
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου του Χρήστου 
Μπακάλη του Βλάσιου, μέλους Εργαστηριακού 
Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) βαθμίδας Α’, της 
Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημί-
ου Αιγαίου.

2 Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών με τίτλο «Βιοποικιλότητα, Οικοσυστήματα, 
Περιβαλλοντική Αλλαγή» (MPhil Biodiversity, 
Ecosystems, Enviromental Change» του Τμήματος 
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, της Σχο-
λής Γεωτεχνικών Επιστημών, του Διεθνούς Πανε-
πιστημίου της Ελλάδος.

3 Έγκριση Ειδικού Πρωτοκόλλου συνεργασίας του 
Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 
της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Μακεδονίας με το Πανεπιστήμιο 
Νεάπολις Πάφου Κύπρου (Neapolis University-
Cyprus) για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών 
υποψηφίων διδακτόρων με συνεπίβλεψη.

4 Τροποποίηση του Διατμηματικού Προγράμμα-
τος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «ΜΒΑ στη 
Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Πληρο-
φοριακά Συστήματα Διοίκησης» του Τμήματος 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπο-
λογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής με το Τμήμα 
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχο-
λής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας ως προς τα άρθρα 1 και 7.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 23492 (1)
Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου του Χρήστου 

Μπακάλη του Βλάσιου, μέλους Εργαστηριακού 

Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) βαθμίδας Α’, της 

Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστη-

μίου Αιγαίου.

  Η ΠΡΥΤΑΝΙΣΣΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 83/84 «Ίδρυση Πανεπιστημίου 

Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλίας» (Α’ 31), όπως ισχύει.

2. Την υπό στοιχεία 127425/Ζ1/26.07.2018 (ΑΔΑ: 
6ΝΙ04653ΠΣ-Χ5Κ) «Διαπιστωτική πράξη εκλογής Πρύτα-
νη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου» του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων (Υ.Ο.Δ.Δ. 463).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 «Δομή, 
Λειτουργία, Διασφάλιση Ποιότητας των Σπουδών και 
Διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμά-
των» (Α’ 195), όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του π.δ. 118/2002 «Βαθμολογική και μι-
σθολογική κατάσταση και εξέλιξη των μελών του ειδικού 
και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) των 
Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α’  99), όπως ισχύουν.

5. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 27 του ν. 4386/ 
2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 83).

6. Την υπό στοιχεία 126603/Ζ2/29.07.2016 (ΑΔΑ: 
Ω73Λ4653ΠΣ-Ψ6Θ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Οδηγίες σχετικά με 
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την υλοποίηση και την εφαρμογή των περιεχόμενων στο 
άρθρο 27 και στο άρθρο 64 του 4386/2016 (Α’ 83) «Ρυθ-
μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», που αφορούν 
στις κατηγορίες προσωπικού Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.».

7. Την υπ’ αρ. 3762/16.06.2014 πράξη του Πρύτανη, 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 2788/07.10.2016 
πράξη του Πρύτανη σύμφωνα με την οποία ο Χρήστος 
Μπακάλης εντάχθηκε σε θέση Ε.ΔΙ.Π (Β΄ 1820, τροπ.
Β΄ 3742/2016).

8. Την υπ’ αρ. 2118/12.10.2020 αίτηση του Χρήστου 
Μπακάλη του Βλάσιου μέλους Ε.ΔΙ.Π. της Σχολής Κοινω-
νικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου για μετα-
βολή του γνωστικού αντικειμένου από «Κοινωνιολογία 
του Πολιτισμού και Πολιτισμικά Δίκτυα» σε «Κοινωνιο-
λογία του Πολιτισμού και του Περιβάλλοντος».

9. Την υπ’ αρ. 14/14.12.2020 απόφαση της Κοσμητείας 
της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου με θέμα Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου του 
Χρήστου Μπακάλη του Βλάσιου μέλους Εργαστηριακού 
Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) της Σχολής Κοινωνικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

10. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

11. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση 
της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι-
κητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια 
και άλλες διατάξεις», διαπιστώνει:

Την μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου του Χρή-
στου Μπακάλη του Βλάσιου, μέλους Εργαστηριακού 
Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), βαθμίδας Α’ της Σχολής 
Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου από 
«Κοινωνιολογία του Πολιτισμού και Πολιτισμικά Δίκτυα» σε: 
«Κοινωνιολογία του Πολιτισμού και του Περιβάλλοντος».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μυτιλήνη, 4 Νοεμβρίου 2020 

Η Πρυτάνισσα 

ΧΡΥΣΗ ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ

Ι

    Αριθμ. ΔΦ 15/17340 (2)
Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-

δών με τίτλο «Βιοποικιλότητα, Οικοσυστήματα, 

Περιβαλλοντική Αλλαγή» (MPhil Biodiversity, 

Ecosystems, Enviromental Change» του Τμήμα-

τος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, της 

Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών, του Διεθνούς 

Πανεπιστημίου της Ελλάδος .

 Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
(υπ’ αρ. συν. 21η/16-07-2020 - θέμα 14ο)

Έχοντας υπόψη:
1. 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).

2. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λει-
τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114), όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει, και ιδίως των άρθρων και ειδικότερα τα 
άρθρα 30 έως και 37, 43, 45 και 85.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 19 (παρ. 7) του ν. 4521/2018 
(Α’ 38) και 17 (παρ. γ) του ν. 4559/2018 (Α’ 142).

4. Τις διατάξεις της παρ. 1 και 5 του άρθρου 101 του
ν. 4547/2018 (Α’ 102).

5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 
Διπλώματος» (Α’ 189), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Τις υπουργικές αποφάσεις υπό στοιχεία: α) 216772/
Ζ1/8-12-2017 «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προ-
ϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας 
των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β΄ 4334) 
και β) 131757/Ζ1/2-8-2018 «Ρύθμιση θεμάτων απαλλα-
γής από τα τέλη φοίτησης Προγραμμάτων Μεταπτυχια-
κών Σπουδών των Ελληνικών ΑΕΙ» (Β’ 3387).

7. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία:
α) 163204/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των 
διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114) για θέματα μετα-
πτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών δια-
τριβών - Λοιπά θέματα», β) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Δι-
ευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του
ν. 4485/2017 (Α’ 114), και γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/
22-12- 2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α’ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών», δ) 22879/
Ζ1/9-2-2018 «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α’ 114), ε) 26407/Ζ1/15-2-2018 «Ίδρυση -Επανίδρυση 
ΠΜΣ σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017
(Α’ 114), και στ) 45070/Ζ1/19-3-2018 Κοινοποίηση διατά-
ξεων του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α’ 38).

8. Την υπό στοιχεία 19407/Ζ1/11-02-2020 απόφαση 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Συγκρότηση 
της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου 
της Ελλάδος», Υ.Ο.Δ.Δ. 106).

9. Το υπ’ αρ. 13/31-03-2020 (θέμα, Ίδρυση προγράμ-
ματος μεταπτυχιακών σπουδών ερευνητικού χαρακτή-
ρα (ΠΜΣ-ΕΧ) με τίτλο «Βιοποικιλότητα, Οικοσυστήματα, 
Περιβαλλοντική Αλλαγή»), πρακτικό της συνεδρίασης 
της Συνέλευσης του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού 
Περιβάλλοντος, της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών.

10. Το υπ’ αρ. 3/15-07-2020 (θέμα 2o) πρακτικό της 
συνεδρίασης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

11. Το υπ’ αρ. 21/16-07-2020 (θέμα 14ο) πρακτικό της 
συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε. 
με το οποίο εγκρίθηκε το πρόγραμμα μεταπτυχιακών 
σπουδών με τίτλο, «Βιοποικιλότητα, Οικοσυστήματα, Πε-
ριβαλλοντική Αλλαγή» (MPhil Biodiversity, Ecosystems, 
Environmental Change), του Τμήματος Δασολογίας και 
Φυσικού Περιβάλλοντος, της Σχολής Γεωτεχνικών Επι-
στημών.
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12. Το υπό στοιχεία ΔΦ 15/12269/31-07-2020 έγγραφο 
της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου 
της Ελλάδος προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού ή του τακτικού προϋπολογισμού του 
ΔΙ.ΠΑ.Ε. αποφασίζει:

Την ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών με τίτλο, «Βιοποικιλότητα, Οικοσυστήματα, Περι-
βαλλοντική Αλλαγή» (MPhil Biodiversity, Ecosystems, 
Environmental Change», του Τμήματος Δασολογίας και 
Φυσικού Περιβάλλοντος, της Σχολής Γεωτεχνικών Επι-
στημών ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

Το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος 
της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του Διεθνούς Πα-
νεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) διοργανώνει και λει-
τουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 Πρόγραμ-
μα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ερευνητικού Χαρακτήρα 
(ΠΜΣ-ΕΧ) με τίτλο «Βιοποικιλότητα, Οικοσυστήματα, 
Περιβαλλοντική Αλλαγή- MPhil Biodiversity, Ecosystems, 
Environmental Change» σύμφωνα με τις διατάξεις της 
απόφασης αυτής, τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α’ 114), 
καθώς και τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 55 του 
ν. 4610/2019 (Α’ 70).

