
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών με τίτλο «Χρηματοοικονομική της Ναυτιλί-
ας», του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικο-
νομικής, της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών 
και Κοινωνικών Επιστημών.

2 Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών με τίτλο «Ευφυής Συσκευασία: Νέες Τεχνολο-
γίες και Marketing» του Τμήματος Γραφιστικής και 
Οπτικής Επικοινωνίας, της Σχολής Εφαρμοσμέ-
νων Τεχνών και Πολιτισμού.

3 Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών με τίτλο «ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ» του Τμήματος 
Πολιτικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 6892 (1)
  Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-

δών με τίτλο «Χρηματοοικονομική της Ναυτιλί-

ας», του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικο-

νομικής, της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών 

και Κοινωνικών Επιστημών.

  H ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2, του άρ-

θρου 3, της παρ. 2 του άρθρου 4 και των παρ. 7 και 8 
του άρθρου 19 του ν. 4521/2018 (Φ.Ε.Κ. 38/2-3-2018,
τ.Α΄): «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Άλλες 
Διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του ν.4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/6-9-2011,
τ.Α΄): «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των 
Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτι-
κών Ιδρυμάτων», όπως ισχύει σήμερα με τις τροποποι-
ήσεις και τις συμπληρώσεις του.

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/4-8-2017,
τ.Α΄): «Οργάνωση και Λειτουργία της Ανώτατης Εκπαί-
δευσης, Ρυθμίσεις για την Έρευνα και Άλλες Διατάξεις» 
και ιδίως τα άρθρα 13, 30 έως και 37, 43, 45 και 85.

4. Τη με αριθμ. 38008/Ζ1/6-3-2018 (Φ.Ε.Κ. 117/
6-3-2018, τ. Υ.Ο.Δ.Δ.): «Σύσταση - Συγκρότηση - Ορισμός 
Μελών της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής / Καθορισμός των Επιμέρους Αρμοδιο-
τήτων του Αντιπροέδρου της Δ.Ε. του Ιδρύματος».

5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (Φ.Ε.Κ. 189/2-8-2005, τ.Α΄): «Διασφάλιση της Ποιό-
τητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα Μεταφοράς 
και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων - Παράρτημα 
Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 (Φ.Ε.Κ. 83/11-5-2016, 
τ.Α΄): «Ρυθμίσεις για την Έρευνα και Άλλες Διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

7. Τη με αριθμ. 163204/Ζ1/29-09-2017 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».

8. Τη με αριθμ. 216772/Z1/08-12-2017 υπουργική από-
φαση (Φ.Ε.Κ. 4334/12-12-2017, τ.Β΄): «Τρόπος Κατάρτισης 
του Αναλυτικού Προϋπολογισμού Λειτουργίας και της 
Έκθεσης Βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών».

9. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 
112 τ.Α’/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με τη 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», 
όπως αντικαταστάθηκε, συμπληρώθηκε, τροποποιή-
θηκε και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 23 του 
ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254 τ.Α’/21-11-2013), του άρθρου 197 
του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 τ.Α’/8-8-2014), του άρθρου 31 
του π.δ. 28/2015 (ΦΕΚ 34 τ.Α’/23-3-2015) περί «κωδικο-
ποίησης διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγρα-
φα και στοιχεία, του άρθρου 375 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
147 τ.Α’/08-08-2016) καθώς και την εκδοθείσα αριθμ. 
ΥΠΟΙΚ Δ6 1127865/ΕΞ2010/30-09-2010 απόφαση.

10. Την σχετική «Μελέτη Σκοπιμότητας και Έκθεση 
Βιωσιμότητας» για την ίδρυση του Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών: «Χρηματοοικονομική της Ναυ-
τιλίας».

11. Την σχετική «Έκθεση Υλικοτεχνικής Υποδομής» 
του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής για 
το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Χρηματοοι-
κονομική της Ναυτιλίας».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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12. Την πράξη 2/4.5.2018 (Θέμα 4ο) της Συνέλευσης 
του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σχετικά με την ίδρυση 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Χρημα-
τοοικονομική της Ναυτιλίας».

13. Την πράξη 5/2-04-2018 (Θέμα 14ο) της Διοικούσας 
Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σχετικά 
με την: «Σύσταση Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών 
στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής» (παρ. 6, άρθρο 31 
του ν. 4485/2017, Φ.Ε.Κ. 114/4-8-2017, τ.Α΄) με ΑΔΑ.: 
72ΟΤ46Μ9ΞΗ-ΘΧΩ.

14. Την εισήγηση με αρ. 2/9-5-2018 της Επιτροπής 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής.

15. Το με αριθμό πρωτ. 105323/Ζ1/26.6.2018 έγγραφο 
του ΥΠΠΕΘ έγκρισης του ΠΜΣ με τίτλο «Χρηματοοικο-
νομική της Ναυτιλίας».

16. Την με αριθμό πράξη 8/10.5.2018 απόφαση της Δι-
οικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
με ΑΔΑ 7Υ8Θ46Μ9ΞΗ-Φ59.

17. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρους του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζει:

Την ίδρυση και λειτουργία του ΠΜΣ του Τμήματος 
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, του Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Αττικής με τίτλο «Χρηματοοικονομική της 
Ναυτιλίας» από το ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019, ως 
ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Αττικής οργανώνει και λειτουργεί 
από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μετα-
πτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με ελληνικό τίτλο «Χρημα-
τοοικονομική της Ναυτιλίας» και αγγλικό τίτλο “ M.Sc. in 
Finance and Shipping ”, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 
4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114), όπως ισχύει.

