
  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Χορήγηση πιστοποίησης παιδαγωγικής και διδακτι-
κής επάρκειας στους αποφοίτους του επανιδρυθέ-
ντος Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής μέσω Και-
νοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσε-
ων», μεταξύ του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών 
της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας και του 
Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παι-
δική Ηλικία της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και 
Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής, ως Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπου-
δών που εντάσσεται στις επιστήμες της αγωγής.

2 Έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας του Διατμημα-
τικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο «Διαχείριση Ευφυών Συστημάτων πόλε-
ων για πολιτιστική και τουριστική επιχειρηματική 
ανάπτυξη» μεταξύ των Τμημάτων: (α) Διοίκησης 
Τουρισμού της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών 
και Κοινωνικών Επιστημών, (β) Συντήρησης Αρ-
χαιοτήτων και Έργων Τέχνης της Σχολής Εφαρμο-
σμένων Τεχνών και Πολιτισμού και (γ) Μηχανικών 
Πληροφορικής και Υπολογιστών της Σχολής Μη-
χανικών, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. 68909 (1)
Χορήγηση πιστοποίησης παιδαγωγικής και δι-

δακτικής επάρκειας στους αποφοίτους του επα-

νιδρυθέντος Διατμηματικού Προγράμματος Με-

ταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Επιστήμες της 

Αγωγής μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιο-

ϊατρικών Προσεγγίσεων», μεταξύ του Τμήματος 

Βιοϊατρικών Επιστημών της Σχολής Επιστημών 

Υγείας και Πρόνοιας και του Τμήματος Αγωγής 

και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία της 

Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνι-

κών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Ατ-

τικής, ως Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπου-

δών που εντάσσεται στις επιστήμες της αγωγής. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, Λειτουργία, 

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

2. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λει-
τουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ρυθμίσεις για την 
Έρευνα και Άλλες Διατάξεις» (Α’ 114).

3. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Αττικής και Άλλες Διατάξεις».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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4. Την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 111 του ν. 4547/
2018 (Α’ 102), όπου αναφέρεται ότι η παιδαγωγική και 
διδακτική επάρκεια πιστοποιείται με την κατοχή μετα-
πτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος 
στις επιστήμες της αγωγής, αντικαθιστώντας τις διατά-
ξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3848/2010.

5. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 54 του ν. 4589/ 
2019 «Συνέργειες Ε.Κ.Π.Α., Γεωπονικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλί-
ας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό ταμείο και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 13), σύμφωνα με την οποία η παιδαγωγική 
και διδακτική επάρκεια πιστοποιείται με την κατοχή με-
ταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώμα-
τος στις επιστήμες της αγωγής.

6. Τις διατάξεις του ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα 
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότη-
τας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. 
με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α’ 141), και ιδίως 
του άρθρου 456.

7. Την υπ’ αρ. 20/21-12-2021 (θέμα 26ο) απόφαση της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σχετικά 
με την επανίδρυση και λειτουργία του Διατμηματικού 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Επι-
στήμες της Αγωγής μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και 
Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων» (B’ 3205/2022).

8. Το υπ΄αρ. 1/27-6-2022 (θέμα 4ο) απόσπασμα Πρα-
κτικού της Συνέλευσης της Ειδικής Διατμηματικής Επι-
τροπής του Δ.Π.Μ.Σ. των Τμημάτων Βιοϊατρικών Επιστη-
μών, της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας και του 
Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική 
Ηλικία της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινω-
νικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, 
σχετικά με την αναγνώριση του Δ.Π.Μ.Σ. ως Μεταπτυ-
χιακό Πρόγραμμα Σπουδών που εμπίπτει στο πεδίο 
των Επιστημών της Αγωγής και που εξασφαλίζει στους 
αποφοίτους του παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια.

9. Το υπ’ αρ. 34/06.07.2022 (θέμα 5ο) απόσπασμα Πρα-
κτικού της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) 
του ΠΑ.Δ.Α., σχετικά με την αναγνώριση του Δ.Π.Μ.Σ. ως 
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών που εμπίπτει στο πε-
δίο των Επιστημών της Αγωγής και που εξασφαλίζει στους 
αποφοίτους του παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια.

10. Το γεγονός ότι το εν λόγω Δ.Π.Μ.Σ. χορηγούσε 
πιστοποίηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας 
στους αποφοίτους του και πριν την επανίδρυσή του, 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 49606/02.10.2019 απόφαση της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Β’ 3784).

