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12 Σεπτεμβρίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων MBA» του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών.

2

Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Κοινοτική Νοσηλευτική και Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας» του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και
Πρόνοιας.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 8595
(1)
Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων MBA» του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων 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, της παρ. 2 του
άρθρου 3, της παρ. 2 του άρθρου 4 και των παρ. 7 και 8 του
άρθρου 19 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ Α΄ 38/02-03-2018) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».
2.Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195/06-09-2011)
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων», όπως ισχύει σήμερα με τις τροποποιήσεις
και τις συμπληρώσεις του.
3.Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114/04-08-2017)
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης,
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και ιδίως
τα άρθρα 13, 30 έως και 37, 43, 45 και 85.
4.Την αριθμ. 38008/Ζ1/6-03-2018 (ΦΕΚ 117/06-03-2018,
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».
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5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα
14 και 15 (ΦΕΚ Α΄ 189/2-08-2005) «Διασφάλιση της Ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα Μεταφοράς
και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων - Παράρτημα
Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α΄ 83/11-05-2016)
«Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
7. Την αριθμ. 163204/Ζ1/29-09-2017 εγκύκλιο του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σχετικά με την «Εφαρμογή των Διατάξεων του ν. 4485/2017
(ΦΕΚ Α΄ 114) για Θέματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και
Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών - Λοιπά Θέματα».
8. Την αριθμ. 216772/Z1/08-12-2017 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 4334/12-12-2017) «Τρόπος Κατάρτισης
του Αναλυτικού Προϋπολογισμού Λειτουργίας και της
Έκθεσης Βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».
9. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄
112/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με τη υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»,
όπως αντικαταστάθηκε, συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 23 του
ν. 4210/2013 (ΦΕΚ Α΄ 254/21-11-2013), του άρθρου 197
του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α΄ 160/08-08-2014), του άρθρου
31 του Π.Δ. 28/2015 (ΦΕΚ Α΄ 34/23-03-2015) περί «κωδικοποίησης διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια
έγγραφα και στοιχεία, του άρθρου 375 του ν. 4412/2016
(ΦΕΚ Α΄ 147/08-08-2016) καθώς και την εκδοθείσα ΥΠΟΙΚ
Δ6 1127865/ΕΞ2010/30-09-2010 απόφαση.
10. Τη σχετική «Μελέτη Σκοπιμότητας και Έκθεση
Βιωσιμότητας» για την ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Επιχειρήσεων MBA».
11. Τη σχετική «Έκθεση Υλικοτεχνικής Υποδομής» του
Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Επιχειρήσεων MBA».
12. Την πράξη 3/03-05-2018 της Συνέλευσης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σχετικά με την ίδρυση του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Επιχειρήσεων MBA».
13. Την πράξη 10/06-07-2018 της Συνέλευσης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτι-
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κής Αττικής, σχετικά με την ίδρυση του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Επιχειρήσεων MBA».
14. 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, ΦΕΚ Α΄ 114/4-08-2017) με
ΑΔΑ: 72ΟΤ46Μ9ΞΗ-ΘΧΩ.
15. Το απόσπασμα του πρακτικού της αριθμ. 8/