Άρθρο 2
Αντικείμενο, Στόχοι, Σκοποί

Αντικείμενο του ΠΜΣ-ΕΧ είναι η σε βάθος μελέτη και 
έρευνα των αλληλεπιδράσεων του τρίπτυχου Βιοποικι-
λότητα, Οικοσυστήματα, Περιβαλλοντική Αλλαγή.

Στόχοι του ΠΜΣ-ΕΧ είναι η παροχή γνώσεων και η δι-
εξαγωγή έρευνας σχετικής με:

α)  Τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων των ανθρώπων 
στους οικότοπους και τη βιοποικιλότητα και

β) Τα αποτελέσματα της απώλειας βιοποικιλότητας 
στη δομή και τη λειτουργία των οικοσυστημάτων.

Ειδικότερα, σκοποί του ΠΜΣ-ΕΧ είναι οι εκπαιδευό-
μενοι να:

• Αποκτήσουν σε βάθος γνώσεις των οικοσυστημά-
των, φυσικών (π.χ. δασικά, υδάτινα, λιβαδικά) και τροπο-
ποιημένων (π.χ. αστικά), της χλωρίδας και της πανίδας 
τους, των σχέσεων και των αλληλεπιδράσεών τους, των 
υπηρεσιών που προσφέρουν και των παραγόντων που 
τα απειλούν.

• Διατυπώνουν, περιγράφουν και αναλύουν με ακρί-
βεια και σαφήνεια τις αρχές, τους νόμους και τις σχέσεις 
που διέπουν και χαρακτηρίζουν τη βιοποικιλότητα σε 
όλα τα επίπεδα, τη δομή και τη λειτουργία των οικοσυ-
στημάτων, την περιβαλλοντική αλλαγή και τις αιτίες της.

• Αναπτύξουν κριτική σκέψη, ικανότητες και δεξιότητες 
έτσι ώστε να είναι σε θέση να σχεδιάζουν και διεξάγουν 
επιστημονική έρευνα και να αναλύουν και συγγράφουν 
τα αποτελέσματα αυτής.

• Προετοιμαστούν για μεταπτυχιακές σπουδές διδα-
κτορικού επιπέδου στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.

• Είναι ικανοί να συνεργαστούν αποτελεσματικά με δη-
μόσιες και ιδιωτικές δομές, Ελληνικές και Διεθνείς, Υπη-
ρεσίες, Υπουργεία, Επιστημονικούς Οργανισμούς, Τρι-
τοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα, 
σε θέματα σχετικά με την προστασία και διατήρηση της 
φύσης και να προσφέρουν λύσεις που θα προάγουν την 
ευημερία του ανθρώπου και την οικολογική ισορροπία.

Άρθρο 3
Είδος των Μεταπτυχιακών Τίτλων
που απονέμονται

Το ΠΜΣ-ΕΧ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευ-
σης ερευνητικού χαρακτήρα (ΜΔΕ-ΕΧ), 120 Πιστωτικών 
Μονάδων (ECTS) με τίτλο «Βιοποικιλότητα, Οικοσυ-
στήματα, Περιβαλλοντική Αλλαγή- MPhil Biodiversity, 
Ecosystems, Environmental Change».

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί

Στο ΠΜΣ-ΕΧ γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυ-
χιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημε-
δαπής συναφούς με το ΠΜΣ-ΕΧ γνωστικού αντικειμένου 
καθώς και πτυχιούχοι ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυ-
μάτων της αλλοδαπής.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια φοίτησης
για τη χορήγηση του τίτλου

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του ΜΔΕ-ΕΧ 
είναι δύο έτη, δηλαδή τέσσερα (4) εξάμηνα σπουδών, 
από τα οποία τα δύο πρώτα εξάμηνα διατίθενται στη 
διδασκαλία μαθημάτων και τα υπόλοιπα δύο εξάμηνα 
στη διεξαγωγή έρευνας και τη συγγραφή μεταπτυχιακής 
διπλωματικής εργασίας.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα μαθημάτων

Το ΠΜΣ-ΕΧ είναι πλήρους φοίτησης. Κατά τη διάρκεια 
των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται:

α) στην παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση των με-
ταπτυχιακών μαθημάτων,

β) σε συνεχή παρουσία στους εργαστηριακούς χώρους 
έρευνας και

γ) στην εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργα-
σίας και τη δημόσια υποστήριξη αυτής ενώπιον ειδικής 
επιτροπής.