Άρθρο 2 
Αντικείμενο - Σκοπός - 
Μαθησιακά Αποτελέσματα

Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η Χρηματοοικο-
νομική και Ναυτιλιακή Οικονομική και Διοικητική. Σκο-
πός του Π.Μ.Σ. είναι η μεταπτυχιακή εκπαίδευση των 
φοιτητών για την αντιμετώπιση των αυξημένων απαι-
τήσεων της αγοράς εργασίας, αλλά και η εμβάθυνση 
στα αντικείμενα του ΠΜΣ τόσο σε θεωρητικό επίπεδο, 
με σύγχρονες γνώσεις στα γνωστικά πεδία της Χρημα-
τοοικονομικής και της Ναυτιλιακής Οικονομίας, αλλά και 
με περαιτέρω εξειδίκευση στο πεδίο της Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης της Ναυτιλίας.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΔΜΣ) στη «Χρηματοοικονομική της Ναυτιλίας» (M.Sc. - 
Master in Finance and Shipping).

Άρθρο 4 
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιού-

χοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων 
Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, που προέρχονται κυρίως 
από Τμήματα Κοινωνικών, Διοικητικών, Οικονομικών, 
Τεχνολογικών και άλλων συναφών Επιστημών.

Άρθρο 5 
Χρονική Διάρκεια Σπουδών - 
Γλώσσα Διδασκαλίας - Πιστωτικές Μονάδες

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Δίπλωμα Με-
ταπτυχιακών Σπουδών στο πρόγραμμα πλήρους φοί-
τησης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών. Στο πρό-
γραμμα μερικής φοίτησης η μέγιστη διάρκεια ορίζεται 
σε πέντε (5) εξάμηνα σπουδών Τα μαθήματα διεξάγονται 
στην ελληνική γλώσσα. Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτού-
νται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Άρθρο 6 
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυ-
χή εξέταση οκτώ (8) εξαμηνιαίων μεταπτυχιακών μα-
θημάτων, καθώς και να εκπονήσουν μεταπτυχιακή δι-
πλωματική εργασία ή ότι άλλο ορίζεται εναλλακτικά στο 
πρόγραμμα σπουδών για το 3ο εξάμηνο σπουδών. Κατά 
το τρίτο εξάμηνο διενεργείται σεμινάριο μεταπτυχιακής 
διπλωματικής εργασίας ή ερευνητικού προγράμματος 
(research project), εκπονείται και εξετάζεται μεταπτυ-
χιακή διπλωματική εργασία, η οποία μπορεί να αντικα-
θίσταται με άλλο πρόσφορο επιστημονικό τρόπο που 
κρίνεται τεκμηριωμένα ισοδύναμος με αυτήν (ερευνη-
τικό πρόγραμμα - research project). Εναλλακτικά στο 3ο 
εξάμηνο δύναται να υπάρξει πρόγραμμα απασχόλησης 
(internship) σε επιχειρήσεις του χρηματοοικονομικού και 
ναυτιλιακού τομέα της οικονομίας, τα αποτελέσματα της 
οποίας θα παρακολουθούνται και καταγράφονται από το 
ΠΜΣ, 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 
και Διοικητική Λογι-
στική

39 (3 x 13) 7,5

2. Χρηματοοικονομική 
Επιχειρήσεων 39 (3 x 13) 7,5

3. Διεθνής και Ναυτιλια-
κή Οικονομική 39 (3 x 13) 7,5

4. Διεθνές Περιβάλλον 
της Ναυτιλίας 39 (3 x 13) 7,5

Σύνολο Πιστωτικών 
Μονάδων 39 (3 x 13) 30

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

5. Ναυτικό Δίκαιο και 
Συμβάσεις 39 (3 x 13) 7,5
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6.
Ναυτιλιακή Χρημα-
τοδότηση και Επεν-
δύσεις

39 (3 x 13) 7,5

7. Ναυτιλιακή Λογιστική 39 (3 x 13) 7,5

8.
Χρηματοοικονομική 
Ανάλυση Ναυτιλια-
κών Επιχειρήσεων

39 (3 x 13) 7,5

Σύνολο Πιστωτικών 
Μονάδων 30

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

9. Σεμινάριο Μεθοδο-
λογίας Έρευνας 39 (3 x 13) 7,5

10.

Μεταπτυχιακή Δι-
πλωματική Εργασία 
ή Ερευνητικό Πρό-
γραμμα ή Πρόγραμ-
μα Απασχόλησης

22,5

Σύνολο Πιστωτικών 
Μονάδων 30

Συνολικές Πιστωτικές 
Μονάδες Προγράμ-
ματος

90

Γλώσσα συγγραφής της διπλωματικής εργασίας
Η συγγραφή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργα-

σίας πραγματοποιείται στην ελληνική γλώσσα. Μπορεί 
να γραφτεί στην αγγλική γλώσσα μετά από αίτηση του 
μεταπτυχιακού φοιτητή με σύμφωνη γνώμη του επιβλέ-
ποντος και έγκριση από τη Συνέλευση.

Τροποποίηση του προγράμματος σπουδών και ανα-
κατανομή μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να γίνει με απο-
φάσεις 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 σαρά-
ντα (40). 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.