10-05-2018 Επιτροπής Π.Μ.Σ. του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
16. Το αριθμ. πρωτ. 137502/Ζ1/22-08-2018 έγγραφο
του ΥΠ.Π.Ε.Θ. έγκρισης του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Διοίκηση
Επιχειρήσεων MBA».
17. Την πράξη 16/17-7-2018 (θέμα 28ο) απόφαση
της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής με ΑΔΑ: Ω2ΤΞ46Μ9ΞΗ-ΘΝΘ.
18. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Την ίδρυση και λειτουργία του Π.Μ.Σ. του Τμήματος
Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων MBA» από το
ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής οργανώνει και λειτουργεί από
το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), με ελληνικό τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων - ΜΒΑ» και αγγλικό τίτλο «Master in
Business Administration», σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114), όπως ισχύει.
Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός –
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Αντικείμενο του προγράμματος είναι η παροχή σε πτυχιούχους ΑΕΙ, εξειδίκευση στους τομείς της Διοίκησης
Επιχειρήσεων, ώστε να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας, όπως αυτές εξελίσσονται
και διαμορφώνονται στα πλαίσια ενός παγκοσμιοποιημένου περιβάλλοντος. Στα πλαίσια αυτά προσφέρει τρεις
κατευθύνσεις εξειδίκευσης στους τομείς: a) Ψηφιακό Επιχειρείν/Digital Business, b) Μάνατζμεντ/Management,
και c) Μάρκετινγκ/Marketing.
Στους σκοπούς του προγράμματος περιλαμβάνονται
τα ακόλουθα: α) Η προαγωγή των γνώσεων σε γνωστικά πεδία της διοίκησης επιχειρήσεων αιχμής τόσο για
νέους πτυχιούχους που θέλουν να εισέλθουν στο χώρο
της διοίκησης επιχειρήσεων, εμπλουτίζοντας τις γνώσεις
τους και βελτιώνοντας την ανταγωνιστική τους θέση στην
αγορά εργασίας, όσο για στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα που επιθυμούν
να επιταχύνουν και να προωθήσουν την καριέρα τους,
αποκτώντας πολύτιμες γνώσεις και δεξιότητες διοίκησης.
β) Η εκπαίδευση αποφοίτων ικανών να ασκήσουν υψηλού
επιπέδου διοικητικά καθήκοντα σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα, καθώς και να αναλαμβάνουν
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πρωτοβουλίες για την επιτυχή ανάπτυξη και λειτουργία
νέων επιχειρήσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας. γ) Η
ανάπτυξη στελεχών με ενδιαφέρον και γνώση για την δυναμική των μεταβολών του διεθνούς επιχειρησιακού περιβάλλοντος και δυνατότητες ανάπτυξης πρωτοβουλιών
διασύνδεσης των ελληνικών επιχειρήσεων με τις αγορές
του εξωτερικού. δ) Η παραγωγή απόφοιτων ικανών να
συνεχίσουν τις σπουδές τους για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος μέσα από την ανάπτυξη της έρευνας
στις συναφείς επιστημονικές περιοχές του προγράμματος.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος
θα απονέμεται στους αποφοίτους Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων MBA» με τρεις κατευθύνσεις: α) Ψηφιακό Επιχειρείν,
β) Μάνατζμεντ και γ) Μάρκετινγκ/«Master of Business
Administration MBA» with 3 concentrations: a) Digital
Business, b) Management, and c) Marketing.
Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι όλων των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της
ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της
αλλοδαπής που πληρούν τις προϋποθέσεις εισαγωγής
όπως αυτές περιγράφονται στον αντίστοιχο εσωτερικό
κανονισμό λειτουργίας του Π.Μ.Σ.
Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια Σπουδών –
Γλώσσα Διδασκαλίας – Πιστωτικές Μονάδες
Η χρονική διάρκεια των σπουδών είναι τέσσερα (4)
ακαδημαϊκά εξάμηνα. Γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων του Προγράμματος, κατά τα ειδικότερα αναλυόμενα κατωτέρω
στο άρθρο 6, είναι εκατόν είκοσι (120).
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών έχει ως εξής:
Α΄ Εξάμηνο (Κατεύθυνση Ψηφιακό Επιχειρείν)
Πιστωτικές
μονάδες
(ECTS)