11. Την υπό στοιχεία 125788/Ζ1/06.08.2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 564) 
απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
«Διορισμός Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» καθώς και την υπό 
στοιχεία 105167/Ζ1/12-08-2020 «Παράταση της Θητείας 
του Πρύτανη και των Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» (Υ.Ο.Δ.Δ. 650).

12. Την υπ’ αρ. 84625/12-10-2021 πράξη «Ανασυγκρό-
τησης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττι-
κής» του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

13. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής (συνεδρίαση με αριθμό 10/21.07.2022, 
θέμα 25ο) σχετικά με την έγκριση χορήγησης παιδα-
γωγικής και διδακτικής επάρκειας στους αποφοίτους 

του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Επιστήμες της Αγωγής μέσω Και-
νοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων» 
των Τμημάτων.

α) Βιοϊατρικών Επιστημών της Σχολής Επιστημών Υγεί-
ας και Πρόνοιας και

β) Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία 
της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών 
Επιστημών, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

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

α) Την αναγνώριση του Διατμηματικού Προγράμμα-
τος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Επιστήμες της 
Αγωγής μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρι-
κών Προσεγγίσεων», μεταξύ του Τμήματος Βιοϊατρικών 
Επιστημών της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας 
και του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη 
Παιδική Ηλικία της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών 
και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής, ως Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που 
εμπίπτει στο πεδίο των Επιστημών της Αγωγής.

β) Την έγκριση χορήγησης πιστοποίησης Παιδαγωγικής 
και Διδακτικής Επάρκειας στους αποφοίτους του Διατμη-
ματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτ-
λο «Επιστήμες της Αγωγής μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών 
και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων», μεταξύ του Τμήματος 
Βιοϊατρικών Επιστημών της Σχολής Επιστημών Υγείας και 
Πρόνοιας και του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην 
Πρώιμη Παιδική Ηλικία της Σχολής Διοικητικών, Οικονομι-
κών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτι-
κής Αττικής, ως Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 
που εντάσσεται στις επιστήμες της αγωγής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αιγάλεω, 25 Ιουλίου 2022

Ο Πρύτανης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ 

I

   Αριθμ. 65935 (2)
Έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας του Διατμημα-

τικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

με τίτλο «Διαχείριση Ευφυών Συστημάτων πόλε-

ων για πολιτιστική και τουριστική επιχειρηματική 

ανάπτυξη» μεταξύ των Τμημάτων: (α) Διοίκησης 

Τουρισμού της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών 

και Κοινωνικών Επιστημών, (β) Συντήρησης Αρ-

χαιοτήτων και Έργων Τέχνης της Σχολής Εφαρ-

μοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού και (γ) Μηχανι-

κών Πληροφορικής και Υπολογιστών της Σχολής 

Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

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

μίου Δυτικής Αττικής και Άλλες Διατάξεις» (Α’ 38).
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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 των άρ-
θρων 30 έως και 37, 43, 45 και 85.

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της Ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα Μεταφοράς 
και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων - Παράρτημα 
Διπλώματος» (Α’ 189) και ιδίως των άρθρων 14 και 15.

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

6. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπι-
στημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους 
και λοιπές διατάξεις» (Α’ 70).

7. Την υπό στοιχεία 163204/Ζ1/29-09-2017 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
σχετικά με την «Εφαρμογή των Διατάξεων του ν. 4485/ 
2017 (Α’ 114) για Θέματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και 
Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών - Λοιπά Θέματα».

8. Την υπό στοιχεία 216772/Z1/08-12-2017 υπουργική 
απόφαση «Τρόπος Κατάρτισης του Αναλυτικού Προϋ-
πολογισμού Λειτουργίας και της Έκθεσης Βιωσιμότητας 
των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β’ 4334).

9. Την υπό στοιχεία 41931/Ζ1/13-03-2018 υπουργική 
απόφαση με τίτλο «Ρύθμιση θεμάτων ίδρυσης κοινών 
Π.Μ.Σ. και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών με συ-
νεπίβλεψη μεταξύ ημεδαπών Α.Ε.Ι. και αναγνωρισμένων 
ως ομοταγών ιδρυμάτων ή ερευνητικών κέντρων και 
ινστιτούτων της αλλοδαπής» (Β’ 972).

