωτικές
Μονάδες (ECTS)

1. Χρηματοοικονομική Λογιστική 39 7,5

2. Χρηματοοικονομική Επιχειρήσεων 39 7,5

3. Ναυτιλιακή Οικονομική και Πολιτική 39 7,5

4. Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων 39 7,5

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων 30

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

5. Ναυτικό Δίκαιο και Συμβάσεις 39 7,5

6. Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση και Επενδύσεις 39 7,5

7. Ναυτιλιακή Λογιστική 39 7,5
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8. Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων 39 7,5

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων 30

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

9. Σεμινάριο Μεθοδολογίας Έρευνας 52 10

10. Πληροφοριακά Συστήματα στη Ναυτιλία 52 10

11. Διαχείριση Επενδύσεων και Κινδύνων στη Ναυτιλία 52 10

12. Εναλλακτικά είτε Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία είτε Πρόγραμμα Απασχό-
λησης, συν ένα από τα παραπάνω μαθήματα 3ου εξαμήνου

20

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων 30

Συνολικές Πιστωτικές Μονάδες Προγράμματος 90

Γλώσσα συγγραφής της διπλωματικής εργασίας.
Η συγγραφή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας πραγματοποιείται στην ελληνική γλώσσα. Μπορεί να 

γραφτεί στην αγγλική γλώσσα μετά από αίτηση του μεταπτυχιακού φοιτητή με σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος 
και έγκριση από τη Συνέλευση.

Τροποποίηση του προγράμματος σπουδών και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να γίνει με αποφάσεις 
των αρμοδίων οργάνων και θα περιλαμβάνεται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Άρθρο 7 
Αριθμός Εισακτέων

Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε πενήντα 
(50). Επιπλέον του αριθμού εισακτέων, σε περίπτωση ισοβαθμίας, μπορεί να επιλέγονται ως υπεράριθμοι όλοι οι 
ισοβαθμήσαντες σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 10% των εισακτέων. Γίνονται επίσης δεκτοί ως υπεράριθμοι 
υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. υπολογίζεται σε 105.000 €. Το 70% του ετήσιου συνολικού κόστους 
λειτουργίας του Π.Μ.Σ., που αφορά τις λειτουργικές δαπάνες, ανέρχεται στο ποσό των 73.500 €, αφού αφαιρεθεί το 
30% για κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Ιδρύματος, με προτεραιότητα στην κάλυψη των αναγκών όσων Π.Μ.Σ. 
λειτουργούν χωρίς τέλη φοίτησης.

ΕΞΟΔΑ Ποσό σε €

1 Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 3.000

2 Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές 1.000

3 Δαπάνες αναλωσίμων 3.000

4 Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ. 2.000

5 Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς 1.000

6 Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. και ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων 
που συμμετέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ. 33.300

7 Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ. 2.000

8 Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 2.000

9 Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης 21.200

10 Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα δημοσιότητας - προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, 
οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου 5.000

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (70%) 73.500

11 Λειτουργικά έξοδα Ιδρύματος (30%) με προτεραιότητα στην κάλυψη των αναγκών των Π.Μ.Σ. που 
λειτουργούν χωρίς τέλη φοίτησης. 31.500

ΣΥΝΟΛΟ 105.000
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Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. προβλέπεται να κα-
λυφθεί σε τακτική βάση από τέλη φοίτησης. Έκτακτη 
χρηματοδότηση από δωρεές, παροχές, κληροδοτήμα-
τα, χορηγίες, ερευνητικά προγράμματα και από άλλους 
πόρους, εφόσον προκύψει, δύνανται να χρησιμοποιηθεί 
προκειμένου να μειωθεί η επιβάρυνση των φοιτητών 
σε τέλη φοίτησης είτε για να χορηγηθούν πρόσθετες 
παροχές στους φοιτητές. Τα τέλη φοίτησης, ανέρχονται 
στο ποσό των € 3.000 για τα τρία (3) εξάμηνα φοίτησης 
και οι αναμενόμενες εισροές για την εισαγωγή κατά μέ-
γιστο (50) ατόμων στο Πρόγραμμα ανέρχονται στο ύψος 
των € 105.000, δεδομένου ότι οι υπηρεσίες παρέχονται 
δωρεάν για το 30% των φοιτητών.

Κατά τα λοιπά, η υπ’ αρ. 6892/6.7.2018 απόφαση της 
Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Ατ-
τικής, με θέμα: Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «Χρηματοοικονομική της Ναυτιλίας» 
(Β΄ 3191), του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονο-
μικής, της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινω-
νικών Επιστημών, εξακολουθεί να ισχύει.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από το Χειμερινό εξάμηνο 
του Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αιγάλεω, 24 Ιουνίου 2021

Ο Πρύτανης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ

Ι

Αριθμ. 49335 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 6851/6.7.2018 απόφα-

σης της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστη-

μίου Δυτικής Αττικής, με θέμα: Έγκριση Προ-

γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο 

«Δημόσια Οικονομική και Πολιτική» (M.Sc. in 

Public Economics and Policy) (Β΄ 3235), του Τμή-

ματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της 

Σχολής Διοικητικών της Σχολής Διοικητικών, Οι-

κονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανε-

πιστημίου Δυτικής Αττικής.

H ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστη-

μίου Δυτικής Αττικής και Άλλες Διατάξεις» (Α΄ 38).
2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, Λειτουργία, 

Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποί-
ηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 195).

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λει-
τουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ρυθμίσεις για την 
Έρευνα και Άλλες Διατάξεις» (Α΄ 114) και ιδίως τα άρθρα 
13, 30 έως και 37, 43, 45 και 85.

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 
14 και 15 «Διασφάλιση της Ποιότητας στην ανώτατη εκ-

παίδευση. Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πι-
στωτικών Μονάδων - Παράρτημα Διπλώματος» (Α΄ 189).

5. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
Έρευνα και Άλλες Διατάξεις» (Α΄ 83).

6. Την υπό στοιχεία 163204/Ζ1/29.9.2017 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σχε-
τικά με την : «Εφαρμογή των Διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114) για Θέματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και Εκπό-
νησης Διδακτορικών Διατριβών - Λοιπά Θέματα».

7. Την υπό στοιχεία 216772/Z1/8.12.2017 υπουργική 
απόφαση «Τρόπος Κατάρτισης του Αναλυτικού Προϋπο-
λογισμού Λειτουργίας και της Έκθεσης Βιωσιμότητας των 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β΄ 4334).

8. Την υπ’ αρ. 6851/6.7.2018 απόφαση της Διοικούσας 
Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με θέμα: 
Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με 
τίτλο «Δημόσια Οικονομική και Πολιτική» (M.Sc. in Public 
Economics and Policy) του Τμήματος Λογιστικής και Χρη-
ματοοικονομικής της Σχολής Διοικητικών της Σχολής 
Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών 
(Β΄ 3235).

9. Την υπ’ αρ. 10042/1.10.2018 απόφαση της Διοικού-
σας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με 
θέμα: Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών με τίτλο «Δημόσια Οικονομική και Πολιτική» (M.Sc. 
in Public Economics and Policy) του Τμήματος Λογιστι-
κής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοικητικών, 
Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών (Β΄ 4692).