Άρθρο 8 
Προσωπικό

Το διδακτικό προσωπικό του ΠΜΣ θα αποτελείται κατ’ 
ελάχιστο 60% από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Λογιστικής 
και Χρηματοοικονομικής, κατόχων διδακτορικού διπλώ-
ματος. Επικουρικά, διδακτικό έργο μπορεί να προσφέ-
ρουν Λέκτορες Εφαρμογών, διδάσκοντες σύμφωνα με το 
π.δ. 407/1980 ή επιστημονικοί συνεργάτες κύρους είτε 
κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος είτε κάτοχοι μεταπτυ-
χιακού διπλώματος και εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας. 
Επιπρόσθετα, με αιτιολογημένη απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης του τμήματος ανατίθεται διδασκαλία σε 
μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου ΑΕΙ, σε 
ερευνητές από ερευνητικά κέντρα, σε επισκέπτες καθη-
γητές και καταξιωμένους επιστήμονες από την ημεδαπή 
ή την αλλοδαπή, που έχουν θέση ή προσόντα καθηγη-
τή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, ή επιστήμονες 
αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή 
σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ, 
κάτοχους διδακτορικού διπλώματος.

Άρθρο 9 
Υλικοτεχνική υποδομή

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουρ-
γήσει στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής και στους χώρους του Εμπορικού και Βιομηχα-
νικού Επιμελητηρίου Πειραιά, με τις διαθέσιμες υποδο-
μές. Ανάγκες για πρόσθετο εξοπλισμό και αναλώσιμα 
αναφέρονται στον προϋπολογισμό του ΠΜΣ

Άρθρο 10 
Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2023-2024 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. 4485/2017.

Άρθρο 11 
Κόστος Λειτουργίας

Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. υπολογίζεται 
σε 93.000€. Το 70% του ετήσιου συνολικού κόστους λει-
τουργίας του Π.Μ.Σ., που αφορά τις λειτουργικές δαπά-
νες, ανέρχεται στο ποσό των 65.100 €, 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 4.000

2 Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε 
μεταπτυχιακούς φοιτητές 1.500

3 Δαπάνες αναλωσίμων 2.000

4 Δαπάνες μετακινήσεων διδασκό-
ντων του Π.Μ.Σ. 4.000

5
Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών 
του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκο-
πούς

2.000

6

Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού 
προσωπικού των Α.Ε.Ι. και ερευνη-
τικών κέντρων και ινστιτούτων που 
συμμετέχουν στην οργάνωση του 
Π.Μ.Σ.

21.840

7
Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προ-
σωπικού των Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν 
στην οργάνωση του Π.Μ.Σ.

3.160
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8
Αμοιβές διδασκαλίας προσωπι-
κού της παρ. 5 του άρθρου 36 του 
ν. 4485/2017

0

9 Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής 
υποστήριξης 21.600

10

Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα 
δημοσιότητας-προβολής, αγοράς 
εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης 
συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πε-
δίου

5.000

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (70%) 65.100

11

Λειτουργικά έξοδα Ιδρύματος (30%) 
με προτεραιότητα στην κάλυψη των 
αναγκών των Π.Μ.Σ. που λειτουρ-
γούν χωρίς τέλη φοίτησης.

27.900

ΣΥΝΟΛΟ 93.000
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 44 ατόμων στο Πρόγραμμα ανέρχονται στο ύφος 
των €93.000, δεδομένου ότι οι υπηρεσίες παρέχονται 
δωρεάν για το 30% των φοιτητών.

Άρθρο 12 
Μεταβατικές Διατάξεις

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αιγάλεω, 6 Ιουλίου 2018 

Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ

Ι

Αριθμ. 6884 (2)
    Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-

δών με τίτλο «Ευφυής Συσκευασία: Νέες Τεχνο-

λογίες και Marketing» του Τμήματος Γραφιστικής 

και Οπτικής Επικοινωνίας, της Σχολής Εφαρμο-

σμένων Τεχνών και Πολιτισμού.

  H ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2, του άρ-

θρου 3, της παρ. 2 του άρθρου 4 και των παρ. 7 και 8 
του άρθρου 19 του ν. 4521/2018 (Φ.Ε.Κ. 38/2-03-2018,
τ.Α΄): «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Άλλες 
Διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του ν.4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/6-9-2011,
τ.Α΄): «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των 
Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτι-
κών Ιδρυμάτων», όπως ισχύει σήμερα με τις τροποποι-
ήσεις και τις συμπληρώσεις του.

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/4-8-2017,
τ.Α΄): «Οργάνωση και Λειτουργία της Ανώτατης Εκπαί-
δευσης, Ρυθμίσεις για την Έρευνα και Άλλες Διατάξεις» 
και ιδίως τα άρθρα 13, 30 έως και 37, 43, 45 και 85.

4. Τη με αριθμ. 38008/Ζ1/6-3-2018 (Φ.Ε.Κ. 117/6-3-2018,
τ. Υ.Ο.Δ.Δ.): «Σύσταση - Συγκρότηση - Ορισμός Μελών 
της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής / Καθορισμός των Επιμέρους Αρμοδιοτήτων του 
Αντιπροέδρου της Δ.Ε. του Ιδρύματος».

5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (Φ.Ε.Κ. 189/2-8-2005, τ.Α΄): «Διασφάλιση της Ποιό-
τητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα Μεταφοράς 
και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων - Παράρτημα 
Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 (Φ.Ε.Κ. 83/11-5-2016, 
τ.Α΄): «Ρυθμίσεις για την Έρευνα και Άλλες Διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

7. Τη με αριθμ. 163204/Ζ1/29-09-2017 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».

8. Τη με αριθμ. 216772/Z1/8-12-2017 υπουργική από-
φαση (Φ.Ε.Κ. 4334/12-12-2017, τ.Β΄): «Τρόπος Κατάρτισης 
του Αναλυτικού Προϋπολογισμού Λειτουργίας και της 
Έκθεσης Βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών».

9. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 
112 τ.Α’/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με τη 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», 
όπως αντικαταστάθηκε, συμπληρώθηκε, τροποποιή-
θηκε και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 23 του 
ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254 τ.Α’/21-11-2013), του άρθρου 197 
του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 τ.Α’/8-8-2014), του άρθρου 
31 του π.δ. 28/2015 (ΦΕΚ 34 τ.Α’/23-3-2015) περί «κω-
δικοποίησης διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 
έγγραφα και στοιχεία, του άρθρου 375 του ν. 4412/2016 
(ΦΕΚ 147 τ.Α’/8-8-2016) καθώς και την εκδοθείσα αριθμ. 
ΥΠΟΙΚ Δ6 1127865/ΕΞ2010/30-09-2010 απόφαση.

10. Την σχετική «Μελέτη Σκοπιμότητας και Έκθεση 
Βιωσιμότητας» για την ίδρυση του Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών: «Ευφυής Συσκευασία: Νέες Τε-
χνολογίες και Marketing».

11. Την σχετική «Έκθεση Υλικοτεχνικής Υποδομής» 
για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Ευφυής 
Συσκευασία: Νέες Τεχνολογίες και Marketing».
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12. Την Πράξη 5/2-4-2018 (Θέμα 14ο) της Διοικούσας 
Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σχετικά 
με την: «Σύσταση Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών 
στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής» (παρ. 6, άρθρο 31 
του ν. 4485/2017, Φ.Ε.Κ. 114/4-8-2017, τ.Α΄) με ΑΔΑ.: 
72ΟΤ46Μ9ΞΗ-ΘΧΩ.

13. Την πράξη 2/18-4-18 (Θέμα 5ο) της Συνέλευσης 
του Τμήματος Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σχετικά με την ίδρυση 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Ευφυής 
Συσκευασία: Νέες Τεχνολογίες και Marketing».

14. Την εισήγηση με αρ. 2/9-5-2018 της Επιτροπής 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής.

15. Το με αριθμό πρωτ. 105323/Ζ1/26-6-2018 έγγραφο 
του ΥΠΠΕΘ έγκρισης του ΠΜΣ με τίτλο «Ευφυής Συσκευ-
ασία: Νέες Τεχνολογίες και Marketing».

16. Την με αριθμό πράξη 9/17-5-2018 απόφαση της 
Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Ατ-
τικής με ΑΔΑ: Ψ3ΨΜ46Μ9ΞΗ-Π53.

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

Την ίδρυση και λειτουργία του ΠΜΣ του Τμήματος Γρα-
φιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής με τίτλο, «Ευφυής Συσκευασία: Νέες 
Τεχνολογίες και Μάρκετινγκ » από το ακαδημαϊκό έτος 
2018 - 2019, ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής οργανώνει και λειτουργεί 
από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μετα-
πτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με ελληνικό τίτλο «Ευφυής 
Συσκευασία: Νέες Τεχνολογίες και Μάρκετινγκ» και αγ-
γλικό τίτλο “Intelligent Packaging: New Technologies and 
Marketing”, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 
(ΦΕΚ Α’ 114), όπως ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός - 
Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Γραφιστικής και Οπτικής Επικοι-
νωνίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με τίτλο: 
«ΕΥΦΥΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ. ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕ-
ΤΙΝΓΚ», είναι οι κάτοχοι του Μεταπτυχιακού Διπλώματος 
Ειδίκευσης να διαθέτουν τις σύγχρονες κατάλληλες και 
επαρκείς υψηλού επιπέδου γενικές και ειδικές επιστημο-
νικές, τεχνικές και οικονομικές γνώσεις που σχετίζονται 
με την έξυπνη συσκευασία και παράλληλα να έχουν τις 
δεξιότητες και ικανότητες ώστε να μπορούν να αξιοποι-
ήσουν τις παραπάνω γνώσεις ώστε να σχεδιάζουν, να 
προγραμματίζουν, να οργανώνουν, να συντονίζουν, να 
διευθύνουν, να αξιολογούν και να ελέγχουν προγράμ-
ματα μάρκετινγκ που βασίζονται στην αξιοποίηση των 
τεχνολογιών της ευφυούς συσκευασίας.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Ο μεταπτυχιακός τίτλος προσδιορίζεται στην κατηγο-
ρία, Master of Science, MSc.

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στα Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Ε.Ι. 
και του ΕΜΠ, της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμέ-
νων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, Οικονομικών επιστη-
μών, Πληροφορικής, Ηλεκτρονικοί, Φυσικοί, Γραφίστες, 
Τεχνολόγοι εκτυπώσεων, κ.λπ., καθώς και άλλοι συναφή 
επιστημονικοί χώροι.

Άρθρο 5 
Χρονική Διάρκεια Σπουδών - 
Γλώσσα Διδασκαλίας - Πιστωτικές Μονάδες

Η χρονική διάρκεια είναι ένα και μισό έτος, δηλαδή 18 
μήνες. Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ελληνική. Για την 
απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, 
οι φοιτητές υποχρεούνται να αποκτήσουν ενενήντα (90) 
πιστωτικές μονάδες. Η φοίτηση περιλαμβάνει την επιτυ-
χή επίδοση στα μαθήματα του Π.Μ.Σ, τη συγγραφή ερευ-
νητικών εργασιών ανά μάθημα και την επιτυχή εκπόνηση 
διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας. Ο βαθμός του 
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης προκύπτει από 
το βαθμό αξιολόγησης α) στα μαθήματα σε ποσοστό 
67% και β) στη διπλωματική εργασία σε ποσοστό 33%.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών έχει ως εξής:
Α’ Εξάμηνο