10. Το «Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας» μεταξύ των 
Τμημάτων: (α) Διοίκησης Τουρισμού της Σχολής Διοι-
κητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, (β) 
Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης της Σχολής 
Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού και (γ) Μηχανι-
κών Πληροφορικής και Υπολογιστών της Σχολής Μηχα-
νικών, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

11. Την Πράξη 5/15-03-2022 (θέμα 4ο) της Συνέλευσης 
του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού της Σχολής Διοι-
κητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σχετικά με την ίδρυση 
και λειτουργία του Διατμηματικού Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διαχείριση Ευφυών 
Συστημάτων πόλεων για πολιτιστική και τουριστική 
επιχειρηματική ανάπτυξη».

12. Την Πράξη 8/24-03-2022 (θέμα 2o) της Συνέλευσης 
του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέ-
χνης της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σχετικά με την ίδρυ-
ση και λειτουργία του Διατμηματικού Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διαχείριση Ευφυών 
Συστημάτων πόλεων για πολιτιστική και τουριστική επι-
χειρηματική ανάπτυξη».

13. Την Πράξη 7/13-05-2022 (θέμα 4ο) της Συνέλευσης 
του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογι-
στών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής, σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία του Δια-
τμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο «Διαχείριση Ευφυών Συστημάτων πόλεων για 
πολιτιστική και τουριστική επιχειρηματική ανάπτυξη».

14. Τη σχετική «Μελέτη Σκοπιμότητας και Έκθεση 
Βιωσιμότητας» για την ίδρυση και λειτουργία του Δια-
τμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο «Διαχείριση Ευφυών Συστημάτων πόλεων για 
πολιτιστική και τουριστική επιχειρηματική ανάπτυξη».

15. Τη σχετική «Έκθεση Υλικοτεχνικής Υποδομής» των 
συνεργαζόμενων Τμημάτων στο Διατμηματικό Πρό-
γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Διαχείριση Ευφυ-
ών Συστημάτων πόλεων για πολιτιστική και τουριστική 
επιχειρηματική ανάπτυξη».

16. Την απόφαση της υπό στοιχεία 4Β/29-06-2022 
(θέμα 4ο) συνεδρίασης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με θέμα: 
Ίδρυση και λειτουργία του Διατμηματικού Π.Μ.Σ. με τίτλο 
«Διαχείριση Ευφυών Συστημάτων πόλεων για πολιτιστι-
κή και τουριστική επιχειρηματική ανάπτυξη» μεταξύ των 
Τμημάτων: α. Διοίκησης Τουρισμού (Σχολή Διοικητικών, 
Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών) ως επισπεύδον 
τμήμα, β. Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 
(Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού) και γ. 
Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών (Σχολή Μη-
χανικών), του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

17. Την υπ’ αρ. 09/15-07-2022 (θέμα 9ο) απόφαση της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σχετικά 
με την ίδρυση και λειτουργία του Διατμηματικού Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Διαχεί-
ριση Ευφυών Συστημάτων πόλεων για πολιτιστική και 
τουριστική επιχειρηματική ανάπτυξη».

18. Την υπό στοιχεία 125788/Ζ1/06-08-2019 απόφαση 
της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θέμα «Δι-
ορισμός Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» (Υ.Ο.Δ.Δ. 564) καθώς 
και την υπό στοιχεία 105167/Ζ1/12-08-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 
650) «Παράταση της Θητείας του Πρύτανη και των Τεσ-
σάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής».

19. Την υπ’ αρ. 65311/31-08-2021 Πράξη «Συγκρότη-
σης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» 
του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

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

Την ίδρυση και λειτουργία του Διατμηματικού Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών μεταξύ των Τμη-
μάτων: (α) Διοίκησης Τουρισμού της Σχολής Διοικητικών, 
Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, (β) Συντήρησης 
Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης της Σχολής Εφαρμοσμέ-
νων Τεχνών και Πολιτισμού και (γ) Μηχανικών Πληρο-
φορικής και Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών, του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής., με τίτλο: «Διαχείριση 
Ευφυών Συστημάτων πόλεων για πολιτιστική και του-
ριστική επιχειρηματική ανάπτυξη», από το ακαδημαϊκό 
έτος 2022 - 2023, ως ακολούθως:



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ43840 Τεύχος B’ 4319/12.08.2022

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Τα Τμήματα: α. Διοίκησης Τουρισμού, της Σχολής 
Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, 
β. Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Σχολή 
Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού) και γ. Μηχανι-
κών Πληροφορικής και Υπολογιστών (Σχολή Μηχανι-
κών), του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής συνδιοργα-
νώνουν και λειτουργούν Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο: «Διαχείριση Ευφυών Συστημάτων 
πόλεων για πολιτιστική και τουριστική επιχειρηματική 
ανάπτυξη- MSc in Management of Smart Cities Systems 
for Cultural and Tourism Entrepreneurial Development», 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

