
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγα-
ζόμενου με ΜΦΠΑΔ.

2 Τροποποίηση άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου. 

3 Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία 
στον ΦΙΤΣΙΑΛΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ του Παύλου.

4 Επιβολή φορολογικών επιβαρύνσεων σε επαγ-
γελματικό πλοίο αναψυχής.

5 Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Γεωγραφίας της 
Σχολής Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμο-
σμένων Οικονομικών του Χαροκοπείου Πανεπι-
στημίου με τίτλο «Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και 
Διαχείριση του Χώρου».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 80432/N1 (1)
Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο-

βάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγα-

ζόμενου με ΜΦΠΑΔ .

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 682/1977 (244 Α΄). 
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρ-

θρου πρώτου του ν. 4093/2012 (222 Α΄) «Έγκριση Μεσο-
πρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής … 
2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του 
άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (18 Α΄) «Συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις … και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως 
αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου 
του ν. 4152/2013 (107 Α΄) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής 
… και 4127/2013», του άρθρου 33 του ν. 4186/2013 (193 
Α΄) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
και λοιπές διατάξεις» και της παρ. 3 του άρθρου έκτου 
του ν. 4218/2013 (268 Α΄) «Κύρωση της Πράξης Νομοθε-

τικού Περιεχομένου...και άλλες διατάξεις», του άρθρου 
11 του ν. 4229/2014 (8 Α΄) «Άδεια εγκατάστασης και λει-
τουργίας χώρου παραστάσεων… και άλλες διατάξεις» 
και του άρθρου 48 του ν. 4264/2014 (118 Α΄) «Άσκηση 
εμπορικών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις». 

3. Την με αριθμ. πρωτ. 10135/18-11-2012 υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρημα-
τικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης κατά την παρ. Θ του άρθρου πρώτου του 
ν. 4093/2012» (3057 Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύ-
ει με την με αριθμ. πρωτ. 34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή 
υπουργική απόφαση (756 Β΄). 

4. Την με αριθμ. πρωτ. 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργι-
κή απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητι-
κών... ΝΠΔΔ» (3324 Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με την με αριθμ. πρωτ. 84151/ΙΑ/20-06-2013 υπουργική 
απόφαση (1584 Β΄). 

5. Την με αριθμ. πρωτ. Φ.2.ΓΑ/112777/Δ5/14-8-2013 
(ΦΕΚ 148/Β΄/28-1-2014) απόφαση χορήγησης άδειας 
Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Συ-
στεγαζόμενου Νηπιαγωγείου στον Φωτεινό Γεώργιο. 

6. Την από 29-3-2018 αίτηση του ενδιαφερόμενου για 
τροποποίηση της άδειας του Ιδιωτικού Συστεγαζόμενου 
Νηπιαγωγείου. 

7. Την με αριθμ. πρωτ. ΔΑ/67979/16-12-2016 απόφαση 
διατύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ.

8. Το υπ’ αριθμ. 125 π.δ. (ΦΕΚ 210/τ. Α΄/5-11-2016) δι-
ορισμού του Κωνσταντίνου Γαβρόγλου στη θέση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

9. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα από-
φαση, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την με αριθμ. πρωτ. Φ.2.ΓΑ/112777/
Δ5/14-8-2013 (ΦΕΚ 148/Β΄/28-1-2014) απόφαση χορή-
γησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης - Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου στον Φωτεινό 
Γεώργιο, ως προς τις αίθουσες διδασκαλίας και τη δυνα-
μικότητα των νηπίων, ως ακολούθως: 

Από το σχολικό έτος 2018-2019, χορηγούμε στον ΦΩ-
ΤΕΙΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟ άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμι-
ας Εκπαίδευσης – Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με 
ΜΦΠΑΔ για δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας στο ισόγειο, 
δυναμικότητας είκοσι πέντε (25) και είκοσι επτά (27) 
νηπίων. 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του Νηπιαγωγείου είναι «Ιδιωτικό Συστεγαζόμενο Νη-
πιαγωγείο - ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ». 

Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει στην οδό Αιτωλού 
4, στο Καματερό. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Μαρούσι, 17 Μαΐου 2018

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

I

    Αριθμ. 80278/Ν1  (2)
Τροποποίηση άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτο-

βάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου.  

 O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 682/1977 (ΦΕΚ 244/τ. 