α/α Μάθημα
Πιστωτικές 
Μονάδες 

(ECTS)

1 Εννοιολογικός σχεδιασμός συ-
σκευασίας 6

2
Μεθοδολογίες Σχεδίασης. Στοι-
χεία συμβατικής και ευφυούς 
συσκευασίας

6

3 Ο εγκιβωτισμός στη σύγχρονη 
τέχνη 6

4 Επιχειρηματικότητα συσκευασίας 6

5 Σχεδιασμός και εικονογράφηση 
στη συσκευασία 6

Β’ Εξάμηνο

α/α Μάθημα
Πιστωτικές 
Μονάδες 

(ECTS)

6 Διαχείριση καινοτομίας και τε-
χνολογίας 6

7 B2C κ B2B μάρκετινγκ 6

8 Ψηφιακός σχεδιασμός εφαρμο-
γών σε ευφυή συσκευασία 6
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9
Εκτυπωμένες κεραίες. Προγραμ-
ματιστικό περιβάλλον στην ευ-
φυή Συσκευασία

6

10 Εκτυπωτικές τεχνολογίες. Μελά-
νια. Υποστρώματα 6

Γ’ Εξάμηνο

α/α
Πιστωτικές 
Μονάδες 

(ECTS)

Διπλωματική εργασία 30

Σύνολο πιστωτικών μονάδων 90

Γλώσσα συγγραφής της διπλωματικής εργασίας
Η συγγραφή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργα-

σίας πραγματοποιείται στην ελληνική γλώσσα. Μπορεί 
να γραφτεί στην αγγλική γλώσσα μετά από αίτηση του 
μεταπτυχιακού φοιτητή με σύμφωνη γνώμη του επιβλέ-
ποντος και έγκριση από τη Συνέλευση.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο 
ΠΜΣ ορίζεται σε 30 ΜΠΤ φοιτητές κατ’ έτος. Γίνονται 
δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατη-
γοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του 
άρθρου 34 του ν.4485/2017.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Ο συντονισμός των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. γίνεται απο-
κλειστικά από μέλη ΔΕΠ, του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής και κατά προτεραιότητα μέλη ΔΕΠ Τμήματος 
Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας. Τη διδασκαλία 
των μαθημάτων, των εργαστηριακών και των φροντι-
στηριακών ασκήσεων καθώς και την επίβλεψη διπλω-
ματικών εργασιών στο Π.Μ.Σ. αναλαμβάνουν κατά 
προτεραιότητα μέλη ΔΕΠ του τμήματος Γραφιστικής 
και Οπτικής Επικοινωνίας και κατόπιν άλλων τμημάτων 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Αναθέσεις δύναται 
να γίνουν και σε μέλη ΔΕΠ, τμημάτων άλλου Α.Ε.Ι., σε 
ομότιμους καθηγητές, σε επισκέπτες καθηγητές και σε 
ειδικούς επιστήμονες κάτοχους διδακτορικού διπλώ-
ματος με την ιδιότητα του επιστημονικού συνεργάτη 
οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική 
εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Σε εξαι-
ρετικές περιπτώσεις ανατίθεται μέρος της διδασκαλίας 
των μαθημάτων, των εργαστηριακών και των φροντι-
στηριακών ασκήσεων σε αναγνωρισμένα επαγγελματικά 
στελέχη που δε διαθέτουν πλήρη ακαδημαϊκά προσόντα. 
Επίσης γίνονται διαλέξεις/επιδείξεις, από επιλεγμένους 
επιχειρηματίες του κλάδου της διαφήμισης και της συ-
σκευασίας.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή

Στο τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας, 
υπάρχουν τα εργαστήρια που υποστηρίζουν με μη-

χανήματα και συσκευές για την υλοποίηση του ΜΠΤ 
προγράμματος. Δηλαδή εκτυπωτικές μηχανές κ.λπ., συ-
σκευές ελέγχου ποιότητας και Η/Υ, για την διαχείριση 
του προγράμματος. Επίσης γίνονται πιλοτικά εκτυπωτι-
κά τεστ <ευφυούς συσκευασίας> και ποιοτικός έλεγχος 
μέσα από συσκευές TQM.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2023-2024 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. 4485/2017.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Το κόστος λειτουργίας είναι ανέρχεται στο ποσόν 2.600 
ευρώ, που κατατίθεται σε δυο δόσεις, στην εγγραφή 
(1.300 ευρώ) και στο τέλος του 1ου εξαμήνου τα υπό-
λοιπα (1.300 ευρώ). Η διαχείριση των εσόδων των Π.Μ.Σ. 
γίνεται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας 
(Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αιγάλεω, 6 Ιουλίου 2018 

Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ 

Ι

   Αριθμ. 6857 (3)
Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-

δών με τίτλο «ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ» του Τμήμα-

τος Πολιτικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανι-

κών.

  H ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2, του άρθρου 

3, της παρ. 2 του άρθρου 4 και των παρ. 7 και 8 του 
άρθρου 19 του ν. 4521/2018 (Φ.Ε.Κ. 38/2-3-2018, τ.Α΄): 
«Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Άλλες Δι-
ατάξεις».

2. Τις διατάξεις του ν.4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/6-9-2011, 
τ.Α΄): «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των 
Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτι-
κών Ιδρυμάτων», όπως ισχύει σήμερα με τις τροποποι-
ήσεις και τις συμπληρώσεις του.
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3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/4-8-2017, 
τ.Α΄): «Οργάνωση και Λειτουργία της Ανώτατης Εκπαί-
δευσης, Ρυθμίσεις για την Έρευνα και Άλλες Διατάξεις» 
και ιδίως τα άρθρα 13, 30 έως και 37, 43, 45 και 85.