Για την απόκτηση ΜΔΕ-ΕΧ απαιτούνται εκατό είκοσι 
(120) πιστωτικές μονάδες. Το αναλυτικό πρόγραμμα μα-
θημάτων και έρευνας έχει ως εξής:

ΕΞΑΜΗΝΟ Α’ (TERM A)

A/A  Μάθημα (Module) Πιστωτικές 
Μονάδες (ECTS)

1 Βιοστατιστική Ι (Βiostatistics Ι) 10

2
Μέθοδοι Οικολογικής 
Έρευνας Ι (Research Methods 
in Ecology Ι)

10

3 Βιοποικιλότητα (Βiodiversity) 10
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ΕΞΑΜΗΝΟ Β’ (TERM B)

Α/Α  Μάθημα (Module) Πιστωτικές 
Μονάδες (ECTS)

1 Βιοστατιστική ΙΙ (Βiostatistics ΙΙ) 10

2
Μέθοδοι Οικολογικής Έρευ-
νας ΙΙ (Research Methods in 
Ecology ΙΙ)

10

3 Λειτουργία Οικοσυστημάτων 
(Ecosystem Functioning)  10

ΕΞΑΜΗΝΑ Γ’ και Δ’ (TERMS C and D)

A/A  Έρευνα (Research) Πιστωτικές 
Μονάδες (ECTS)

1

Διεξαγωγή Έρευνας - 
Συγγραφή Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής Εργασίας 
(Conducting Research and 
Writing the MPhil Dissertation)

 60

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

Άρθρο 7
Γλώσσα διδασκαλίας

Η διδασκαλία και η εκπόνηση της μεταπτυχιακής δι-
πλωματικής εργασίας γίνεται στην Ελληνική ή/και στην 
Αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 8
Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ-ΕΧ ορίζεται κατ’ ανώ-
τατο όριο σε δεκατέσσερις(14) ανά έτος.

Επιπλέον του αριθμού των εισακτέων γίνονται δεκτοί 
και μέλη ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ που είναι κάτοχοι τίτλου του 
πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 9
Προσωπικό

Για την υλοποίηση του ΠΜΣ-ΕΧ θα απασχοληθούν 
μέλη ΔΕΠ και μέλη ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ του οικείου Τμήματος, 
καθώς και μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔιΠαΕ) και άλλων ΑΕΙ της 
ημεδαπής. Επίσης, στο ΠΜΣ-ΕΧ μπορούν να απασχολη-
θούν και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 10
Υλικοτεχνική υποδομή

Το ΠΜΣ-ΕΧ θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις του 
Τμήματος με την υπάρχουσα υποδομή η οποία περι-
λαμβάνει χώρους διδασκαλίας, εργαστήρια, αίθουσες 
ηλεκτρονικών υπολογιστών και βιβλιοθήκη, κατάλληλα 
εξοπλισμένα με σύγχρονα μέσα διδασκαλίας και υψηλής 
τεχνολογίας εργαστηριακό εξοπλισμό.

Άρθρο 11
Διάρκεια λειτουργίας

Το ΠΜΣ-ΕΧ θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό 
έτος 2024-2025, οπότε και θα αξιολογηθεί η δυνατότητα 
συνέχισης της λειτουργίας του.