Επισπεύδον Τμήμα του Δ.Π.Μ.Σ. θα είναι το Τμήμα Δι-
οίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 
Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του ΔΠΜΣ 
γίνεται από τη γραμματεία του η οποία στελεχώνεται είτε 
από διοικητικό προσωπικό του ΠΑΔΑ είτε από προσωπι-
κό με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου. Το συντονισμό 
της λειτουργίας του ΔΠΜΣ, σύμφωνα με το άρθρο 31 του 
ν. 4485/2017, με τα οριζόμενα στο Ειδικό Πρωτόκολλο 
Συνεργασίας και τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του ΔΠΜΣ.

Άρθρο 2
Αντικείμενο- Σκοπός -Μαθησιακά 
Αποτελέσματα- Σπουδαιότητα

Το Δ.Π.Μ.Σ. «Διαχείριση Ευφυών Συστημάτων πόλεων 
για πολιτιστική και τουριστική επιχειρηματική ανάπτυξη- 
MSc in Management of Smart Cities Systems for Cultural 
and Tourism Entrepreneurial Development» έχει εξαρχής 
σχεδιαστεί από τα τμήματα α. Διοίκησης Τουρισμού, β. 
Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης και γ. Μη-
χανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αττικής.

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών είναι η μεταπτυχιακή διδασκαλία και η έρευνα πάνω 
στα ζητήματα της Εφαρμοσμένης Ανάλυσης Συστημά-
των Διοίκησης με ειδίκευση είτε στη Διοίκηση Επιχειρή-
σεων Παροχής Τουριστικών και Πολιτιστικών Υπηρεσιών 
και την Τοπική Ανάπτυξη, είτε στην Εφαρμογή Τεχνολο-
γιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Με την υποστήριξη του ακαδημαϊκού προσωπικού που 
απαρτίζεται από τα μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και από επισκέπτες - διδά-
σκοντες από τον ακαδημαϊκό, ερευνητικό και επαγγελμα-
τικό χώρο της Ελλάδας και του εξωτερικού, το Πρόγραμμα 
προσφέρει εμπεριστατωμένη εκπαίδευση Πτυχιούχων 
Α.Ε.Ι. από πεδία κυρίως Οικονομικών, Κοινωνικών, Θετικών 
και Τεχνολογικών Επιστημών Τμημάτων και Σχολών των 
Ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και ομο-
ταγών, της αλλοδαπής, αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ, 
σε επιστημονικές μεθόδους προηγμένων συστημάτων δι-
οίκησης και ειδικότερα εκείνων που δραστηριοποιούνται 
επιχειρηματικά στη Διοίκηση Τουρισμού και Πολιτιστικών 
Οργανισμών, στον Πολιτιστικό Τουρισμό και αυτών που 
ειδικεύονται στα προηγμένα προγράμματα πληροφορικής 
στην επιχειρηματικότητα και τον κύκλο λειτουργίας των 
πόλεων. Η παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης στα 