Α΄/1-09-1977). 
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου 

πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 τ. Α΄/12-10-2012) 
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής … 2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν από 
τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/
τ. Α΄/25-01-2013) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις … και άλ-
λες επείγουσες διατάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν 
από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 
(ΦΕΚ 107/τ. Α΄/9-05-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής 
… και 4127/2013» και του άρθρου 33 του ν. 4186/2013 
(ΦΕΚ 193/τ.Α/17-09-2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» και της παρ. 
3 του άρθρου έκτου του ν. 4218/2013 (Α΄268) «Κύρωση 
της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου..και άλλες δια-
τάξεις», του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8/τ.Α΄/
10-01-14) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου 
παραστάσεων… και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 48 
του ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/τ. Α΄/15-05-2014) «Άσκηση 
εμπορικών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις». 

3. Την αρ. 10135/18-11-2012 υπουργική απόφαση «Κα-
θορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για 
παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά 
την παρ. Θ του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012» (ΦΕΚ 
3057/τ.Β΄/18-10-2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με την αρ. 34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή υπουργική από-
φαση (ΦΕΚ 756/τ.Β΄/3-04-2013). 

4. Την αρ. 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών... ΝΠΔΔ» 
(ΦΕΚ 3324/τ.Β΄/12-12-2012). 

5. Την με αρ. πρωτ. Φ.2.ΓΑ/133160/Δ5/20-09-2013 (ΦΕΚ 
284/τ. Β΄/10-2-2014) υπουργική απόφαση χορήγησης 
άδειας του Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης – Νηπιαγωγείου της εταιρείας «Μ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΟ-
ΠΟΥΛΟΥ-Χ.ΤΥΡΟΒΟΛΑΣ ΟΕ.». 

6. Την από 29-3-2018 αίτηση τροποποίησης του νο-
μίμου εκπροσώπου της εταιρείας «Μ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥ-
ΛΟΥ-Χ.ΤΥΡΟΒΟΛΑΣ ΟΕ.». 

7. Την με αριθμ. πρωτ. ΔΑ/62871/25-11-2016 διατύ-
πωση θετικής γνώμης του ΕΟΠΠΕΠ. 

8. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα από-
φαση. 

9. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/τ. Α΄/5-11-2016) διο-
ρισμού του Κωνσταντίνου Γαβρόγλου στη θέση του 
Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, απο-
φασίζουμε:

Τροποποιούμε την με αριθμ. πρωτ. Φ.2.ΓΑ/133160/
Δ5/20-09-2013 (ΦΕΚ 284/τ.Β΄/10-2-2014) υπουργική 
απόφαση χορήγησης άδειας του Ιδιωτικού Σχολείου 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου, ως προς 
την δυναμικότητα των αιθουσών και το διακριτικό τίτλο, 
ως ακολούθως: 

Από το σχολικό έτος 2018-2019, χορηγούμε στην 
εταιρεία «Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ-Χ.ΤΥΡΟΒΟΛΑΣ Ο.Ε.», 
άδεια ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης- 
Νηπιαγωγείου για δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας δυνα-
μικότητας είκοσι οχτώ (28) νηπίων έκαστη. 

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργί-
ας του Νηπιαγωγείου είναι «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ – 
ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ». 

Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει στην οδό Νηρηίδων 
71 στο Π. Φάληρο, με νόμιμο εκπρόσωπο στο ΥΠΠΕΘ 
τον ΤΥΡΟΒΟΛΑ ΧΡΗΣΤΟ. 

H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 17 Μαΐου 2018

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

I

(3)
      Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία 

στον ΦΙΤΣΙΑΛΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ του Παύλου. 

 Με την αριθ. GRYP400500052-2/19-09-2017 Καταλο-
γιστική Πράξη του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης του 
Γ΄ Τελωνείου Πειραιά, εκδοθείσα την 15-03-2018, από 
το ιστορικό της οποίας προκύπτει απόπειρα εισαγωγής 
λαθραίων τσιγάρων κατά παράβαση του άρθρου 142 
παρ. 2 και του άρθρου 155 και επόμενα του ν. 2960/2001 
«Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», χαρακτηρίζεται ως 
υπαίτιος λαθρεμπορίας ο ΦΙΤΣΙΑΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του 
Παύλου, κάτοχος του αριθ. ΑΚ-695182 Δ.Α.Τ και του ΑΦΜ 
066299604, ιδιοκτήτης ατομικής επιχείρησης εδρεύου-
σα στο Ναύπλιο Αργολίδος επί της οδού Βυζαντίου 9 
Τ.Κ 21-100, νυν αγνώστου διαμονής στην Ελλάδα και 
το εξωτερικό και επιβάλλεται σε αυτόν σύμφωνα με 
το άρθρο 150 παρ. 1, 2 και 3 του ιδίου ως άνω νόμου, 
πολλαπλό τέλος ίσο με το τριπλάσιο των αναλογούντων 
δασμών-φόρων ήτοι ποσό 3.478.851,96 € πλέον 2,4% 
Τ.Χ. και Ο.Γ.Α.

  Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ
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(4)
    Επιβολή φορολογικών επιβαρύνσεων σε επαγ-

γελματικό πλοίο αναψυχής.

  Με την 12331/03-05-2018 πράξη του Προϊσταμένου 
του Α΄ Τελωνείου Πειραιά (ημερομηνία έκδοσης 03-05-
2018) καταλογίζονται σε βάρος της MICHALOPOULOU 
ORLENA του PET., αγνώστου διαμονής, τα παρακάτω 
ποσά:

Φ.Π.Α.: 46.048,78€
Ήτοι σαράντα έξι χιλιάδες σαράντα οκτώ ευρώ και 

εβδομήντα οκτώ λεπτά.
Το ανωτέρω ποσό επεβλήθη ύστερα από την έκδοση 

από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
απόφασης περί "εκούσιας παύσης ισχύος άδειας επαγ-
γελματικού πλοίου αναψυχής Ε/Γ - Τ/Ρ ΣΟΥΣΛΟΥ, Ν. ΠΕΙ-
ΡΑΙΑ 10022., κατ' εφαρμογή των διατάξεων του αρθρ. 37 
παραγρ. 7 του ν. 3182/2003 σε συνδυασμό με το αρθρ. 
155 παραγρ. 2 του ν. 2960/2001 και δημοσιεύεται σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 παραγρ. 5 του 
ίδιου ως άνω νόμου.

  Ο Προϊστάμενος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΛΒΑΝΤΖΗΣ

I

    Αριθμ. 72623 (5)
Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Γεωγραφίας της 

Σχολής Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμο-

σμένων Οικονομικών του Χαροκοπείου Πανεπι-

στημίου με τίτλο «Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και 

Διαχείριση του Χώρου».

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
(Aριθμ. συν. 328/17.04.2018)

  Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ' αριθ. 4317/Ζ1/14.01.2016 διαπιστωτική πρά-

ξη της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων περί διορισμού της Μαρίας Νικολαΐδη, 
Καθηγήτριας του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματι-
κής της Σχολής Ψηφιακής Τεχνολογίας, ως Πρύτανη του 
Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, με πλήρη θητεία, από την 
έκδοση της ανωτέρω διαπιστωτικής πράξης.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 2, περ. ιη΄, των 
άρθρων 30-45 του ΣΤ΄ Κεφαλαίου και του άρθρου 85 
του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), όπως ισχύουν.

3. Την υπ' αριθ. 216772/Ζ1/08.12.2017 (Β΄ 4334) από-
φαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων.

4. Τις υπ' αριθ. 163204/Ζ1/29.09.2017, 227378/
Ζ1/22.12.2017 και 45070/Ζ1/19.03.2018 Εγκυκλίους 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

5. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Γεω-
γραφίας της Σχολής Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και 
Εφαρμοσμένων Οικονομικών (αρ. συν. 66/08.03.2018) 
και τα συνοδευτικά έγγραφα αυτής.

6. Το από 12.04.2018 έγγραφο της Επιτροπής Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζεται:

Η επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Γεωγραφίας της Σχο-
λής Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων 
Οικονομικών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου με τίτλο 
«Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του Χώρου» 
ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστη-
μίου θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-
2019 αναμορφωμένο το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Εφαρμοσμένη Γεωγραφία 
και Διαχείριση του Χώρου» σύμφωνα με τις διατάξεις της 
απόφασης αυτής και του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

Άρθρο 2
Αντικείμενο- Σκοπός

1) Το Π.Μ.Σ. έχει ως αντικείμενο τη διδασκαλία ζητημά-
των και την εφαρμογή μεθόδων που εντάσσονται στην 
επιστημονική περιοχή της Εφαρμοσμένης Γεωγραφίας 
και της Διαχείρισης του Χώρου και περιλαμβάνει τρεις 
κατευθύνσεις που καλύπτουν τις παρακάτω επιστημο-
νικές θεματικές υποπεριοχές:

α) Διαχείριση Φυσικών και Ανθρωπογενών Κινδύνων 
και Καταστροφών

β) Χωρικές Πολιτικές και Ανάπτυξη στην Ευρώπη 
γ) Γεωπληροφορική.
2) Το Πρόγραμμα αποσκοπεί:
α) στην εκπαίδευση επιστημονικών στελεχών ικανών 

να σχεδιάσουν και να διαχειριστούν γεωγραφικές πα-
ρεμβάσεις σε διάφορες κλίμακες στον αστικό και πε-
ριφερειακό χώρο για την επίτευξη στόχων ανάπτυξης, 
διαχείρισης, διατήρησης ή/και προστασίας,

β) στην κατάρτιση εξειδικευμένων επιστημόνων οι 
οποίοι θα καλύπτουν ανάγκες σε στελεχιακό δυναμικό 
δημόσιων, κοινωνικών και ιδιωτικών φορέων, καθώς και

γ) στην ανάπτυξη της έρευνας και της πρωτότυπης 
παραγωγής γνώσης στους διάφορους τομείς της Εφαρ-
μοσμένης Γεωγραφίας και της Διαχείρισης του Χώρου.