4. Τη με αριθμ. 38008/Ζ1/6-03-2018 (Φ.Ε.Κ. 117/
6-3-2018, τ. Υ.Ο.Δ.Δ.): «Σύσταση - Συγκρότηση - Ορισμός 
Μελών της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής / Καθορισμός των Επιμέρους Αρμοδιο-
τήτων του Αντιπροέδρου της Δ.Ε. του Ιδρύματος».

5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (Φ.Ε.Κ. 189/2-08-2005, τ.Α΄): «Διασφάλιση της Ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα Μεταφοράς 
και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων - Παράρτημα 
Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 (Φ.Ε.Κ. 83/11-5-2016, 
τ.Α΄): «Ρυθμίσεις για την Έρευνα και Άλλες Διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

7. Τη με αριθμ. 163204/Ζ1/29-09-2017 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».

8. Τη με αριθμ. 216772/Z1/08-12-2017 υπουργική από-
φαση (Φ.Ε.Κ. 4334/12-12-2017, τ.Β΄): «Τρόπος Κατάρτισης 
του Αναλυτικού Προϋπολογισμού Λειτουργίας και της 
Έκθεσης Βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών».

9. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 
112 τ.Α’/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με τη 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», 
όπως αντικαταστάθηκε, συμπληρώθηκε, τροποποιήθη-
κε και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 
4210/2013 (ΦΕΚ 254 τ.Α’/21-11-2013), του άρθρου 197 
του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 τ.Α’/8-8-2014), του άρθρου 31 
του π.δ. 28/2015 (ΦΕΚ 34 τ.Α’/23-3-2015) περί «κωδικο-
ποίησης διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγρα-
φα και στοιχεία, του άρθρου 375 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
147 τ.Α’/08-08-2016) καθώς και την εκδοθείσα αριθμ. 
ΥΠΟΙΚ Δ6 1127865/ΕΞ2010/30-09-2010 απόφαση.

10. Την σχετική «Μελέτη Σκοπιμότητας και Έκθεση 
Βιωσιμότητας» για την ίδρυση του Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών: «Δομοστατικά Έργα».

11. Την σχετική «Έκθεση Υλικοτεχνικής Υποδομής» 
του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών για το Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Δομοστατικά Έργα».

12. Την πράξη 3/20-04-2018 (Θέμα 2ο) της Συνέλευσης 
του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής, σχετικά με την ίδρυση του Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Δομοστατικά Έργα».

13. Την πράξη 5/2-04-2018 (Θέμα 14ο) της Διοικούσας 
Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σχετικά 
με την: «Σύσταση Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών 
στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής» (παρ. 6, άρθρο 31 
του ν. 4485/2017, Φ.Ε.Κ. 114/4-08-2017, τ.Α΄) με ΑΔΑ.: 
72ΟΤ46Μ9ΞΗ-ΘΧΩ.

14. Την εισήγηση με αρ. 2/9-5-2018 της Επιτροπής 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής.

15. Το με αριθμό πρωτ. 105323/Ζ1/26-6-2018 έγγραφο 
του ΥΠΠΕΘ έγκρισης του ΠΜΣ με τίτλο «Δομοστατικά 
Έργα».

16. Την με αριθμό πράξη 9/17-5-2018 απόφαση της 
Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Ατ-
τικής με ΑΔΑ: Ψ3ΨΜ46Μ9ΞΗ-Π53.

17. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρους του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζει:

Την ίδρυση και λειτουργία του ΠΜΣ του Τμήματος Πο-
λιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
με τίτλο « Δομοστατικά Έργα.» από το ακαδημαϊκό έτος 
2018 - 2019, ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής οργανώνει και λειτουργεί από το ακα-
δημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με ελληνικό τίτλο «Δομοστατικά Έργα» 
και αγγλικό τίτλο “Structural Engineering”, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114), όπως ισχύει.

Άρθρο 2 
Αντικείμενο - Σκοπός - 
Μαθησιακά Αποτελέσματα

1. Το ΠΜΣ έχει αντικείμενο τα «Δομοστατικά Έργα» 
(Structural Engineering).

2. Το ΠΜΣ στοχεύει στην κριτική αξιολόγηση και την 
έρευνα των διακυβευμάτων της χρήσης διαφόρων με-
θόδων και εργαλείων Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Επίλυ-
σης Δομοστατικών έργων, νέων ή υφισταμένων, σε ένα 
διεπιστημονικό περιβάλλον. Επιπλέον, έχει ως αντικεί-
μενο τη μελέτη και την έρευνα σε γνωστικά πεδία, που 
σχετίζονται με την αναβάθμιση (Επισκευή ή Ενίσχυση) 
των κατασκευών με την εφαρμογή των Αντισεισμικών 
κανονισμών και Προδιαγραφών για υλικά φιλικά προς 
το περιβάλλον.

2. Ολοκληρώνοντας το Πρόγραμμα οι φοιτητές θα 
είναι σε θέση:

- Να σχεδιάζουν, να επιλύουν και να υλοποιούν νέες 
κατασκευές Πολιτικού Μηχανικού με τη χρήση Δομοστα-
τικής Μηχανικής και διάφορων Λογισμικών -Εργαλείων,

- Να αναλύουν τις κατασκευές Πολιτικού Μηχανικού 
με τους εν ισχύει Αντισειμικούς κανονισμούς.