10. Την υπ’ αρ. 7/2.4.2021 (θέμα 1ο) απόφαση της 
Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Δημόσια Οικονομική και 
Πολιτική».

11. Την υπ’ αρ. 5/7.4.2021 (θέμα 8ο) απόφαση της Συ-
νέλευσης του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικο-
νομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σχετικά 
με τροποποιήσεις του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «Δημόσια Οικονομική και Πολιτική».

12. Την υπ’ αρ. 6/14.6.2021 (θέμα 6ο) απόφαση της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής.

13. Την υπ’ αρ. 8/17.6.2021 (θέμα 23Αο) απόφαση της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σχετικά 
με τις τροποποιήσεις του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «Δημόσια Οικονομική και Πολιτική».

14. Την υπό στοιχεία 125788/Ζ1/6.8.2019 απόφαση της 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θέμα «Διορι-
σμός Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Αττικής» (Υ.Ο.Δ.Δ. 564), καθώς και 
την υπό στοιχεία 105167/Ζ1/12.8.2020 «Παράταση της 
Θητείας του Πρύτανη και των Τεσσάρων (4) Αντιπρυτά-
νεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» (Υ.Ο.Δ.Δ. 650).

15. Την υπ’ αρ. 51930/17.7.2020 πράξη του Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σχετικά με τον «Κα-
θορισμό του Τομέα Ευθύνης και των Επιμέρους Αρμο-
διοτήτων των Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανε-
πιστημίου Δυτικής Αττικής» (Β΄ 3143).

16. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρους του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζει:
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εγκρίνει την τροποποίηση της υπ’ αρ. 6851/6.7.2018 
απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημί-
ου Δυτικής Αττικής, με θέμα: Έγκριση Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Δημόσια Οικονομι-
κή και Πολιτική» (M.Sc. in Public Economics and Policy) 
(B΄ 3235), του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονο-
μικής της Σχολής Διοικητικών της Σχολής Διοικητικών, 
Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, σύμφωνα με 
την υπ’ αρ. 5/7.4.2021 απόφαση της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, ως προς τα 
άρθρα 7 και 11:

Άρθρο 7 
Αριθμός Εισακτέων

Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε πε-
νήντα (50) φοιτητές ανά εξάμηνο, κατόπιν προκήρυξης. 
Επιπλέον του αριθμού εισακτέων, σε περίπτωση ισο-
βαθμίας, μπορεί να επιλέγονται ως υπεράριθμοι όλοι 
οι ισοβαθμήσαντες. Επίσης, γίνονται δεκτοί, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3685/2008 (Α΄ 148) 

στο Π.Μ.Σ. υπότροφοι του ΙΚΥ σε αντικείμενα σχετικά με 
αυτά του Π.Μ.Σ. καθώς και αλλοδαποί υπότροφοι του 
ελληνικού κράτους (προϋποτίθεται η επαρκής γνώση της 
ελληνικής γλώσσας, η οποία πιστοποιείται με διαδικασίες 
που ορίζει η Γ.Σ. του Τμήματος). Σε περίπτωση ικανού 
αριθμού αγγλόφωνων υποψηφίων φοιτητών δύναται να 
λειτουργήσει δεύτερο τμήμα στην αγγλική γλώσσα. Στο 
Π.Μ.Σ. θα υπάρξει δωρεάν φοίτηση σε φοιτητές όπως 
προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 35.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Το 70% του ετήσιου συνολικού κόστους λειτουργίας 
του Π.Μ.Σ., που αφορά τις λειτουργικές δαπάνες, ανέρ-
χεται στο ποσό των 128.800 €, αφού αφαιρεθεί το 30% 
για κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Ιδρύματος, με 
προτεραιότητα στην κάλυψη των αναγκών του Π.Μ.Σ. 
που λειτουργούν χωρίς τέλη φοίτησης. Το ετήσιο κόστος 
λειτουργίας του Π.Μ.Σ. υπολογίζεται σε 184.000 € και 
αναλύεται ως εξής:

1 Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 6.000,00

2 Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές 5.000,00

3 Δαπάνες αναλωσίμων 2.800,00

4 Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ. 1.500,00

5
Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. και ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων 
που συμμετέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ. 70.000,00

6 Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ. 16.500,00

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

8 Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης 21.000,00

9
Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα δημοσιότητας-προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, ορ-
γάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου 6.000,00

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (70%) 128.800,00

10
Λειτουργικά έξοδα Ιδρύματος (30%) με προτεραιότητα στην κάλυψη των αναγκών των Π.Μ.Σ. 
που λειτουργούν χωρίς τέλη φοίτησης. 55.200,00

ΣΥΝΟΛΟ 184.000,00

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από δίδακτρα και από δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα, χορηγίες, 
ερευνητικά προγράμματα και από άλλους πόρους

Κατά τα λοιπά, η υπ’ αρ. 6851/6.7.2018 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, 
με θέμα: Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Δημόσια Οικονομική και Πολιτική» (M.Sc. in 
Public Economics and Policy) (Β΄ 3235), του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοικητικών 
της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, εξακολουθεί να ισχύει.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από το Χειμερινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αιγάλεω, 24 Ιουνίου 2021

Ο Πρύτανης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ
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Αριθμ. 49346 (3)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 6891/6.7.2018 απόφα-

σης της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστη-

μίου Δυτικής Αττικής, με θέμα: Έγκριση Προ-

γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο 

«ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ» (Β΄ 3308), 

του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Σχολής 

Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

H ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστη-

μίου Δυτικής Αττικής και Άλλες Διατάξεις» (Α΄ 38).
2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, Λειτουργία, 

Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποί-
ηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 195).

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λει-
τουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ρυθμίσεις για την 
Έρευνα και Άλλες Διατάξεις» (Α΄ 114) και ιδίως τα άρθρα 
13, 30 έως και 37, 43, 45 και 85.

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 
14 και 15 «Διασφάλιση της Ποιότητας στην ανώτατη εκ-
παίδευση. Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πι-
στωτικών Μονάδων - Παράρτημα Διπλώματος» (Α΄ 189).

5. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
Έρευνα και Άλλες Διατάξεις» (Α΄ 83).

6. Την υπό στοιχεία 163204/Ζ1/29.9.2017 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σχε-
τικά με την : «Εφαρμογή των Διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114) για Θέματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και Εκπό-
νησης Διδακτορικών Διατριβών - Λοιπά Θέματα».

7. Την υπό στοιχεία 216772/Z1/8.12.2017 υπουργική 
απόφαση «Τρόπος Κατάρτισης του Αναλυτικού Προϋπο-
λογισμού Λειτουργίας και της Έκθεσης Βιωσιμότητας των 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β΄ 4334).

8. Την υπ’ αρ. 6891/6.7.2018 απόφαση της Διοικούσας 
Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με θέμα: 
Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με 
τίτλο «ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ» του Τμήματος 
Πολιτικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανε-
πιστημίου Δυτικής Αττικής (Β΄ 3308).