επιστημονικά πεδία του Δ.Π.Μ.Σ. θα συμβάλλει σημαντι-
κά στην επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία των 
αποφοίτων του, δίνοντάς τους τις απαραίτητες γνώσεις και 
δεξιότητες για την απασχόλησή τους ως στελέχη επιχειρή-
σεων σε φορείς και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται 
κυρίως σε ειδικές μορφές τουρισμού, στις πολιτιστικές 
και δημιουργικές βιομηχανίες όπως και στον τομέα του 
ψηφιακού μετασχηματισμού. Επίσης παρέχει στους φοι-
τητές τις γνώσεις εκείνες που απαιτούνται προκειμένου να 
συνεχίσουν τις σπουδές τους στον τρίτο κύκλο σπουδών 
της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Το Δ.Π.Μ.Σ. εμβαθύνει στα βασικά πεδία ανάλυσης της 
Διοικητικής Επιστήμης και των εφαρμογών αυτής και επι-
κεντρώνεται στην εφαρμογή τεχνικών για την απόκτηση 
και ανάλυση πληροφοριών, για την υποστήριξη λήψης 
αποφάσεων, την επίλυση προβλημάτων και τη χάραξη 
πολιτικής σε Οργανισμούς του ιδιωτικού και του δημόσιου 
τομέα. Ειδικότερα, σκοπεύει στην παροχή εξειδικευμένων 
γνώσεων σε σύγχρονα θέματα ανάπτυξης της τουριστικής 
επιχειρηματικότητας και των πολιτιστικών πρωτοβουλιών 
μέσω καινοτόμων και ευφυών συστημάτων προσαρμο-
σμένων στις σύγχρονες - έξυπνες πόλεις. Το πρόγραμμα 
απευθύνεται σε απόφοιτους Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και ανα-
γνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης 
η εμπεριστατωμένη εκπαίδευση σε επιστημονικές μεθό-
δους συστηματικής και βέλτιστης διαχείρισης των πόρων 
και των λειτουργιών των επιχειρήσεων και οργανισμών και 
ειδικότερα εκείνων που δραστηριοποιούνται επιχειρηματι-
κά στις Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες και τον 
Πολιτιστικό Τουρισμό, και αυτών που ειδικεύονται στην ορ-
γάνωση Πολιτιστικών και Εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 
που συνδέονται με τον Τουρισμό. Η παροχή υψηλής ποιό-
τητας εκπαίδευσης στα επιστημονικά πεδία του Δ.Π.Μ.Σ., 
κυρίως μέσα από καινοτόμα επιστημονικά εργαλεία της 
πληροφορικής, θα συμβάλλει σημαντικά στην επιτυχη-
μένη επαγγελματική σταδιοδρομία των αποφοίτων του, 
δίνοντας τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που απαι-
τούνται για την απασχόλησή τους ως στελέχη επιχειρήσεων 
σε επιχειρήσεις και οργανισμούς κυρίως στον τομέα των 
πολιτιστικών δράσεων δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα 
και σε ειδικές μορφές πολιτιστικού τουρισμού. Απώτερος 
στόχος του Δ.Π.Μ.Σ. είναι να αποτελέσει το όχημα για την 
εμβάθυνση σε μεθόδους αποτελεσματικής διοίκησης.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι

Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.) στο γνωστικό πεδίο «Διαχείριση Ευφυών 
Συστημάτων πόλεων για πολιτιστική και τουριστική επι-
χειρηματική ανάπτυξη».

Στον μεταπτυχιακό τίτλο αναφέρονται τα συνεργαζό-
μενα Τμήματα του Πανεπιστημίου. Ο μεταπτυχιακός τίτ-
λος υπογράφεται από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής και τον Διευθυντή του Δ.Π.Μ.Σ.

Ο απονεμόμενος τίτλος του Δ.Π.Μ.Σ. ισοδυναμεί με το 
διεθνή τίτλο ΜSc (Master of Science in “ Management 
of Smart Cities Systems for Cultural and Tourism 
Entrepreneurial Development”. Το Δ.Π.Μ.Σ. συνοδεύε-
ται από Παράρτημα Διπλώματος το οποίο περιέχει πλη-
ροφορίες σχετικά με τα προσόντα και την εξειδίκευση 
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που απέκτησε ο μεταπτυχιακός φοιτητής, τη διάρκεια 
και το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών και τη 
βαθμολογία του σύμφωνα με το ευρωπαϊκό σύστημα 
πιστωτικών μονάδων (ECTS).

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι του πρώτου 
κύκλου Σπουδών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 
της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής 
συναφών γνωστικών αντικειμένων με τα γνωστικά αντι-
κείμενα των τμημάτων που οργανώνουν και λειτουργούν 
το Δ.Π.Μ.Σ., κατά προτεραιότητα, αλλά και απόφοιτοι άλ-
λων ειδικοτήτων που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν 
επαγγελματικά σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που συν-
δέονται με τον τουρισμό και ειδικότερα με τον πολιτιστικό 
τουρισμό, τη διοίκηση πολιτισμικών μονάδων, τις βασικές 
αρχές πληροφορικής και την αντίστοιχη οργάνωση ευ-
φυών συστημάτων στον αστικό ιστό. Επιπλέον προϋπό-
θεση για την επιλογή των φοιτητών αποτελεί η επαρκής 
γνώση μιας, τουλάχιστον, γλώσσας, πέραν της γλώσσας 
διεξαγωγής του Δ.Π.Μ.Σ. Οι συνολικές προϋποθέσεις για 
τη συμμετοχή στο Δ.Π.Μ.Σ. και τα κριτήρια και οι διαδι-
κασίες αξιολόγησης περιλαμβάνονται στον κανονισμό 
μεταπτυχιακών σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ.