- Να προσδιορίζουν την Αποτίμηση των κατασκευών 
και να προτείνουν Ανασχεδιασμό των υφισταμένων κα-
τασκευών.

- Να διερευνούν, να αναλύουν και να προτείνουν με-
θόδους και υλικά για τις Επισκευές και Ενισχύσεις κα-
τασκευών.

- Να προσδιορίζουν την δομική ακεραιότητα των κα-
τασκευών με Αποτίμηση της αξιοπιστίας τους ή συντή-
ρησή τους.

- Να εκτιμούν το Οικονομικό κόστος απωλειών ζωής 
και επισκευών κατασκευών μετά από σεισμό.

- Να οργανώνουν την Διαχείριση και την οικονομική 
εκτέλεση ενός έργου.
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Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή «Διπλώματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών» στα «Δομοστατικά Έργα» (Structural 
Engineering), μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση 
των σπουδών με βάση το πρόγραμμα 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 4 
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο ΠΜΣ «Δομοστατικά Έργα» (Structural Εngineering), 
γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών 
Τμημάτων Πολυτεχνείων, Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ της ημε-
δαπής ή ΑΣΠΑΙΤΕ ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από 
τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής..Πέρα από τους 
σαράντα (40) φοιτητές, που μπορεί να εκπαιδεύσει το 
ΠΜΣ, γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι και υπότροφοι ή 
μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με 
την παρ. 8 του άρ. 34 του ν.4485/2017.

Άρθρο 5 
Χρονική Διάρκεια Σπουδών - 
Γλώσσα Διδασκαλίας - Πιστωτικές Μονάδες

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ που οδηγεί 
στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) 
ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία 
περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής 
εργασίας.

Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των 
σπουδών ορίζεται στα έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα, έπει-
τα από αιτιολογημένη αίτηση του φοιτητή και έγκριση 
της ΣΕ.

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής με αίτησή του μπορεί να 
ζητήσει αιτιολογημένα αναστολή φοίτησης. Τα εξάμηνα 
αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας δεν προσμετρού-
νται στην προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια κανονικής 
φοίτησης. Η αναστολή φοίτησης δεν μπορεί να υπερ-
βαίνει τα δύο εξάμηνα συνολικά.

Το ΠΜΣ «Δομοστατικά Έργα» δεν προσφέρει τη δυνα-
τότητα μερικής φοίτησης.

Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. είναι η Ελληνική. Το 
σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) ανέρχεται στις 
120 για τα 4 εξάμηνα φοίτησης στο ΠΜΣ.

Άρθρο 6 
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών έχει ως εξής:

Α΄ Εξάμηνο
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 

ΩΡΕΣ / 
ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ECTS

Μάθημα Υποχρεωτικό: Αντι-
κειμενοστραφής Προγραμμα-
τισμός

3 7

Μάθημα Υποχρεωτικό: Ανάλυ-
ση κατασκευών με Πεπερασμέ-
να στοιχεία

3 8

Μάθημα Υποχρεωτικό: Αντισει-
σμικές Κατασκευές 3 7

Μάθημα Υποχρεωτικό: Σχεδια-
σμός Μεταλλικών Κατασκευών 3 8

Σύνολο 12 30

Β΄ Εξάμηνο
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 

ΩΡΕΣ / 
ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ECTS

Μάθημα Υποχρεωτικό: Εκτίμη-
ση Σεισμικού κινδύνου και Υπο-
λογισμός Απωλειών

3 7

Μάθημα Υποχρεωτικό: Σχεδια-
σμός κατασκευών από Οπλισμέ-
νο Σκυρόδεμα

3 8

Μάθημα Υποχρεωτικό: Αποτί-
μηση και Ανασχεδιασμός Υφι-
σταμένων κατασκευών

3 8

Μάθημα Υποχρεωτικό: Μηχανι-
κή Τοιχοποιίας 3 7

Σύνολο 12 30

Γ΄ Εξάμηνο
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 

ΩΡΕΣ / 
ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ECTS

Μάθημα Υποχρεωτικό: Δομο-
στατικά έργα Υποδομής 3 8

Μάθημα Υποχρεωτικό: Ειδικά 
Θέματα Επισκευών και Ενισχύ-
σεων κατασκευών

3 8

Μάθημα Υποχρεωτικό: Ειδικά 
Θέματα Λιμενικών έργων 3 7

Μάθημα Υποχρεωτικό: Διοίκη-
ση Έργων 3 7

Σύνολο 12 30

Δ΄ Εξάμηνο ECTS

Μεταπτυχιακή διπλωματική ερ-
γασία 30

Σύνολο 30

Τα μαθήματα, που προσφέρονται σε κάθε εξάμηνο 
δια ζώσης, ορίζονται και μπορούν να μεταβληθούν με 
απόφαση της ΣΕ. Η συγγραφή της Μεταπτυχιακής Δι-
πλωματικής 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 
Τμήματος.
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Άρθρο 7 
Αριθμός Εισακτέων

Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο 
ΠΜΣ ορίζεται σε σαράντα (40) κατ’ έτος. Πέρα από αυ-
τούς μπορούν να γίνουν δεκτοί, ως υπεράριθμοι, υπό-
τροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ 
σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 8 
Προσωπικό

Οι διδάσκοντες του ΠΜΣ προέρχονται, κατά 60%, από:
- μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π., Επιστημονικούς Συνερ-

γάτες, Επιστήμονες Π.Δ. 407 του Τμήματος Πολιτικών 
Μηχανικών του ΠΑ.Δ.Α.,

- κατόχους διδακτορικού διπλώματος, συναφούς με 
το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.,

- ομότιμους καθηγητές (άρ. 69, ν.4386/2016) και αφυ-
πηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος,

- διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 (Α' 112),
- επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους είτε κάτοχους 

διδακτορικού διπλώματος είτε υποψήφιους διδάκτορες 
είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, οι οποίοι μπορεί να 
απασχολούνται ως ακαδημαϊκοί υπότροφοι με απόφα-
ση της ΣΕ και πράξη του Διευθυντή για τη διεξαγωγή 
διδακτικού, και ερευνητικού έργου, καθοριζόμενου με 
τη σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ του ακαδημαϊκού 
υποτρόφου και του Πρύτανη του οικείου ΑΕΙ (παρ. 7, άρ. 
29, ν. 4009/2011).