9. Την υπ’ αρ. 5/31.5.2021 (θέμα 9ο) της Συνέλευσης 
του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, όπου προτείνο-
νται οι τροποποιήσεις στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με νέο τίτλο: «Ολοκληρωμένος Σχεδιασμός 
Υδραυλικών και Γεωτεχνικών Έργων».

10. Την υπ’ αρ. 6/14.6.2021 (θέμα 1ο) απόφαση της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής.

11. Την υπ’ αρ. 8/17.6.2021 (θέμα 21ο) απόφαση της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σχετικά 
με τις τροποποιήσεις του Προγράμματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών με νέο τίτλο: «Ολοκληρωμένος Σχεδια-
σμός Υδραυλικών και Γεωτεχνικών Έργων».

12. Την υπό στοιχεία 125788/Ζ1/6.8.2019 απόφαση της 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θέμα «Διορι-
σμός Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πα-

νεπιστημίου Δυτικής Αττικής» (Υ.Ο.Δ.Δ. 564), καθώς και 
την υπό στοιχεία 105167/Ζ1/12.8.2020 «Παράταση της 
Θητείας του Πρύτανη και των Τεσσάρων (4) Αντιπρυτά-
νεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» (Υ.Ο.Δ.Δ. 650).

13. Την υπ’ αρ. 51930/17.7.2020 πράξη του Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σχετικά με τον «Κα-
θορισμό του Τομέα Ευθύνης και των Επιμέρους Αρμο-
διοτήτων των Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανε-
πιστημίου Δυτικής Αττικής» (Β΄ 3143).

14. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρους του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζει:

εγκρίνει την τροποποίηση της υπ’ αρ. 6891/6.7.2018 
απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημί-
ου Δυτικής Αττικής, με θέμα: Έγκριση Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΚΑΙ 
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ» (Β΄ 3308), του Τμήματος Πολιτικών 
Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 5/31.5.2021 
(θέμα 9ο) απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Πολι-
τικών Μηχανικών, ως προς τα άρθρα 1, 3, 5, 6, 10 και 11:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής οργανώνει και λειτουργεί από το ακα-
δημαϊκό έτος 2021-2022 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με ελληνικό τίτλο «Ολοκληρωμέ-
νος Σχεδιασμός Υδραυλικών και Γεωτεχνικών Έργων» 
και αγγλικό τίτλο “Integrated Design of Hydraulic and 
Geotechnical Structures”, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 4485/2017 (Α΄ 114), όπως ισχύει.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή «Διπλώματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών» στον «Ολοκληρωμένο Σχεδιασμό 
Υδραυλικών και Γεωτεχνικών Έργων» και αγγλικό τίτ-
λο “Integrated Design of Hydraulic and Geotechnical 
Structures”, μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση 
των σπουδών.

Ο τίτλος απονέμεται από το Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Αττικής με αναφορά του ονόματος του Τμήματος Πο-
λιτικών Μηχανικών και του Ιδρύματος (ΠΑ.Δ.Α.) στους 
χορηγούμενους τίτλους σπουδών.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια Σπουδών - Γλώσσα 
Διδασκαλίας - Πιστωτικές Μονάδες

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. που οδηγεί 
στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) 
ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία 
περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής 
εργασίας. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρω-
σης των σπουδών ορίζεται στα τέσσερα (4) ακαδημαϊκά 
εξάμηνα, έπειτα από αιτιολογημένη αίτηση του φοιτητή 
και έγκριση της Σ.Ε.. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής με αί-
τησή του μπορεί να ζητήσει αιτιολογημένα αναστολή 
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φοίτησης. Τα εξάμηνα αναστολής της φοιτητικής ιδιότη-
τας δεν προσμετρούνται στην προβλεπόμενη ανώτατη 
διάρκεια κανονικής φοίτησης. Η αναστολή φοίτησης δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τα δύο εξάμηνα συνολικά.

Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική ή/και στην 
αγγλική γλώσσα.

Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτούνται συνολικά 
ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών έχει ως εξής:

ΕΞΑΜΗΝΟ 1ο

α/α Κωδικός ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΟΛΑ) ΩΡΕΣ/ΕΒΔ Π.Μ.

1 HG-110 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΔΑΦΩΝ 3 7.5

2 HG-120 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣ-
ΤΗΜΑΤΩΝ

3 7.5

3 HG-130 ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩ-
ΝΩΝ

3 7.5

4 HG-140 ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ - ΑΝΑΧΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΙΝΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ 3 7.5

ΣΥΝΟΛΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 12 30

ΕΞΑΜΗΝΟ 2ο

α/α Κωδικός ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΟΛΑ) ΩΡΕΣ/ΕΒΔ Π.Μ.

1 HG-210 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ - ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ 3 7.5

2 HG-220 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 3 7.5

3 HG-230 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝ 3 7.5

4 HG-240 ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ 3 7.5

ΣΥΝΟΛΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 12 30

ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο

α/α Κωδικός ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ) ΩΡΕΣ/ΕΒΔ Π.Μ.

1 HG-310 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - 30

ΣΥΝΟΛΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ - 30

Τα μαθήματα που προσφέρονται σε κάθε εξάμηνο ορίζονται και μπορούν να μεταβληθούν με εισήγηση της 
Συντονιστικής Επιτροπής και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Γλώσσα συγγραφής της διπλωματικής εργασίας
Η συγγραφή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας πραγματοποιείται στην ελληνική γλώσσα. Η συγγραφή 

μπορεί να γίνει και στην αγγλική γλώσσα μετά από αίτηση του μεταπτυχιακού φοιτητή, με σύμφωνη γνώμη του 
επιβλέποντος καθηγητή και έγκριση από τη Συντονιστική Επιτροπή.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, λόγω της έναρξης λειτουργίας του το ακαδημα-
ϊκό έτος 2021-2022 και εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την 
παρ. 8 του άρθρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 του ν. 3485/2017.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Τα δίδακτρα ανέρχονται στο ποσό των 2.800,00€ για όλο το Πρόγραμμα (τα τρία εξάμηνα φοίτησης) τα οποία κα-
τανέμονται ως ακολούθως: 950 € το πρώτο εξάμηνο, 950 € το δεύτερο εξάμηνο και 900 € το τρίτο εξάμηνο φοίτησης.

--
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Κατά τα λοιπά, η υπ’ αρ. 6891/6.7.2018 απόφαση της 
Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Ατ-
τικής, με θέμα: Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ» 
(Β΄ 3308), του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Σχο-
λής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, 
εξακολουθεί να ισχύει.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από το ακαδημαϊκό έτος 
2021-2022.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αιγάλεω, 24 Ιουνίου 2021

Ο Πρύτανης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ

Ι

Αριθμ. 49340 (4)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 10143/2.10.2018 από-

φασης της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστη-

μίου Δυτικής Αττικής, με θέμα: Κανονισμός Προ-

γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο 

«Χρηματοοικονομική της Ναυτιλίας» (Β΄ 4754), 

του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονο-

μικής, της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και 

Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυ-

τικής Αττικής.

H ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστη-

μίου Δυτικής Αττικής και Άλλες Διατάξεις» (Α΄ 38).
2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, Λειτουργία, 

Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποί-
ηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 195).

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λει-
τουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ρυθμίσεις για την 
Έρευνα και Άλλες Διατάξεις» (Α΄ 114) και ιδίως τα άρθρα 
13, 30 έως και 37, 43, 45 και 85.

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 
14 και 15 «Διασφάλιση της Ποιότητας στην ανώτατη εκ-
παίδευση. Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πι-
στωτικών Μονάδων - Παράρτημα Διπλώματος» (Α΄ 189).

5. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
Έρευνα και Άλλες Διατάξεις» (Α΄ 83).

6. Την υπό στοιχεία 163204/Ζ1/29.9.2017 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σχε-
τικά με την : «Εφαρμογή των Διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114) για Θέματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και Εκπό-
νησης Διδακτορικών Διατριβών - Λοιπά Θέματα».

7. Την υπό στοιχεία 216772/Z1/8.12.2017 υπουργική 
απόφαση «Τρόπος Κατάρτισης του Αναλυτικού Προϋπο-
λογισμού Λειτουργίας και της Έκθεσης Βιωσιμότητας των 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β΄ 4334).

8. Την υπ’ αρ. 10143/2.10.2018 απόφαση της Διοι-
κούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
με θέμα: Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «Χρηματοοικονομική της Ναυτιλίας», 
του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, της 
Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επι-
στημών (Β΄ 4754).

9. Την υπ’ αρ. 3/17.5.2021 απόφαση της Συντονιστικής 
Επιτροπής, σχετικά με τις τροποποιήσεις του Κανονισμού 
Σπουδών, του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο «Χρηματοοικονομική της Ναυτιλίας».

10. Την υπ’ αρ. 6/19.5.2021 (θέμα 8ο) απόφαση της 
Συνέλευσης του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικο-
νομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σχετικά με 
τις τροποποιήσεις του Κανονισμού Σπουδών του Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Χρημα-
τοοικονομική της Ναυτιλίας».

11. Την υπ’ αρ. 6/14.6.2021 (θέμα 5ο) απόφαση της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής.

12. Την υπ’ αρ. 8/17.6.2021 (θέμα 22Βο) απόφαση της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σχετικά 
με τις τροποποιήσεις του Προγράμματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών με τίτλο «Χρηματοοικονομική της Ναυ-
τιλίας».

13. Την υπό στοιχεία 125788/Ζ1/6.8.2019 απόφαση της 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θέμα «Διορι-
σμός Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Αττικής» (Υ.Ο.Δ.Δ. 564), καθώς και 
την υπό στοιχεία 105167/Ζ1/12.8.2020 «Παράταση της 
Θητείας του Πρύτανη και των Τεσσάρων (4) Αντιπρυτά-
νεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» (Υ.Ο.Δ.Δ. 650).

14. Την υπ’ αρ. 51930/17.7.2020 (Β΄ 3143) πράξη του 
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σχετικά με 
τον «Καθορισμό του Τομέα Ευθύνης και των Επιμέρους 
Αρμοδιοτήτων των Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής».

15. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρους του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζει:

εγκρίνει την τροποποίηση της υπ’ αρ. 10143/2.10.2018 
απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής, με θέμα: Κανονισμός Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Χρηματοοικονομική 
της Ναυτιλίας» (Β΄ 4754), του Τμήματος Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής, της Σχολής Διοικητικών, Οικονο-
μικών και Κοινωνικών Επιστημών, σύμφωνα με την υπ’ 
αρ. 6/19.5.2021 (θέμα 8ο) απόφαση της Συνέλευσης του 
Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, ως προς 
τα άρθρα 8, 11 και 12:

Άρθρο 8
Διαδικασίες αξιολόγησης και επιλογής 
υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών

8.1 Η επιλογή των εισακτέων στο Πρόγραμμα Μετα-
πτυχιακών Σπουδών γίνεται από επιτροπή αξιολόγη-
σης που απαρτίζεται από μέλη Δ.Ε.Π. της Συντονιστικής 
Επιτροπής ή/και διδασκόντων στο πρόγραμμα, η οποία 
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συγκροτείται με πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής 
και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Ο πίνακας επιτυχό-
ντων επικυρώνεται από την Γενική Συνέλευση. Η επιλογή 
των εισακτέων διενεργείται σύμφωνα με τις διαδικασίες 
που περιγράφονται παρακάτω:

8.2 Η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. παραλαμβάνει τις αιτήσεις 
και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι 
υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές τα οποία προβλέ-
πονται από την προκήρυξη. Ελέγχει την εγκυρότητα και 
την πληρότητα των δικαιολογητικών κάθε υποψηφίου, 
συντάσσει πίνακα υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτη-
τών και τον διαβιβάζει στην επιτροπή αξιολόγησης. Τα 
δικαιολογητικά που κατατίθενται από τους υποψήφιους 
πρέπει να είναι πλήρη και να έχουν υποβληθεί εμπρόθε-
σμα, όπως αυτά προβλέπονται στη σχετική προκήρυξη. 
Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

8.3 Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει δύο στά-
δια: Στο πρώτο αξιολογούνται οι αιτήσεις με βάση τα 
στοιχεία που εμπεριέχονται στο φάκελο υποψηφιότητας 
(προηγούμενες σπουδές, επιστημονική ή/και επαγγελ-
ματική δραστηριότητα και ειδικότερα α. βαθμός πτυχίου, 
β. τυχόν άλλοι τίτλοι σπουδών, γ. γνώση αγγλικής δ. επαγ-
γελματική ή ερευνητική εμπειρία, καθώς και συστατικές 
επιστολές). Κατά το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας, οι 
υποψήφιοι καλούνται σε συνέντευξη ενώπιον της επι-
τροπής αξιολόγησης. Στόχος είναι να διαπιστωθεί ποιοι 
υποψήφιοι είναι ικανοί να ανταποκριθούν ουσιαστικά 
στις απαιτήσεις του Π.Μ.Σ., συνεκτιμώντας το κίνητρο και 
το ενδιαφέρον αλλά και τη συνολικότερη συγκρότηση 
και επιστημονική τους επάρκεια.