Άρθρο 12
Κόστος λειτουργίας 
και πηγές χρηματοδότησης του ΠΜΣ-ΕΧ

Το ΠΜΣ-ΕΧ είναι δωρεάν, χωρίς τέλη φοίτησης, και οι 
διδάσκοντες σε αυτό δεν αμείβονται. Οι κατηγορίες δα-
πάνων του ΠΜΣ-ΕΧ είναι οι εξής: δαπάνες εξοπλισμού και 
δάπανες λογισμικού, δάπανες χορήγησης υποτροφιών 
σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, δαπάνες αναλώσιμων, δα-
πάνες μετακινήσεων διδασκόντων του ΠΜΣ-ΕΧ, αμοιβές 
διοκητικής και τεχνικής υποστήριξης, λοιπές δαπάνες, 
όπως ιδίως έξοδα δημοσιότητας - προβολής, αγοράς 
εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες 
εργασίων πεδίου και λειτουργικά έξοδα ιδρύματος. Το 
κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ-ΕΧ θα καλυφθεί από πηγές 
χρηματοδότησης όπως ορίζονται με το άρθρο 37 του 
ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

Άρθρο 13
Μεταβατικές διατάξεις

Τα θέματα που δεν προβλέπονται εδώ θα ρυθμίζονται 
από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και από τα 
αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 30 Οκτωβρίου 2020

Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής
του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΪΣΗΣ

Ι

    Αριθμ. 1152 (3)
Έγκριση Ειδικού Πρωτοκόλλου συνεργασίας του 

Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 

της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπι-

στημίου Δυτικής Μακεδονίας με το Πανεπιστήμιο 

Νεάπολις Πάφου Κύπρου (Neapolis University-

Cyprus) για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών 

υποψηφίων διδακτόρων με συνεπίβλεψη.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
(συνεδρίαση υπ’ αρ. 125/04-11-2020) 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 και ιδίως τις παρ. 2 και 3

του άρθρου 43 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτα-
της εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 114).
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2. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία 41931/Ζ1/2018 
υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση θεμάτων ίδρυσης κοι-
νών Π.Μ.Σ. και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών με 
συνεπίβλεψη μεταξύ ημεδαπών Α.Ε.Ι. και αναγνωρισμέ-
νων ως ομοταγών ιδρυμάτων ή ερευνητικών κέντρων 
και ινστιτούτων της αλλοδαπής» (Β’ 972).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του ν. 4009/2011 
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπου-
δών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων» (Α΄ 195), όπως τροποποιήθηκε με τις διατά-
ξεις του παρ. γ’ του άρθρου 47 του ν. 4025/2011 (Α΄ 228),
την παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 4076/2012 (Α 159) και 
του άρθρου 34 παρ. 2 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24) και του 
άρθρου 34 του ν. 4301/2014 (Α’ 223).

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 
Διπλώματος» (Α΄ 189), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», 
που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

6. Τον ν. 4610/2019 (Α΄ 70) Συνέργειες Πανεπιστημίων 
και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πει-
ραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές 
διατάξεις, κεφάλαιο Γ, άρθρο 14 Ίδρυση Τμημάτων.

7. Την υπό στοιχεία 137444/Ζ1/6-9-2019 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Διο-
ρισμός Πρύτανη και Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 709).

8. Τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμή-
ματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής 
Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας (Β’ 4285).

9. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής 
Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας (υπ’ αρ. συνεδρίασης 23/21-10-2020) κατά 
την οποία εγκρίθηκε το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασί-
ας με το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου για εκπόνηση 
διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη.

10. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του 
Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της 
Σχολής Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Δυ-
τικής Μακεδονίας και των Τμημάτων Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικών και Οικονομικών και Διοίκησης 
του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου Κύπρου (Neapolis 
University-Cyprus).

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζει ομόφωνα:

Την έγκριση Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας του 
Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της 
Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας και των Τμημάτων Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικών και Οικονομικών και Διοίκησης 
του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου Κύπρου για εκπό-
νηση διδακτορικών διατριβών υποψήφιων διδακτόρων 
με συνεπίβλεψη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κοζάνη, 5 Νοεμβρίου 2020

Ο Πρύτανης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
Ι

Αριθμ. 1296 (4)
    Τροποποίηση του Διατμηματικού Προγράμμα-

τος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «ΜΒΑ στη 

Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Πληρο-

φοριακά Συστήματα Διοίκησης» του Τμήματος 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπο-

λογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής με το Τμήμα 

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχο-

λής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Μακεδονίας ως προς τα άρθρα 1 και 7.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
(υπ’ αρ. 123/05-10-2020 συνεδρίαση)

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 92/2003 «Ίδρυση Πανεπιστη-

μίου Δυτικής Μακεδονίας» (Α’ 83).
2. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14

και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαί-
δευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτι-
κών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος» (Α΄ 189).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

4. Τις διατάξεις της παρ.  11α του άρθρου 80 του
ν. 4009/2011 (Α΄ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά-
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με 
τις διατάξεις της παρ. γ’ του άρθρου 47, του ν. 4025/2011 
(Α’ 228), της παρ.  8 του άρθρου 5, του ν. 4076/2012
(Α’ 159) και της παρ. 2 του άρθρου 34, του ν. 4115/2013 
(Α’ 24).