Η επιλογή των φοιτητών/τριών γίνεται από την Ειδική 
Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.), σύμφωνα με τη διαδικασία 
που προβλέπεται στον Κανονισμό Σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ.

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε 
φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών του πρώτου κύ-
κλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί 
από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων 
Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) σύμφωνα 
με το ν. 3328/2005 (Α’ 80) και τον ν. 4485/2017 (Α’ 114).

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια Σπουδών -
Πιστωτικές Μονάδες

Το ΔΠΜΣ είναι πλήρους φοίτησης και η διάρκειά του 
είναι δυόμιση (2,5) ακαδημαϊκά εξάμηνα, ήτοι δύο ακα-
δημαϊκά εξάμηνα και τρεις επιπλέον μήνες (15 μήνες 
συνολικά). Το σύνολο των διδακτικών πιστωτικών μο-
νάδων που απαιτούνται για τη λήψη του Μεταπτυχιακού 
Διπλώματος Σπουδών (Μ.Δ.Σ.) ανέρχεται σε 75 ECTS.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών

Το σύνολο των προσφερόμενων μαθημάτων του προ-
γράμματος είναι δεκατρία (13). Για την επιτυχή ολοκλή-

ρωση του Δ.Π.Μ.Σ. απαιτείται η επιτυχής παρακολού-
θηση και των δεκατριών (13) μαθημάτων. Κάθε μάθημα 
ολοκληρώνεται σε 30 ώρες συμπεριλαμβανομένης και 
της εξέτασής του και οι αναθέσεις διδασκαλίας πραγμα-
τοποιούνται σύμφωνα με την ισχύουσα κατά την πραγ-
ματοποίηση του Δ.Π.Μ.Σ. νομοθεσία.

Το πρόγραμμα είναι εντατικό και η διάρκεια του είναι 
15 μήνες. Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων του 2ου 
εξαμήνου οι φοιτητές θα παρακολουθούν εντατικό πρό-
γραμμα διάρκειας 3 μηνών, στο πλαίσιο του οποίου, για 
την επιτυχή περάτωσή των μαθημάτων του, επιπλέον της 
εξέτασης αντί της διπλωματικής εργασίας, θα εκπονούν 
για το κάθε ένα από τα μαθήματα από μία (1) συνθετική 
εργασία, υπό μορφή εξειδικευμένης μελέτης περίπτω-
σης, όπου θα εφαρμόζουν τις γνώσεις και δεξιότητες που 
έχουν αποκτήσει κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους. Οι 
διδάσκοντες καθηγητές των εν λόγω μαθημάτων θα είναι 
υπεύθυνοι για την καθοδήγηση των φοιτητών. Το σύνολο 
των διδακτικών πιστωτικών μονάδων, που απαιτούνται 
για τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών 
(Μ.Δ.Σ.), ανέρχεται σε 75 ECTS.

Τα μαθήματα του Δ.Π.Μ.Σ. πραγματοποιούνται στην 
ελληνική γλώσσα και μέρος των μαθημάτων δύναται να 
πραγματοποιηθεί στην αγγλική, σύμφωνα με τις διαδι-
κασίες που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, 
ή αν δεν υπάρχουν, με απόφαση της ΕΔΕ.

Επιπλέον των μαθημάτων του προγράμματος το 
Δ.Π.Μ.Σ. δύναται να παρέχει εξειδικευμένα προπαρα-
σκευαστικά σεμινάρια στους φοιτητές που δεν έχουν 
αποφοιτήσει από τμήματα με γνωστικό αντικείμενο 
συναφές με την Οικονομική Επιστήμη ή τη Διοίκηση 
Επιχειρήσεων ή την Πληροφορική. Για την υποστήριξη 
των φοιτητών δύνανται να πραγματοποιούνται μαθή-
ματα και σεμινάρια με εφαρμογές της θεωρίας όπως και 
ενισχυτική διδασκαλία. Επίσης επιστήμονες αναγνω-
ρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις δύνανται 
να προσκαλούνται (ν. 4485/2017, άρθρο 36, παρ. 5) για 
την κάλυψη τακτικών εκπαιδευτικών αναγκών καθώς 
και για τη διεξαγωγή συμπληρωματικών διαλέξεων 
σε εξειδικευμένα αντικείμενα συναφή με τα γνωστικά 
αντικείμενα των μαθημάτων και εν γένει του αντικειμέ-
νου του Δ.Π.Μ.Σ.. Η αναγκαιότητα διεξαγωγής μέρους 
ή όλων των σεμιναρίων αυτών, η διάρκειά τους και ο 
χρόνος διεξαγωγής τους εξετάζεται και αποφασίζεται 
από την Ε.Δ.Ε.