H Μοριοδότηση των υποψηφίων γίνεται με τους πα-
ρακάτω συντελεστές:

• Βαθμός Πτυχίου. Μέχρι 3 μόρια.
• Πολύ καλή γνώση Αγγλικών: 1 μόριο.
• Συναφής επαγγελματική ή ερευνητική εμπειρία. Μέ-

χρι 2 μόρια.
• Κατοχή 2ου προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου: 

1 μόριο.
• Προσωπικότητα υποψηφίου, πιστοποιούμενη μέσω 

συστατικών επιστολών και συνέντευξης. Μέχρι 3 μόρια.
8.4 Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών αξιολόγησης 

η αρμόδια επιτροπή συντάσσει τον πίνακα επιτυχόντων 
και επιλαχόντων κατά σειρά κατάταξης, σύμφωνα με τα 
κριτήρια επιλογής και τους συντελεστές βαρύτητας ανά 
κριτήριο, λαμβάνοντας υπόψη τα τυπικά και ουσιαστικά 
προσόντα των υποψηφίων. Ως επιτυχόντες θεωρούνται 
οι υποψήφιοι οι οποίοι έλαβαν βαθμολογική θέση στη 
σειρά κατάταξης μέχρι του ανώτατου ορίου εισαγωγής 
φοιτητών. Η επιτροπή αξιολόγησης μπορεί να θεωρήσει 
επιτυχόντες και όσους από τους υποψήφιους ισοβάθ-
μησαν με τον τελευταίο επιτυχόντα. Ως επιλαχόντες θε-
ωρούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι έλαβαν βαθμολογική 
θέση στη σειρά κατάταξης πέραν του ανώτατου ορίου 
εισαγωγής φοιτητών, έχοντας δικαίωμα εγγραφής στην 
περίπτωση που οι πρωθύστεροι στην κατάταξη δεν εγ-
γράφονται εμπρόθεσμα.

8.5. Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε πενή-

ντα (50). Επιπλέον του αριθμού εισακτέων, σε περίπτωση 
ισοβαθμίας, μπορεί να επιλέγονται ως υπεράριθμοι όλοι 
οι ισοβαθμήσαντες σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 
10% των εισακτέων. Γίνονται επίσης δεκτοί ως υπερά-
ριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ 
και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 34 του 
ν. 4485/2017. Οι υπότροφοι εγγράφονται υποχρεωτικά 
στο πρώτο εξάμηνο σπουδών.

8.6. O πίνακας των επιτυχόντων ή/και επιλαχόντων 
ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. Οι υποψήφιοι 
ενημερώνονται ηλεκτρονικά σχετικά με το αν περιλαμ-
βάνονται στον πίνακα επιτυχόντων ή επιλαχόντων ή αν 
απορρίφθηκε η αίτηση τους. Ένσταση κατά του πίνακα 
επιτυχόντων μπορεί να ασκηθεί εντός πέντε (5) ημερών 
από την ημερομηνία ανακοίνωσής του. Η ένσταση, η 
οποία πρέπει να είναι αιτιολογημένη, υποβάλλεται στη 
Γραμματεία του Π.Μ.Σ. και κρίνεται τελεσίδικα από τη 
Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ.

8.7. Με την ολοκλήρωση της περιόδου άσκησης και 
εξέτασης τυχόν ενστάσεων από τους υποψήφιους σχετι-
κά με τη σειρά κατάταξής τους, η Συντονιστική Επιτροπή 
συντάσσει τον τελικό πίνακα επιλογής επιτυχόντων ή/
και επιλαχόντων υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών 
και τον υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση του τμήματος. 
Μετά την επικύρωση του ανωτέρου πίνακα από την Γε-
νική Συνέλευση ανακοινώνονται οι περίοδοι εγγραφών 
καθώς και οι τρόποι καταβολής των τελών φοίτησης (σε 
επιμέρους δόσεις).

8.8. Οι επιτυχόντες ή/και επιλαχόντες ενημερώνονται 
να εγγραφούν στο Π.Μ.Σ. σε καθορισμένα χρονικά δι-
αστήματα, που καθορίζονται από τη Συντονιστική Επι-
τροπή. Όσοι εξ αυτών δεν εγγράφονται εμπρόθεσμα 
χάνουν το δικαίωμα εγγραφής στο Π.Μ.Σ., εκτός και αν 
επικαλεσθούν λόγους ανώτερης βίας ή σοβαρής ασθέ-
νειας. Στην περίπτωση αυτή, η Σ.Ε. κρίνει τους λόγους 
που επικαλούνται οι υποψήφιοι και αποφασίζει σχετικά.

8.9. Όσοι εγγεγραμμένοι φοιτητές εμπίπτουν στην 
περίπτωση απαλλαγής τελών φοίτησης μπορούν να 
καταθέσουν στην Γραμματεία του τμήματος τα σχετι-
κά δικαιολογητικά και αίτηση για την απαλλαγή από τα 
τέλη φοίτησης. Η υποβολή των δικαιολογητικών πραγ-
ματοποιείται σε χρονικό διάστημα 10 ημερών από την 
καταληκτική ημερομηνία εγγραφής των φοιτητών. Στα 
σχετικά δικαιολογητικά περιλαμβάνεται το τελευταίο 
ατομικό η και οικογενειακό εκκαθαριστικό του Φόρου 
Εισοδήματος του φοιτητή. Η Σ.Ε. αφού εξετάσει τα σχε-
τικά δικαιολογητικά σύμφωνα με την 16.5 παράγραφο 
του παρόντος κανονισμού και το ν. 4485/2017 εισηγείται 
προς την Γ.Σ. του τμήματος για έγκριση τον κατάλογο των 
φοιτητών που καλύπτουν τις σχετικές προϋποθέσεις για 
απαλλαγή τελών φοίτησης.

Άρθρο 11
Δομή και Διάρθρωση Προγράμματος Σπουδών

11.1. Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση 
των μαθημάτων που ορίζονται από το Π.Μ.Σ. Το περι-
εχόμενο και η διάρκεια των μαθημάτων καθορίζονται 
κάθε ακαδημαϊκό έτος από τη Συντονιστική Επιτροπή.
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11.2 Το Π.Μ.Σ. οργανώνεται με βάση το ευρωπαϊκό 
σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών 
μονάδων (ECTS). Τα μαθήματα περιγράφονται με την 
απόδοση πιστωτικών μονάδων σε όλα τα αυτοτελή εκ-
παιδευτικά στοιχεία και δραστηριότητές τους και επομέ-
νως είναι δυνατή η μεταφορά και συσσώρευση επιτυχών 
επιδόσεων σε αντίστοιχα προγράμματα μεταπτυχιακών 
σπουδών άλλων Α.Ε.Ι. σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπε-

δο. Με απόφαση της Σ.Ε. μπορούν να αναγνωρίζονται 
αντίστοιχα μαθήματα και δραστηριότητες που έχουν 
πραγματοποιηθεί σε άλλο Π.Μ.Σ. μέχρι των 30 πιστω-
τικών μονάδων (ECTS) στο σύνολο, αλλά χωρίς μείωση 
διδάκτρων.