5. Το π.δ. 72/2013 «Μετονομασία Τμήματος, συγχώνευ-
ση Τμήματος και ίδρυση-συγκρότηση και ανασυγκρό-
τηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας» 
(Α’ 119).

6. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 83), όπως τροποποιή-
θηκαν και ισχύουν.

7. Την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4485/2017 (Α’ 114) 
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

8. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λει-
τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 32, 
35, 37 και 85.

9. Την υπό στοιχεία 216772/Ζ1/2017 υπουργική από-
φαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολο-
γισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β΄ 4334).
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10. Τις παρ. 1 και 5 του άρθρου 101 του ν. 4547/2018 
(Α’ 102).

11. Την υπ’ αρ. 425/2019 απόφαση (Β’ 3595) «Έγκρι-
ση επανίδρυσης του Διατμηματικού Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) του Τμήματος Ηλε-
κτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 
της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας σε συνεργασία με το Τμήμα Οργάνωσης 
και Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα τα Γρεβενά της 
Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «ΜΒΑ στη Διοίκηση Επι-
χειρήσεων με κατεύθυνση Πληροφοριακά Συστήματα 
Διοίκησης» (Master in business Administration - MBA 
in Management Information Systems) σε εφαρμογή 
των διατάξεων του κεφ. Ι’, παρ. 10 του άρθρου 55, του 
ν. 4610/2019 (Α’ 70).

12. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ’ (άρθρα 13-22 «ΠΑ-
ΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ») του ν. 4610/2019 
(Α’  70) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γε-
νικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».

13. Την υπ’ αρ. 137444/Ζ1/6-9-2019 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Διο-
ρισμός Πρύτανη και Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 709).

14. Τις διατάξεις του ν. 4635/2019 και ιδίως το άρθρο 171
(Α΄ 167) τροποποιήσεις στον ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

15. Τo απόσπασμα πρακτικών της Ειδικής Διατμηματι-
κής Επιτροπής (συνεδρίαση υπ’ αρ. 6/16-09- 2020).

16. Τη θετική εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχια-
κών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 
(αριθμ. συνεδρίασης 13/02-10-2020).

17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Την τροποποίηση του Διατμηματικού Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «ΜΒΑ στη Διοίκηση 
Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Πληροφοριακά Συστήματα 
Διοίκησης» του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής 
με το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 
της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας ως προς τα άρθρα 1 και 7, ως εξής:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις - Τίτλος

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη ανα-
λαμβάνει την ευθύνη της οργάνωσης και λειτουργίας 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με 
τίτλο «ΜΒΑ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση 
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης» με τη συνεργασία 
του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 
με έδρα τα Γρεβενά της Σχολής Οικονομικών Σπουδών 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Το ΠΜΣ θα υλο-
ποιείται στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας στα Γρεβενά ή/και στην Κοζάνη. Η διάρκεια 
φοίτησης στο ΠΜΣ είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Τα διοικητικά όργανα του ΠΜΣ είναι η Ειδική Διατμηματι-
κή Επιτροπή (ΕΔΕ), ο Διευθυντής του Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών και ο Αναπληρωτής Διευθυντής του.

Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτερο όριο σε 
σαράντα (40) φοιτητές ανά κύκλο, εκ των οποίων πο-
σοστό έως 30% απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης 
εφόσον το ατομικό τους εισόδημα και το οικογενειακό 
διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτο-
τελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε 
οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού 
διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμ-
φωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα 
στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.).

Σε περίπτωση ισοβαθμίας των υποψηφίων φοιτητών 
εισάγονται ως υπεράριθμοι όσοι ισοβαθμούν με τον τε-
λευταίο επιτυχόντα. Με αιτιολογημένη απόφαση της ΕΔΕ 
μπορεί να τροποποιηθεί ο αριθμός των εισακτέων και να 
λειτουργήσουν παράλληλα τμήματα σε διαφορετικές 
εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κοζάνη, 6 Νοεμβρίου 2020

Ο Πρύτανης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ   
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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 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,

*02050631711200008*


		2020-11-18T15:21:13+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