Το Π.Μ.Σ προσφέρει τη δυνατότητα πλήρους και με-
ρικής φοίτησης.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 
(Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείρι-
ση του Χώρου» στους εξής τομείς εξειδίκευσης:

α) Διαχείριση Φυσικών και Ανθρωπογενών Κινδύνων 
και Καταστροφών

β) Χωρικές Πολιτικές και Ανάπτυξη στην Ευρώπη
γ) Γεωπληροφορική.
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Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων 
Γεωγραφίας καθώς και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων 
της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων 
της αλλοδαπής και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι., συναφούς 
γνωστικού αντικειμένου.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχι-
ακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) ορίζεται σε τρία 3 
εξάμηνα για σπουδές πλήρους φοίτησης, ενώ για σπου-
δές μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια παρατείνεται 
κατά 3 ακόμη εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα μαθημάτων

Για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδί-
κευσης (Μ.Δ.Ε.) πλήρους ή μερικής φοίτησης, κάθε φοι-
τητής οφείλει να συγκεντρώσει ενενήντα (90) πιστωτικές 
μονάδες (ECTS) εκ των οποίων οι εξήντα (60) πιστωτικές 
μονάδες (ECTS) αντιστοιχούν σε οκτώ (8) μαθήματα και 
οι τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS) στη Διπλω-
ματική Εργασία.

Σπουδές Πλήρους Φοίτησης
Στις Κατευθύνσεις Α΄ και Β΄ η κατανομή των μαθημάτων 

είναι η ακόλουθη: στο πρώτο (χειμερινό) εξάμηνο διατίθε-
νται τρία (3) υποχρεωτικά και ένα υποχρεωτικό κατ' επι-
λογήν και στο δεύτερο (εαρινό) εξάμηνο διατίθενται δύο 
(2) υποχρεωτικά και δύο (2) υποχρεωτικά κατ' επιλογήν. 

Και για τις δύο κατευθύνσεις διατίθεται επαρκής αριθμός 
μαθημάτων ανά εξάμηνο ώστε να υπάρχει δυνατότητα 
ουσιαστικών επιλογών. Στην Κατεύθυνση Γ΄ στο πρώτο 
(χειμερινό) εξάμηνο διατίθενται τέσσερα (4) υποχρεωτικά 
και στο δεύτερο (εαρινό εξάμηνο) διατίθενται ένα (1) υπο-
χρεωτικό μάθημα, το οποίο είναι σεμιναριακό, και τρία (3) 
υποχρεωτικά κατ' επιλογήν. Τα μαθήματα επιλογής στην 
κατεύθυνση αυτή διατίθενται μόνο στο δεύτερο εξάμηνο. 
Στο εαρινό εξάμηνο δίνεται η δυνατότητα στους μεταπτυ-
χιακούς φοιτητές όλων των κατευθύνσεων μιας ελεύθερης 
επιλογής (μαθήματος από οποιαδήποτε από τις άλλες δύο 
κατευθύνσεις). Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και των 
τριών Κατευθύνσεων το τρίτο εξάμηνο περιλαμβάνει την 
υποχρεωτική εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής 
εργασίας, την προαιρετική παρακολούθηση σεμιναρίου 
και την προαιρετική εκπόνηση πρακτικής άσκησης σε 
επιλεγμένους φορείς.

Σπουδές Μερικής Φοίτησης
Οι φοιτητές μερικής φοίτησης υποχρεούνται να παρα-

κολουθήσουν δύο (2) μαθήματα (τον μισό δηλαδή αριθ-
μό μαθημάτων που παρακολουθούν οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές πλήρους φοίτησης) ανά εξάμηνο στη διάρκεια 
των δύο ακαδημαϊκών ετών ενώ για την εκπόνηση της 
υποχρεωτικής διπλωματικής εργασίας τους δίνεται χρο-
νικό διάστημα δύο (2) εξαμήνων (διπλάσιο από αυτό των 
φοιτητών πλήρους φοίτησης).