11.3. Τα μαθήματα διαρθρώνονται στο ακόλουθο δι-
δακτικό πρόγραμμα ανά θεματική ενότητα και εξάμηνο 
σπουδών ως εξής.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ Διδακτικές
Ώρες

Πιστωτικές
Μονάδες (ECTS)

1. Χρηματοοικονομική Λογιστική 39 7,5

2. Χρηματοοικονομική Επιχειρήσεων 39 7,5

3. Ναυτιλιακή Οικονομική και Πολιτική 39 7,5

4. Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων 39 7,5

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων 39 30

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 39

5. Ναυτικό Δίκαιο και Συμβάσεις 39 7,5

6. Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση και Επενδύσεις 39 7,5

7. Ναυτιλιακή Λογιστική 39 7,5

8. Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων 39 7,5

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων 30

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

9. Σεμινάριο Μεθοδολογίας Έρευνας 52 10

10. Πληροφοριακά Συστήματα στη Ναυτιλία 52 10

11. Διαχείριση Επενδύσεων και Κινδύνων στη Ναυτιλία 52 10

12. Εναλλακτικά είτε Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία είτε Πρόγραμμα Απασχό-
λησης, συν ένα από τα παραπάνω μαθήματα 3ου εξαμήνου

20

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων 30

Συνολικές Πιστωτικές Μονάδες Προγράμματος 90

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυ-
χή εξέταση έντεκα (11) εξαμηνιαίων μεταπτυχιακών 
μαθημάτων. Εναλλακτικά στο 3ο εξάμηνο οι μεταπτυ-
χιακοί φοιτητές δύνανται να επιλέξουν ένα από τα τρία 
προσφερόμενα μαθήματα και επιπλέον, είτε να εκπονή-
σουν μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, είτε να ακο-
λουθήσουν πρόγραμμα απασχόλησης (internship) σε 
επιχειρήσεις του χρηματοοικονομικού και ναυτιλιακού 
τομέα της οικονομίας, τα αποτελέσματα της οποίας θα 
παρακολουθούνται και καταγράφονται από το Π.Μ.Σ., 
ενώ θα υποβάλλεται σχετική έκθεση αξιολόγησης.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα 
να παρακολουθούν στη διάρκεια του εκπαίδευσής τους 
διαλέξεις από αναγνωρισμένου κύρους επιστήμονες και 
επαγγελματίες της ημεδαπής και αλλοδαπής.

11.4 Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβά-
νει:

• τους τίτλους των υποχρεωτικών μαθημάτων,
• το περιεχόμενό τους, τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκα-

λίας τους, στις οποίες περιλαμβάνεται το κάθε μορφής 
επιτελούμενο διδακτικό έργο,

• τα μαθησιακά αποτελέσματα, όπως αυτά αποτυπώ-
νονται στα επιμέρους περιγράμματα των μαθημάτων 
και τις εκπαιδευτικές / ερευνητικές δραστηριότητες που 
περιλαμβάνεται σε αυτά, καθώς και το επίπεδο των απο-
κτώμενων προσόντων σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο 
Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης,

• τις πιστωτικές μονάδες για κάθε μάθημα και τις πιστω-
τικές μονάδες για την απονομή τίτλου σπουδών.

11.5. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται Παρασκευή 
απόγευμα και Σάββατο. Αναπληρώσεις μαθημάτων 
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από τους διδάσκοντες επιβάλλεται να γίνονται κατόπιν 
συνεννόησης με τη γραμματεία του Π.Μ.Σ. Η διάρκεια 
της κάθε εξεταστικής περιόδου ορίζεται σε τρεις (3) 
εβδομάδες. Η διδασκαλία των μαθημάτων δύναται να 
πραγματοποιηθεί και με εξ’ αποστάσεως μέσα και μεθό-
δους εκπαίδευσης που δεν θα υπερβαίνει σε ποσοστό 
το 35%, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 30 του 
ν. 4485/2017.

Άρθρο 12
Παρακολούθηση μαθημάτων και επίδοση φοι-
τητών

12.1. Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών, οι φοιτητές υποχρεούνται να αποκτήσουν 
ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες. Η φοίτηση περιλαμ-
βάνει την επιτυχή επίδοση στα έντεκα (11) προσφερόμε-
να μαθήματα του Π.Μ.Σ., δηλαδή σε οκτώ (8) υποχρεωτι-
κά μαθήματα α΄ και β΄ εξαμήνου και τρία (3) κατ’ επιλογή 
υποχρεωτικά γ’ εξαμήνου. Ειδικότερα, η αξιολόγηση των 
επιδόσεων των μεταπτυχιακών φοιτητών στα μαθήμα-
τα γ΄ εξαμήνου περιλαμβάνει την εκπόνηση γραπτών 
εργασιών.

Εναλλακτικά στο γ΄ εξάμηνο οι μεταπτυχιακοί φοιτη-
τές μπορούν να επιλέξουν ένα από τα τρία κατ’ επιλογή 
υποχρεωτικά μαθήματα και επιπρόσθετα την εκπόνηση 
διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας ή τη συμμετοχή 
σε πρόγραμμα απασχόλησης, σε επιχειρήσεις του ναυ-
τιλιακού και χρηματοπιστωτικού τομέα της οικονομίας.

Ο γενικός βαθμός του Μεταπτυχιακού Διπλώματος 
Ειδίκευσης προκύπτει από το βαθμό επίδοσης στα μα-
θήματα και όπου ισχύει, την διπλωματική εργασία ή το 
πρόγραμμα απασχόλησης, με στάθμιση με τις αντίστοι-
χες πιστωτικές μονάδες κατά ECTS και κανονικοποίηση 
στην κλίμακα 0-10.

12.2. Σε περίπτωση αποτυχίας σε κάποιο μάθημα, ο 
φοιτητής έχει δικαίωμα επανεξέτασης. Σε περίπτωση 
που ο φοιτητής αποτύχει δύο φορές στο ίδιο μάθημα, ή 
σε περίπτωση που αποτύχει σε δύο μαθήματα, η Συντο-
νιστική Επιτροπή, ύστερα από εκτίμηση της συνολικής 
προόδου του φοιτητή, εισηγείται την επανεξέτασή του 
στα μαθήματα αυτά ή τη διαγραφή του από το Π.Μ.Σ. Η 
αναθεώρηση γραπτού διαγωνίσματος, σε περίπτωση εκ 
νέου αποτυχίας, είναι δυνατή μετά από αίτημα του ενδι-
αφερόμενου φοιτητή το οποίο εξετάζεται από τριμελή 
επιτροπή καθηγητών του Π.Μ.Σ. Σε περίπτωση που το 
μάθημα στο οποίο ο μεταπτυχιακός φοιτητής απέτυχε, 
δεν προσφέρεται εκ νέου, μπορεί να αντικατασταθεί 
από άλλο μάθημα, το οποίο ορίζεται με απόφαση της 
Συντονιστικής Επιτροπής.

12.3. Για το 3ο εξάμηνο οι μεταπτυχιακοί φοιτητές 
μπορούν να επιλέξουν να εκπονήσουν μεταπτυχιακή 
διπλωματική εργασία σύμφωνα με τη διαδικασία που 
περιγράφεται στον αντίστοιχο κανονισμό που κοινο-
ποιείται.

Την επίβλεψη της διπλωματικής εργασίας αναλαμβά-
νει ένα από τα μέλη Δ.Ε.Π. ή Επιστημονικοί συνεργάτες 
ή Ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων, 
κάτοχοι διδακτορικού, διδάσκοντες του Π.Μ.Σ. με πλήρη 
ακαδημαϊκά προσόντα και ερευνητική εμπειρία.

Τα θέματα της διπλωματικής εργασίας ανακοινώνονται 
εγγράφως στη Συντονιστική Επιτροπή προς έγκριση.