Επιπροσθέτως, το ΠΜΣ θα απασχολήσει σε ποσοστό 
40% με αιτιολογημένη απόφαση της ΣΕ:

- μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου ΑΕΙ,
- ερευνητές από ερευνητικά κέντρα του αρ. 13Α, 

ν. 4310/2014 και της Ακαδημίας Αθηνών,
- επισκέπτες καταξιωμένους επιστήμονες από την 

ημεδαπή ή την αλλοδαπή, που έχουν θέση ή προσόντα 
καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, ή επιστή-
μονες αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώ-
σεις ή σχετική επαγγελματική και τεχνική εμπειρία στο 
γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ,

- επισκέπτες μεταδιδακτορικούς ερευνητές, Έλληνες ή 
αλλοδαπούς νέους επιστήμονες, κάτοχους διδακτορικού 
διπλώματος (παρ. 7, άρ. 16, ν. 4009/2011), ή γίνονται νέες 
προσλήψεις/συμβάσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω (παρ. 
1, 2, 5 και 6, αρ. 36, ν.4485/2017).

Η ανάθεση διδασκαλίας μαθημάτων, σεμιναρίων και 
ασκήσεων του ΠΜΣ γίνεται ύστερα από εισήγηση της 
ΣΕ και έγκριση της Συνέλευσης Τμήματος.

Άρθρο 9 
Υλικοτεχνική υποδομή

1. Για την εύρυθμη λειτουργία του ΠΜΣ θα διατεθούν 
οι χώροι διδασκαλίας (αίθουσα Β227 και Εργαστήριο 
Οπλισμένου Σκυροδέματος του Τμ. Πολιτικών Μηχα-
νικών στην Πανεπιστημιούπολη 2 του ΠΑ.Δ.Α.) και οι 

βιβλιοθήκες του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του 
ΠΑ.Δ.Α. και των συνεργαζόμενων Τμημάτων του ΠΑ.Δ.Α.. 
Επίσης θα χρησιμοποιηθούν τα παρακάτω εργαστήρια:

• Εργαστήριο Οπλισμένου Σκυροδέματος του Τμ. 
Πολιτικών Μηχανικών στην Πανεπιστημιούπολη 2 του 
ΠΑ.Δ.Α..

• Εργαστήριο Εδαφομηχανικής του Τμ. Πολιτικών Μη-
χανικών του ΠΑ.Δ.Α..

• Εργαστήριο Αντοχής Υλικών του Τμ. Πολιτικών Μη-
χανικών του ΠΑ.Δ.Α..

2. Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του ΠΜΣ 
γίνεται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ, η οποία στελεχώνε-
ται από διοικητικό υπάλληλο του Τμήματος ή του ΠΑ.Δ.Α. 
ή απασχολούμενο/η υπάλληλο με σχέση εργασίας ορι-
σμένου χρόνου.

3. Η χρηματοδότηση του ΠΜΣ μπορεί να προέρχεται 
από:

α) δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους 
χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα, όπως οριοθε-
τείται στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του 
ν. 4270/2014 (Α΄ 143), ή του ιδιωτικού τομέα,

β) πόρους από ερευνητικά προγράμματα,
γ) πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ή άλλων διεθνών οργανισμών,
δ) κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
ε) τα τέλη φοίτησης.
4. Κατά τη λήξη της θητείας της ΣΕ, με ευθύνη του 

απερχόμενου Διευθυντή, συντάσσεται αναλυτικός απο-
λογισμός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου και 
των λοιπών δραστηριοτήτων του ΠΜΣ, ο οποίος κατατί-
θεται στην ΣΕ του ΠΜΣ (παρ. 2, άρ. 44, ν.4485/2017). Ο εν 
λόγω απολογισμός με ευθύνη της Κοσμητείας αποστέλ-
λεται αμελλητί στα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής 
(παρ. 5, άρ. 44, ν.4485/2017).

5. Η εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση του ΠΜΣ 
θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του 
ν.4485/2017.

Άρθρο 10 
Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2028-2029, εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερι-
κής και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την παρ. 
8 του άρθρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 του 
ν.4485/2017.

Άρθρο 11 
Κόστος Λειτουργίας

Η βιωσιμότητα του ΠΜΣ «Δομοστατικά Έργα» θα 
εξασφαλισθεί με την καταβολή τελών φοίτησης. Τα 
δίδακτρα από το Ακαδ. Έτος 2018-19 και μετέπειτα θα 
διαμορφωθούν στα 3500 Ευρώ για όλο το Πρόγραμμα 
(τα δύο έτη φοίτησης). Προτείνεται να παρακολουθούν 
το Π.Μ.Σ. το μέγιστο 40 φοιτητές.
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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, 6 Ιουλίου 2018

Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ  
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:  
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

*02031910208180012*
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