α/α Μάθημα
1

Ποσοτικές Μέθοδοι
(Quantitative Methods)

7,5

2

Χρηματοοικονομική και
Διοικητική Λογιστική
(Financial and Managerial Accounting)

7,5

3

Επιχειρησιακή Έρευνα/Διοικητική Επιστήμη
(Operational Research Management)

7,5

4

Διαχείριση και Ανάπτυξη
Ανθρωπίνων Πόρων
(Human Resource Management)

7,5

Σύνολο

30
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Α΄ Εξάμηνο (Κατεύθυνση Μάνατζμεντ και Κατεύθυνση Μάρκετινγκ)
Πιστωτικές
μονάδες
(ECTS)

α/α Μάθημα

49689

3

Επιχειρησιακές Επικοινωνίες
(Corporate Communications)

7,5

4

Επιχειρηματική Ευφυΐα
(Business Intelligence)

7,5
Σύνολο

30

1

Ποσοτικές Μέθοδοι
(Quantitative Methods)

7,5

2

Χρηματοοικονομική και
Διοικητική Λογιστική
(Financial and Managerial Accounting)

7,5

3

Οικονομικά για Στελέχη της Διοίκησης
(Economics for Management)

7,5

1

Συστήματα Ελέγχου Διοίκησης
(Management Control Systems)

7,5

4

Εφαρμοσμένα Θέματα Μάνατζμεντ
(Applied Topics in Management)

7,5

2

Διεθνές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ
(International Management and
Marketing )

7,5

3

Αξιολόγηση Επενδύσεων και
Μελέτες Σκοπιμότητας
(Investment Analysis and
Feasibility Studies)

7,5

4

Επιχειρηματικότητα και Κατάρτιση
Επιχειρησιακού Πλάνου
(Entrepreneurship and
Business Plan Development)

7,5

Γ΄ Εξάμηνο (Κατεύθυνση Μάνατζμεντ)

Σύνολο

30

Β΄ Εξάμηνο (Κατεύθυνση Ψηφιακό Επιχειρείν)
Πιστωτικές
μονάδες
(ECTS)

α/α Μάθημα

Πιστωτικές
μονάδες
(ECTS)

α/α Μάθημα

1

Διοίκηση Μάρκετινγκ
(Marketing Management)

7,5

2

Χρηματοοικονομική Διοίκηση
(Financial Management)

7,5

3

Διαχείριση Αλλαγής
(Change Management)

7,5

4

Ανάλυση και Σχεδίαση
Πληροφοριακών Συστημάτων
(Analysis and Design
of Information Systems)

7,5

Σύνολο

Σύνολο

Γ΄ Εξάμηνο (Κατεύθυνση Μάρκετινγκ)

1

Έρευνα Αγοράς και
Συμπεριφορά Καταναλωτή
(Market Research and
Consumer Behavior)

7,5

2

Βιομηχανικό Μάρκετινγκ και
Διοίκηση Πωλήσεων
(Industrial Marketing and Sales
Management)

7,5

3

Διεθνές και Εξαγωγικό Μάρκετινγκ
(International Marketing)

7,5

4

Ψηφιακό Μάρκετινγκ και
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
(Digital Marketing and Social Media)

7,5

Πιστωτικές
μονάδες
(ECTS)

α/α Μάθημα
1

Διοίκηση Μάρκετινγκ
(Marketing Management)

7,5

2

Χρηματοοικονομική Διοίκηση
(Financial Management)

7,5

3

Στρατηγικός Προγραμματισμός
(Strategic Planning)

7,5

4

Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών
(Operations Management)

7,5

Σύνολο

30

Γ΄ Εξάμηνο (Κατεύθυνση Ψηφιακό Επιχειρείν)
α/α Μάθημα

Σύνολο

1

Ηλεκτρονικό Εμπόριο και
Ψηφιακό Μάρκετινγκ
(e-Commerce and Digital Marketing)

7,5

2

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη
Εφαρμογών Ηλεκτρονικού Επιχειρείν
(Design and Development of
e-business Applications)

7,5

30

Δ΄ Εξάμηνο (και οι τρεις κατευθύνσεις)
Πιστωτικές
μονάδες
(ECTS)

α/α Μάθημα
1

Πιστωτικές
μονάδες
(ECTS)

Πιστωτικές
μονάδες
(ECTS)

α/α Μάθημα

30

Β΄ Εξάμηνο (Κατεύθυνση Μάνατζμεντ και Κατεύθυνση Μάρκετινγκ)