Για την εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής ερ-
γασίας ορίζεται τριμελής επιτροπή τα μέλη της οποίας 
πρέπει να έχουν σχετική ειδικότητα με το αντικείμενο 
και συναφές επιστημονικό έργο. Η τριμελής επιτροπή 
εξέτασης βαθμολογεί τη διπλωματική εργασία με βάση 
τα οριζόμενα κριτήρια και συντάσσει πρακτικό εξέτασης, 
το οποίο κατατίθεται στη γραμματεία του ΠΜΣ.

Το εύρος της διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας 
ποικίλει αναλόγως το θέμα της, δεν μπορεί να είναι όμως 
λιγότερο από 10.000 λέξεις.

Αντίγραφα της μεταπτυχιακής εργασίας κατατίθενται 
από τον μεταπτυχιακό φοιτητή σε ηλεκτρονική και έντυ-
πη μορφή στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., όπως και αναρτώ-
νται στο ιδρυματικό αποθετήριο ΠΟΛΥΝΟΗ.

12.4. Για το 3ο εξάμηνο οι μεταπτυχιακοί φοιτητές 
μπορούν να επιλέξουν, να ακολουθήσουν Πρόγραμμα 
Απασχόλησης (Internship) σε επιχειρήσεις του ναυτιλι-
ακού και χρηματοπιστωτικού τομέα της οικονομίας. Το 
πρόγραμμα πρέπει να έχει τουλάχιστον τρίμηνη διάρ-
κεια, η απασχόληση να είναι αμειβόμενη, με σύμβαση 
ορισμένου/αορίστου χρόνου ή μαθητείας. Η φύση, ο 
τομέας και ο χώρος απασχόλησης εγκρίνονται από την 
ΣΕ του Π.Μ.Σ. Η ΣΕ του Π.Μ.Σ. παρακολουθεί στενά την 
εξέλιξη του Προγράμματος Απασχόλησης σε συνεργασία 
με τους φορείς απασχόλησης. Στο τέλος της περιόδου 
υποβάλλεται λεπτομερής έκθεση από το φοιτητή για τα 
αποτελέσματα του προγράμματος, εγκεκριμένη από το 
φορέα απασχόλησης, η οποία εξετάζεται και βαθμολο-
γείται με τον ίδιο τρόπο με τις διπλωματικές εργασίες.

12.5 Η αξιολόγηση των επιδόσεων των μεταπτυχιακών 
φοιτητών ορίζεται ως ακολούθως:

α. για τη βαθμολόγηση των ενδιάμεσων εργασιών και 
των γραπτών εξετάσεων οι ακαδημαϊκοί υπεύθυνοι των 
μαθημάτων και β. για την αξιολόγηση των διπλωματικών 
εργασιών οι επιβλέποντες σε συνεργασία με τα λοιπά 
μέλη της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής.

12.6 Στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου διενερ-
γείται αξιολόγηση από τους φοιτητές, συμπληρώνοντας 
ανώνυμα ερωτηματολόγια που συντάσσει η Συντονιστι-
κή Επιτροπή, η οποία προβαίνει και στην αξιοποίησή 
τους.

Κατά τα λοιπά, η υπ’ αρ. 10143/2.10.2018 απόφαση 
της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής, με θέμα: Κανονισμός Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Χρηματοοικονομική της 
Ναυτιλίας» (Β΄ 4754), του Τμήματος Λογιστικής και Χρη-
ματοοικονομικής, της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών 
και Κοινωνικών Επιστημών, εξακολουθεί να ισχύει.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από το Χειμερινό εξάμηνο 
του Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αιγάλεω, 24 Ιουνίου 2021

Ο Πρύτανης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ
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Αριθμ. 49337 (5)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 10042/1.10.2018 από-

φασης της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπι-

στημίου Δυτικής Αττικής με θέμα: Κανονισμός 

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτ-

λο «Δημόσια Οικονομική και Πολιτική» (M.Sc. in 

Public Economics and Policy) (Β΄ 4692), του Τμή-

ματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της 

Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνι-

κών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Ατ-

τικής.

H ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστη-

μίου Δυτικής Αττικής και Άλλες Διατάξεις» (Α΄ 38).
2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, Λειτουργία, 

Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποί-
ηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 195).

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λει-
τουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ρυθμίσεις για την 
Έρευνα και Άλλες Διατάξεις» (Α΄ 114) και ιδίως τα άρθρα 
13, 30 έως και 37, 43, 45 και 85.

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 
14 και 15 «Διασφάλιση της Ποιότητας στην ανώτατη εκ-
παίδευση. Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πι-
στωτικών Μονάδων - Παράρτημα Διπλώματος» (Α΄ 189).

5. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
Έρευνα και Άλλες Διατάξεις» (Α΄ 83).

6. Την υπό στοιχεία 163204/Ζ1/29.9.2017 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σχε-
τικά με την : «Εφαρμογή των Διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114) για Θέματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και Εκπό-
νησης Διδακτορικών Διατριβών - Λοιπά Θέματα».

7. Την υπό στοιχεία 216772/Z1/8.12.2017 υπουργική 
απόφαση «Τρόπος Κατάρτισης του Αναλυτικού Προϋπο-
λογισμού Λειτουργίας και της Έκθεσης Βιωσιμότητας των 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β΄ 4334).

8. Την υπ’ αρ. 6851/6.7.2018 απόφαση της Διοικούσας 
Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με θέμα: 
Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με 
τίτλο «Δημόσια Οικονομική και Πολιτική» (M.Sc. in Public 
Economics and Policy) του Τμήματος Λογιστικής και Χρη-
ματοοικονομικής της Σχολής Διοικητικών της Σχολής 
Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών 
(Β΄ 3235).

9. Την υπ’ αρ. 10042/1.10.2018 απόφαση της Διοικού-
σας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με 
θέμα: Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών με τίτλο «Δημόσια Οικονομική και Πολιτική» (M.Sc. 
in Public Economics and Policy) του Τμήματος Λογιστι-
κής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοικητικών, 
Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών (Β΄ 4692).

10. Την υπ’ αρ. 7/2.4.2021 (θέμα 1ο) απόφαση της 
Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Δημόσια Οικονομική και 
Πολιτική».

11. Την υπ’ αρ. 5/7.4.2021 (θέμα 8ο) απόφαση της Συ-
νέλευσης του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικο-
νομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σχετικά 
με τροποποιήσεις του Κανονισμού Σπουδών του Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Δημόσια 
Οικονομική και Πολιτική».

12. Την υπ’ αρ. 6/14.6.2021 (θέμα 6ο) απόφαση της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής.

13. Την υπ’ αρ. 8/17.6.2021 (θέμα 23ο) απόφαση της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σχετικά 
με τις τροποποιήσεις του Κανονισμού Σπουδών του Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Δημόσια 
Οικονομική και Πολιτική».

14. Την υπό στοιχεία 125788/Ζ1/6.8.2019 απόφαση της 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θέμα «Διορι-
σμός Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Αττικής» (Υ.Ο.Δ.Δ. 564), καθώς και 
την υπό στοιχεία 105167/Ζ1/12.8.2020 «Παράταση της 
Θητείας του Πρύτανη και των Τεσσάρων (4) Αντιπρυτά-
νεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» (Υ.Ο.Δ.Δ. 650).