Οι ειδικότερες λεπτομέρειες του Προγράμματος Σπου-
δών καθορίζονται στον Κανονισμό Σπουδών. Τα μαθή-
ματα και οι πιστωτικές τους μονάδες (ECTS) δίνονται στη 
συνέχεια:

Μαθήματα Δ.Π.Μ.Σ
Α’ Εξάμηνο

Μαθήματα Α’ Εξαμήνου
Διαπολιτισμικό Μάνατζμεντ
(30 ώρες, 6 ECTS)
Τουριστική Επιχειρηματική Ανάπτυξη
(30 ώρες, 6 ECTS)
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Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης και Χρηματοοικονομική Ανάλυση
(30 ώρες, 6 ECTS)
Πολιτισμός και Τουρισμός
(30 ώρες, 6 ECTS)
Αυτοδιοίκηση και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
(30 ώρες, 6 ECTS)

B’ Εξάμηνο

Μαθήματα Β’ Εξαμήνου
Νομικό – Δεοντολογικό Πλαίσιο Διαχείρισης Υλικού και Άυλου Πολιτισμού
(30 ώρες, 6 ECTS)
Δημόσιος χώρος και Πολιτιστική Έκφραση
(30 ώρες, 6 ECTS)
Συμμετοχικότητα των Πολιτών και Πολιτιστική Διαχείριση
(30 ώρες, 6 ECTS)
ΙοΤ, Υπολογιστική Νέφους και Δίκτυα Διανομής Περιεχομένου σε Έξυπνες Πόλεις
(30 ώρες, 6 ECTS)
Διαδικτυακές και Κινητές Εφαρμογές στην Ψηφιακή Αστική Ανάπτυξη
(30 ώρες, 6 ECTS)

Γ’ Εξάμηνο
Τα γνωστικά αντικείμενα των ειδικών προπαρασκευαστικών σεμιναρίων τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται

Μαθήματα Γ’ εξαμήνου

Ψηφιακή Διαιώνιση Πολιτιστικών Κοιτασμάτων
(30 ώρες, 5 ECTS)

Ευφυείς Τεχνολογίες για Εφαρμογές Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης
(30 ώρες, 5 ECTS)

Εκτεταμένη Πραγματικότητα και Ψηφιακός Πολιτισμός
(30 ώρες, 5 ECTS)

στο Πρόγραμμα Σπουδών και δεν αντιστοιχούν σε πιστωτικές μονάδες περιλαμβάνονται 
στον παρακάτω πίνακα:

Εξειδικευμένα Προπαρασκευαστικά Σεμινάρια

Εισαγωγή στον Τουρισμό

Εισαγωγή στην Πολιτιστική Διαχείριση και τις Δημιουργικές Βιομηχανίες

Εισαγωγή στην Πληροφορική και τις Σύγχρονες Χρήσεις Υπολογιστών

Άρθρο 7 
Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων, ανά έτος εισαγωγής στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) φοι-
τητές συν τους ισοβαθμήσαντες με τον τελευταίο στην αξιολόγηση φοιτητή, οι οποίοι επιλέγονται με απόφαση 
της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (Ε.Δ.Ε.). Προκηρύξεις εισαγωγής δύναται να δημοσιοποιούνται καθ’ όλη τη 
διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, με απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής.

Άρθρο 8
Διδακτικό Προσωπικό

Η επιλογή των διδασκόντων πραγματοποιείται από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή, σύμφωνα με όσα προ-
βλέπονται στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας (ν. 4485/2017. Άρθρο 36) και στον κανονισμό του Δ.Π.Μ.Σ.

Άρθρο 9
Υποδομές

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δύναται να λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις των Συνεργαζόμενων 
Ιδρυμάτων ή άλλων φορέων του Δημοσίου, εφόσον παραχωρήσουν τις απαραίτητες για τη λειτουργία του εγκα 
ταστάσεις. Συγκεκριμένα δε, ο Δήμος Λαυρεωτικής, δύναται να διαθέσει και τις απαραίτητες εγκαταστάσεις εντός 
των διοικητικών του ορίων προκειμένου να διεξαχθούν σε αυτές τα μαθήματα ή μέρος των μαθημάτων που θα 
διδαχθούν δια ζώσης.
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Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 32 παρ. 8 του ν. 4485/2017, το Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει όσο διαρκεί 
η χρηματοδότησή του από φορέα της τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλους φορείς χρηματοδότησης και υπό την προϋ-
πόθεση ότι δεν θα ορισθούν τέλη φοίτησης. Η πρώτη εισαγωγή φοιτητών του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί 
εντός του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.