30

Εκπόνηση Διπλωματικής
Ερευνητικής Εργασίας

30
Γενικό Σύνολο

120

Το σύνολο των μαθημάτων καθενός από τα Α΄, Β΄ και
Γ΄ εξάμηνα αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές
μονάδες και καθένα από τα διδασκόμενα σε αυτά μαθήματα αντιστοιχεί σε 7,5 πιστωτικές μονάδες (ECTS).
Tο Δ΄ εξάμηνο περιλαμβάνει τη διπλωματική εργασία
και αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες. Το
σύνολο των πιστωτικών μονάδων του Π.Μ.Σ. ανέρχεται
σε εκατόν είκοσι (120).
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Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο Π.Μ.Σ. κατ’
έτος ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120) με την ακόλουθη
κατανομή ανά κατεύθυνση:
Κατεύθυνση

Αριθμός εισακτέων

Ψηφιακό Επιχειρείν

60

Μάνατζμεντ

30

Μάρκετινγκ

30

Ο παραπάνω αριθμός των εισακτέων μπορεί να αυξάνεται ή να μειώνεται, επιφυλασσόμενων των σχετικών
διατάξεων του Κανονισμού του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Σε περίπτωση που μια κατεύθυνση
συμπληρώσει το προβλεπόμενο άνω όριο εισακτέων,
το Π.Μ.Σ. μπορεί να προτείνει στους υποψήφιους, που
δεν επιλέχθηκαν στην προτιμώμενη κατεύθυνση, να
ενταχθούν σε μια άλλη από τις διαθέσιμες κατευθύνσεις
του Π.Μ.Σ., εφόσον αυτές δεν έχουν συμπληρώσει των
ανώτατο επιτρεπτό αριθμό εισακτέων. Στον αριθμό των
εισακτέων λαμβάνονται υπόψη και οι φοιτητές με δωρεάν φοίτηση και οι υπότροφοι, σύμφωνα με το άρθρο
35 του ν. 4485/2017.
Άρθρο 8
Προσωπικό
Τη διδασκαλία των μαθημάτων στο Π.Μ.Σ., μπορούν
να αναλαμβάνουν μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Διοίκησης
Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, καθώς και μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, καθώς και
άλλες κατηγορίες διδασκόντων, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 36 του ν. 4485/2017.
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και του Εμπορικού και
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς με χρήση της
υλικοτεχνικής τους υποδομής.
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. 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 του Προγράμματος αναλύεται
ως κατωτέρω: Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ.
υπολογίζεται σε 252.000 €. Το 70% του ετήσιου συνολικού κόστους λειτουργίας του Π.Μ.Σ., που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες, ανέρχεται στο ποσό των 176.400 €,
αφού αφαιρεθεί το 30% για κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Ιδρύματος.
Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. προβλέπεται να καλυφθεί σε τακτική βάση από τέλη φοίτησης. Έκτακτη
χρηματοδότηση από δωρεές, παροχές, κληροδοτήμα-
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τα, χορηγίες, ερευνητικά προγράμματα και από άλλους,
κατά το νόμο, πόρους, εφόσον προκύψουν, δύνανται να
χρησιμοποιηθούν προκειμένου να μειωθεί η επιβάρυνση
των φοιτητών σε τέλη φοίτησης, είτε για να χορηγηθούν
πρόσθετες παροχές στους φοιτητές. Τα συνολικά τέλη
φοίτησης, για το σύνολο της φοίτησης, ανέρχονται στο
ποσό των 3.000 €, με τα ετήσια έσοδα του προγράμματος
με μία εισαγωγή φοιτητών κατά ακαδημαϊκό έτος και για
240 φοιτητές το κάθε εξάμηνο, να διαμορφώνονται κατ’
αναλογία σε 252.000 €, υποτιθεμένου ότι οι υπηρεσίες
παρέχονται δωρεάν για το 30% των φοιτητών.
Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα
απόφαση 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.
Αιγάλεω, 28 Αυγούστου 2018
Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ
Ι