15. Την υπ’ αρ. 51930/17.7.2020 πράξη του Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σχετικά με τον «Κα-
θορισμό του Τομέα Ευθύνης και των Επιμέρους Αρμο-
διοτήτων των Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανε-
πιστημίου Δυτικής Αττικής» (Β΄ 3143).

16. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρους του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζει:

εγκρίνει την τροποποίηση της υπ’ αρ. 10042/1.10.2018 
απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημί-
ου Δυτικής Αττικής, με θέμα: Κανονισμός Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Δημόσια Οικονομι-
κή και Πολιτική» (M.Sc. in Public Economics and Policy) 
(Β΄ 4692), του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικο-
νομικής της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοι-
νωνικών Επιστημών, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 5/7.4.2021 
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής, ως προς το άρθρο 4:

Άρθρο 4
Αριθμός και τρόπος επιλογής των εισακτέων

Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε πε-
νήντα (50) φοιτητές ανά εξάμηνο, κατόπιν προκήρυξης. 
Επιπλέον του αριθμού εισακτέων, σε περίπτωση ισο-
βαθμίας, μπορεί να επιλέγονται ως υπεράριθμοι όλοι οι 
ισοβαθμήσαντες. Σε περίπτωση ικανού αριθμού Αγγλό-
φωνων υποψηφίων φοιτητών δύναται να λειτουργήσει 
δεύτερο τμήμα στην Αγγλική γλώσσα. Προβλέπεται η 
διδασκαλία των μαθημάτων διά ζώσης και με μέσα εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης σε ποσοστό έως 35% (παρ. 3 
του άρθρου 30 του ν. 4485/2017), η οποία αναμένεται 
να ενεργοποιηθεί μετά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. 
Στο Μ.Π.Σ. θα υπάρξει δωρεάν φοίτηση - υποτροφίες 
σε φοιτητές όπως προβλέπεται από την παρ. 2 του άρ-
θρου 35 του ν. 4485/2017 και την υπό στοιχεία 131757/
Ζ1΄/2.8.2018 (Β΄ 3387) υπουργική απόφαση. Οι σχετικές 
αιτήσεις υποβάλλονται στη γραμματεία του Τμήματος 
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που οργανώνει το Πρόγραμμα, έπειτα από δημόσια 
πρόσκληση ενδιαφέροντος. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές 
επιλέγονται με αυστηρά αξιοκρατικά κριτήρια από το 
σύνολο των υποψηφίων. Ο αριθμός εισακτέων κατά ακα-
δημαϊκό κύκλο στο πρόγραμμα ορίζεται σε εκατό (100) 
μεταπτυχιακούς φοιτητές. Η επιλογή των γίνεται σύμ-
φωνα με τα κάτωθι κριτήρια: Τα κριτήρια επιλογής είναι 
ποιοτικά και ποσοτικά, σε αναγνώριση του γεγονότος ότι 
για την επαγγελματική επιτυχία των αποφοίτων χρειά-
ζονται, πέραν των γνώσεων, ήθος και επαγγελματική 
νοοτροπία. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, 
πτυχιούχοι Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομο-
ταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, που 
προέρχονται από Τμήματα Διοικητικών, Οικονομικών 
και Χρηματοοικονομικών Επιστημών ή άλλων συναφών 
Τμημάτων. Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών βα-
σίζεται στα εξής κριτήρια:

1. Γενικός βαθμός πτυχίου,
2. Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι 

σχετικά με το αντικείμενο και τα μαθήματα του Π.Μ.Σ.,
3. Την επίδοση στη διπλωματική εργασία (όπου αυτή 

προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο),
4. Ερευνητική δραστηριότητα,
5. Εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχο τομέα ή σε συ-

ναφές αντικείμενο,
6. Επαρκή γνώση μία τουλάχιστον γλώσσας, πέραν της 

γλώσσας διεξαγωγής του Π.Μ.Σ.,
7. Συστατικές επιστολές,
8. Προσωπική συνέντευξη (από Επιτροπή Αξιολόγη-

σης).
Η επιλογή των εισακτέων γίνεται από επιτροπή που 

συγκροτείται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμή-
ματος. Ο πίνακας των επιτυχόντων επικυρώνεται από 
τη Σ.Τ. Σε κάθε Π.Μ.Σ. επιπλέον του αριθμού εισακτέ-
ων γίνεται δεκτός ένας (1) υπότροφος του Ιδρύματος 
Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που πέτυχε στο σχετικό 
διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του 
γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ. και ένας (1) αλλο-
δαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους. Με απόφαση 
της Σ.Τ., ο αριθμός των υποτρόφων μπορεί να αυξάνεται. 
Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση Υποβολής Δικαιολογητικών (όπως το πρω-
τότυπο),

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (όπως στο υπό-
δειγμα),

3. Αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος,
4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακρί-

βεια δυο δεκαδικών ψηφίων),
5. Δύο συστατικές επιστολές (σε έντυπα του Μεταπτυ-

χιακού Προγράμματος) όπως το πρωτότυπο, σφραγισμέ-
νες σε φακέλους από τον υπογράφοντα),

6. Πιστοποιημένη Γνώση Η/Υ
7. Απλή φωτοτυπία αποδεικτικού καλής γνώσης ξένης 

γλώσσας,
8. Δύο έγχρωμες φωτογραφίες με το ονοματεπώνυμο 

του υποψηφίου οπισθογραφημένο,
9. Αποδεικτικό γνώσης της Ελληνικής Γλώσσας από 

τους αλλοδαπούς, που αποδεικνύεται από πτυχίο ή μετα-
πτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Ανώτατου Ιδρύματος 
ή Απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου 
ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας από το Κέντρο Ελληνι-
κής Γλώσσας,

10. Αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ για υποψηφίους που 
έχουν τίτλους σπουδών από Τριτοβάθμια Ιδρύματα της 
αλλοδαπής,

11. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρ-
χουν),

12. Ερευνητικές δραστηριότητες, επιστημονικές δη-
μοσιεύσεις, διακρίσεις (εάν υπάρχουν), 

13. Επιπρόσθετα προσόντα, υποτροφίες, ειδικά σε-
μινάρια, μαθήματα σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού, 
μελέτες, μεταπτυχιακοί τίτλοι, πτυχία συμπληρωματικής 
εκπαίδευσης κ.λπ. (εάν υπάρχουν).

Κατά τα λοιπά, η υπ’ αρ. 10042/1.10.2018 απόφαση 
της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής, με θέμα: Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών με τίτλο «Δημόσια Οικονομική και Πο-
λιτική» (M.Sc. in Public Economics and Policy) (Β΄ 4692), 
του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της 
Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επι-
στημών, εξακολουθεί να ισχύει.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από το Χειμερινό εξάμηνο 
του Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αιγάλεω, 24 Ιουνίου 2021

Ο Πρύτανης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ
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*02030360907210016*

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 στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης 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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