Άρθρο 11
Κόστος λειτουργίας

Οι συμμετέχοντες/ουσες στο Διατμηματικό Π.Μ.Σ. δεν καταβάλουν τέλη φοίτησης για τη φοίτησή τους σε αυτό. 
Το κόστος λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από παροχές από νομικά ή φυσικά πρόσωπα, ερευνητικά προ-
γράμματα, κοινοτικά προγράμματα, επιχορηγήσεις του κρατικού προϋπολογισμού, χορηγίες φορέων του δημοσίου 
ή του ιδιωτικού τομέα καθώς επίσης και τυχόν δωρεές ή κληροδοτήματα.

Το κόστος λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. αφορά σε αγορά εξοπλισμού, λογισμικού αναλώσιμων, αμοιβές διδασκό-
ντων μελών Δ.Ε.Π. ΑΕΙ ή εκτάκτου εκπαιδευτικού προσωπικού ΑΕΙ, καθώς και αμοιβές διοικητικού, τεχνικού και 
υποστηρικτικού επιστημονικού προσωπικού προκειμένου να επιτευχθεί η απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία 
του προγράμματος. Επίσης οι δαπάνες του προγράμματος δύναται να αφορούν στην αγορά εκπαιδευτικού υλικού, 
στη συνδρομή σε επιστημονικά περιοδικά, συμμετοχή σε συνέδρια, βάσεις δεδομένων, μετακινήσεις και οργάνωση 
εκδηλώσεων του Δ.Π.Μ.Σ.

Προϋπολογισμός Λειτουργίας Δ.Π.Μ.Σ
Το κόστος της λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ εκτιμήθηκε ότι θα ανέρχεται για το πρώτο έτος σε € 70.900 το οποίο 

αναλύεται ως εξής:
Ποσό σε €

Αμοιβές Μελών ΔΕΠ και Λοιπών Διδασκόντων 35.000
Διοικητική και Τεχνική Υποστήριξη 15.000
Μετακινήσεις Διδασκόντων και Λοιπού Προσωπικού 4.400
Εξοπλισμός 4.000
Εκπαιδευτικό υλικό - Λογισμικό 3.000
Δημοσιεύσεις - Συνέδρια 3.000
Αναλώσιμα 1.500
Διάφορα 1.000
Προβολή 4.000

Στις αμοιβές διδασκόντων, εκτός από αυτές όσων διδάξουν τα μαθήματα του Δ.Π.Μ.Σ περιλαμβάνονται και εκεί-
νες των προσκεκλημένων ομιλητών σε διαλέξεις εντός του μαθήματος ή σε διαλέξεις γενικότερου ενδιαφέροντος, 
ανοιχτές και προς τους κατοίκους του Λαυρίου. Η διοικητική υποστήριξη αφορά δαπάνες για τις εκτός ωραρίου 
εργασίες του διοικητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, καθώς και εξωτερικών συνεργατών που 
δύνανται να απασχοληθούν για ανάγκες του προγράμματος που δεν θα μπορούν να καλυφθούν από το διαθέσιμο 
προσωπικό.

Για λόγους καλής εκτέλεσης του Δ.Π.Μ.Σ. προβλέπεται η δυνατότητα ανακατανομής των προβλεπόμενων δαπανών 
με απόφαση της Ε.Δ.Ε. εφόσον δεν μεταβάλλεται το σύνολο του προϋπολογισμού, κάθε έτος. Σε περίπτωση παύσης 
της χρηματοδότησης του Δ.Π.Μ.Σ. από τους φορείς χρηματοδότησής του δεν θα συνεχιστεί η λειτουργία του και 
τα συνεργαζόμενα τμήματα υποχρεούνται να μεριμνήσουν για την ολοκλήρωση των σπουδών των φοιτούντων.

Για την πραγματοποίηση κάθε δαπάνης απαιτείται η έγκριση από την Ε.Δ.Ε. όπου προβλέπεται από την ισχύουσα 
νομοθεσία.

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις

Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον κανονισμό Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αιγάλεω, 15 Ιουλίου 2022

Ο Πρύτανης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ   
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*02043191208220008*

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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