Αριθμ. 8590
(2)
Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Κοινοτική Νοσηλευτική και Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας» του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και
Πρόνοιας.
H ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2, της παρ. 2
του άρθρου 3, της παρ. 2 του άρθρου 4 και των παρ.
7 και 8 του άρθρου 19 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ Α΄ 38/
02-03-2018) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
και άλλες διατάξεις».
2.Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195/06-09-2011)
«Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των
Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως ισχύει σήμερα με τις τροποποιήσεις και τις συμπληρώσεις του.
3.Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114/04-08-2017)
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης,
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και ιδίως
τα άρθρα 13, 30 έως και 37, 43, 45 και 85.
4.Την αριθμ. 38008/Ζ1/6-03-2018 (ΦΕΚ 117/06-03-2018,
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 (ΦΕΚ Α΄ 189/02-08-2005) «Διασφάλιση της Ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα Μεταφοράς
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και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων - Παράρτημα
Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α΄ 83/11-05-2016)
«Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
7. Την αριθμ. 163204/Ζ1/29-09-2017 εγκύκλιο του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σχετικά με την «Εφαρμογή των Διατάξεων του ν. 4485/2017
(ΦΕΚ Α΄114) για Θέματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και
Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών - Λοιπά Θέματα».
8. Την αριθμ. 216772/Z1/08-12-2017 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 4334/12-12-2017) «Τρόπος Κατάρτισης
του Αναλυτικού Προϋπολογισμού Λειτουργίας και της
Έκθεσης Βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».
9. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄
112/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με τη υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο ’’Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και άλλες διατάξεις»,
όπως αντικαταστάθηκε, συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 23 του
ν. 4210/2013 (ΦΕΚ Α΄ 254/21-11-2013), του άρθρου 197
του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α΄ 160/08-08-2014), του άρθρου
31 του π.δ. 28/2015 (ΦΕΚ Α΄ 34/23-3-2015) περί «κωδικοποίησης διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία, του άρθρου 375 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ
Α΄ 147/08-08-2016) καθώς και την εκδοθείσα ΥΠΟΙΚ Δ6
1127865/ΕΞ2010/30-09-2010 απόφαση.
10. Τη σχετική «Μελέτη Σκοπιμότητας και Έκθεση
Βιωσιμότητας» για την ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κοινοτική Νοσηλευτική και Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας».
11. Τη σχετική «Έκθεση Υλικοτεχνικής Υποδομής» του
Τμήματος Νοσηλευτικής για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κοινοτική Νοσηλευτική και Νοσηλευτική
Δημόσιας Υγείας».
12. Τις πράξεις 2/18-04-2018 και 6/12-06-2018 των
Συνελεύσεων του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σχετικά με την ίδρυση του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κοινοτική
Νοσηλευτική και Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας».
13. Την πράξη 5/2-04-2018 (θέμα 14ο) της Διοικούσας
Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σχετικά
με τη «Σύσταση Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών
στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής» (παρ. 6, άρθρο
31 του ν. 4485/2017, ΦΕΚ Α΄ 114/04-08-2017) με ΑΔΑ:
72ΟΤ46Μ9ΞΗ-ΘΧΩ.
14. Τα αποσπάσματα των πρακτικών με αριθμ. 2/
18-04-2018 και 6/12-06-2018 της Συνέλευσης Τμήματος
Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
15. Το απόσπασμα του πρακτικού της αριθμ. 2/
09-05-2018 της Επιτροπής Π.Μ.Σ. του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής.
16. Το αριθμ. πρωτ. 137502/Ζ1/22-8-2018 έγγραφο
του ΥΠ.Π.Ε.Θ. έγκρισης του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Κοινοτική
Νοσηλευτική και Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας».
17. Την πράξη 12/20-6-2018 απόφασης της Διοικούσας
Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με ΑΔΑ:
Ψ4ΝΡ46Μ9ΞΗ-ΚΛ2.
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18. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρους του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζει:
Την ίδρυση και λειτουργία του Π.Μ.Σ. του Τμήματος
Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με
τίτλο «Κοινοτική Νοσηλευτική και Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας» από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, ως
ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό
έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ.) με ελληνικό τίτλο «Κοινοτική Νοσηλευτική
και Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας» και αγγλικό τίτλο
«Community and Public Health Nursing», σύμφωνα με
τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114), όπως ισχύει.
Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός –
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) προσφέρει μεταπτυχιακές σπουδές στα αντικείμενα της Κοινοτικής Νοσηλευτικής και της Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας.
Ένας από τους κύριους στόχους του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή εξειδικευμένης γνώσης και εμπειρίας και η ανάπτυξη
και προώθηση της επιστημονικής γνώσης και έρευνας
στον τομέα της προηγμένης κοινοτικής νοσηλευτικής και
της νοσηλευτικής δημόσιας υγείας, εξασφαλίζοντας στους
φοιτητές υψηλού επιπέδου σπουδές και τεχνογνωσία, στο
σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων φροντίδας
για τη διατήρηση, προστασία και προαγωγή της υγείας
ατόμου/ομάδας/πληθυσμού, ανεξαρτήτως ηλικίας και κατάστασης υγείας, στο εξωνοσοκομειακό περιβάλλον της
κοινότητας, στο επίπεδο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας (Π.Φ.Υ.) για την προαγωγή της δημόσιας υγείας.
Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να δώσει τα απαραίτητα εφόδια
στους κατόχους του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.), ώστε ως εξειδικευμένοι να μπορούν να εργαστούν σε σχολεία, χώρους εργασίας, κοινότητα, μονάδες
υγείας, υπηρεσίες δημόσιας υγείας, φορείς, οργανώσεις
και δομές στο επίπεδο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) και του εξω-νοσοκομειακού περιβάλλοντος, με
στόχο την προαγωγή της υγείας του πληθυσμού σε όλο το
ηλικιακό φάσμα και σε όλα τα πολιτισμικά περιβάλλοντα.
Ολοκληρώνοντας το Π.Μ.Σ. στην Κοινοτική Νοσηλευτική και Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας, ο φοιτητής θα
έχει αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες
και θα είναι ικανός:
• Να αναγνωρίζει τις ανάγκες και να παρέχει προηγμένη νοσηλευτική φροντίδα υγείας σε εξωνοσοκομειακό
περιβάλλον.
• Να σχεδιάζει και εφαρμόζει νοσηλευτικά προγράμματα πρόληψης και προαγωγής υγείας χρησιμοποιώντας
την αγωγή υγείας, σε όλους τους τομείς της κοινοτικής
νοσηλευτικής και της νοσηλευτικής δημόσιας υγείας.
• Να κατανοεί και διερευνά τα επιδημιολογικά δεδομένα, να αξιολογεί και να συμμετέχει στην επίλυση προβλημάτων δημόσιας υγείας.
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• Να στελεχώνει Μονάδες Υγείας, ΚΑΠΗ, Φορείς, Οργανισμούς δημόσιους και ιδιωτικούς, στο επίπεδο της Π.Φ.Υ.
• Να εκτιμά τις ανάγκες ως σχολικός νοσηλευτής για
την προαγωγή υγείας του σχολικού πληθυσμού.
• Να αξιολογεί και ιεραρχεί τα προβλήματα στον τομέα
της νοσηλευτικής επαγγελματικής υγείας στους χώρους
εργασίας.
• Να εκτιμά το ρόλο του σε θέσεις που απαιτούν υψηλό
επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων κοινοτικής και δημόσιας νοσηλευτικής.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. μετά την ολοκλήρωσή του, σύμφωνα με το
Πρόγραμμα Σπουδών, οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην Κοινοτική
Νοσηλευτική και Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας (MSc, in
Community and Public Health Nursing). Ο τίτλος απονέμεται από το Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.).
Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί Νοσηλευτές, κάτοχοι Πτυχίου Νοσηλευτικής των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων
από ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια Σπουδών –
Γλώσσα Διδασκαλίας – Πιστωτικές Μονάδες
Η χρονική διάρκεια σπουδών πλήρους φοίτησης ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας.
Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική και οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) είναι συνολικά ενενήντα (90).
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Το ενδεικτικό πρόγραμμα μαθημάτων είναι:
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ
(ECTS)

ΕΞΑΜΗΝΟ
ΣΠΟΥΔΩΝ

1

Αρχές Κοινοτικής Νοσηλευτικής και Δημόσιας Υγείας

8

A

2

Μεθοδολογία Νοσηλευτικής
Έρευνας και Στατιστικής

5

A

3

Σύγχρονες Τεχνολογικές
Εφαρμογές στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

4

A

4

Επιδημιολογία-Δημογραφία

5

A

5

Προαγωγή Υγείας και
Προληπτική Νοσηλευτική

8

A

ΣΥΝΟΛΟ

30
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ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ
(ECTS)

ΕΞΑΜΗΝΟ
ΣΠΟΥΔΩΝ

1 Κατ’ οίκον Φροντίδα/Νοσηλεία

8

B

2 Νοσηλευτικές Εφαρμογές
στην Κοινότητα και την Π.Φ.Υ.

8

B

3 Ψυχοκοινωνική και Διαπολιτισμική Προσέγγιση Πληθυσμού

4

B

4 Εξωνοσοκομειακή Φροντίδα
και Αποκατάσταση

5

B

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Επιλογής Υποχρεωτικό
(Ένα από τα τρία
μαθήματα επιλογής)
1

ΕΞΑΜΗΝΟ
ΣΠΟΥΔΩΝ

Γεροντολογική Νοσηλευτική

5

B

2

Σχολική Νοσηλευτική

5

B

3

Νοσηλευτική
Επαγγελματικής Υγείας

5

B

ΣΥΝΟΛΟ

30

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

30

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

90

Γ

Γλώσσα συγγραφής της διπλωματικής εργασίας
Η γλώσσα συγγραφής της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας είναι η ελληνική.
Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο Π.Μ.Σ. ορίζεται σε δέκα πέντε (15) για κάθε κύκλο σπουδών. Επιπλέον του αριθμού αυτού, γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι,
υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ
σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017.
Άρθρο 8
Προσωπικό
Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων
μπορούν να συμμετέχουν εκτός των μελών ΔΕΠ του
Τμήματος Νοσηλευτικής ή άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Π. Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής, καθώς και άλλες
κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114).
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή
Για την εύρυθμη λειτουργία του Π.Μ.Σ. διατίθενται οι
χώροι διδασκαλίας και εργαστηρίων, του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με τον
απαραίτητο εξοπλισμό και οι δομές παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας των συνεργαζομένων φορέων. Οι
φοιτητές θα έχουν πρόσβαση στις έντυπες και ηλεκτρονικές πηγές της βιβλιοθήκης του Ιδρύματος.
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό
έτος 2023-2024 εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσω-
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τερικής 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 Π.Μ.Σ. θα λειτουργεί με τα χαμηλότερα φοιτητικά
τέλη 340 €/ακαδημαϊκό έτος/ανά φοιτητή, χωρίς αμοιβές
καθηγητών και με την υποστήριξη (διοικητική/γραμματειακή) του Τμήματος Νοσηλευτικής. Το συνολικό ετήσιο
κόστος λειτουργίας υπολογίζεται σε 5.100 €, και αναλύεται ως εξής (Πίν. 1, 2):
Πίνακας 1 ΕΙΣΡΟΕΣ

49693

Πίνακας 2 ΕΚΡΟΕΣ
ΕΞΟΔΑ

3.570 €

1

Δαπάνες αναλωσίμων

300 €

2

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

200 €

3

Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης

2.500 €

4

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

570 €

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (70%)

3.570 €

5

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

1.530 €

Ποσό
σε €

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
1

Προϋπολογισμός του Α.Ε.Ι. και των συνεργαζόμενων για την οργάνωσή του φορέων σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 4485/2017

€

2

Δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε
είδους χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα,
όπως οριοθετείται στην περίπτ. α΄ της παρ. 1
του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), ή
του ιδιωτικού τομέα

€

3

Πόροι από ερευνητικά προγράμματα

€

4

Πόροι από προγράμματα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών

€

5

Φοιτητικά τέλη
ΣΥΝΟΛΟ

5.100 €

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα
απόφαση, 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.
Αιγάλεω, 28 Αυγούστου 2018

5.100 €

Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής

5.100 €

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ

49694
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής 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)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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

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)

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

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

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

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

*02039621209180008*