Αναλυτικά, τα προσφερόμενα ανά εξάμηνο σπουδών 
και κατεύθυνση μαθήματα, καθώς και οι πιστωτικές 
μονάδες (ECTS) που αντιστοιχούν σε κάθε ένα από τα 
μαθήματα έχουν ως εξής:

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Α΄ και Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Α΄ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Υ/Ε

ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
(Ο φοιτητής πλήρους φοίτησης επιλέγει 4 από τα προσφερόμενα μαθήματα - 

Ο φοιτητής μερικής φοίτησης επιλέγει 2 από τα προσφερόμενα μαθήματα στο 
Α΄ εξάμηνο και άλλα 2 στο Γ΄ εξάμηνο)

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ECTS (4X7.5 = 30)

Υ Φυσικές Διεργασίες, Κίνδυνοι και Καταστροφές 7,5
Υ Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι και Ασφάλεια 7,5
Ε Κοινωνικές και Οικονομικές Επιπτώσεις των Καταστροφών 7,5
Υ Τρωτότητα και Διακινδύνευση: Πρόληψη και Ετοιμότητα 7,5
Ε Μέθοδοι Επιστημονικής Έρευνας στη Γεωγραφία 7,5
Ε Θεσμοί και Πολιτικές Ασφάλειας στον Ευρωπαϊκό Χώρο 7,5

Β΄ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΧΩΡΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
(Ο φοιτητής πλήρους φοίτησης επιλέγει 4 από τα προσφερόμενα μαθήματα - 

Ο φοιτητής μερικής φοίτησης επιλέγει 2 από τα προσφερόμενα μαθήματα στο 
Α΄ εξάμηνο και άλλα 2 στο Γ΄ εξάμηνο)

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ECTS (4X7.5 = 30)

Υ Μέθοδοι Επιστημονικής Έρευνας στη Γεωγραφία 7,5
Υ Γεωγραφίες της Παγκοσμιοποίησης 7,5
Υ Προγραμματισμός, Ανάπτυξη και Διαχείριση του Χώρου: Θεωρίες και Πρακτικές 7,5
Ε Μεταναστευτική Πολιτική και Μεταναστευτικές Ροές 7,5
Ε Θεσμοί και Πολιτικές Ασφάλειας στον Ευρωπαϊκό Χώρο 7,5
Ε Ζητήματα Ανισοτήτων και Κοινωνικού Διαχωρισμού στις Πόλεις 7,5
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Γ΄ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
(Ο φοιτητής πλήρους φοίτησης επιλέγει 4 από τα προσφερόμενα μαθήματα - 

Ο φοιτητής μερικής φοίτησης επιλέγει 2 από τα προσφερόμενα μαθήματα 
στο Α΄ εξάμηνο και άλλα 2 στο Γ΄ εξάμηνο))

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ECTS (4X7.5 = 30)

Υ Μέθοδοι Επιστημονικής Έρευνας στη Γεωγραφία 7,5
Υ Εφαρμοσμένη Ανάλυση Γεωγραφικών Δεδομένων με την Αξιοποίηση ΓΣΠ 7,5
Υ Ειδικά Θέματα Τηλεπισκόπησης 7,5
Υ Χωρικές Βάσεις Δεδομένων 7,5

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Β΄ και Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Α΄ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
(Ο φοιτητής πλήρους φοίτησης επιλέγει 4 από τα προσφερόμενα μαθήματα - 

Ο φοιτητής μερικής φοίτησης επιλέγει 2 από τα προσφερόμενα μαθήματα 
στο Β΄ εξάμηνο και άλλα 2 στο Δ΄ εξάμηνο)

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ECTS (4X7.5 = 30)

Υ Σχεδιασμός Έκτακτης Ανάγκης 7,5
Υ Σχεδιασμός Αποκατάστασης και Ανασυγκρότησης 7,5
Ε Φυσικοί Κίνδυνοι στην Παράκτια Ζώνη 7,5
Ε Εφαρμογές Γεωπληροφορικής στη Διαχείριση Καταστροφών 7,5
Ε Εφαρμοσμένη Χωρική Ανάλυση 7,5
Ε Διακυβέρνηση Περιβαλλοντικών Κινδύνων 7,5
Ε Τοπική Βιώσιμη Ανάπτυξη: Προγράμματα και Κοινωνικές Αντιστάσεις 7,5

Β΄ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΧΩΡΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
(Ο φοιτητής πλήρους φοίτησης επιλέγει 4 από τα προσφερόμενα μαθήματα -  

Ο φοιτητής μερικής φοίτησης επιλέγει 2 από τα προσφερόμενα μαθήματα 
στο Β΄ εξάμηνο και άλλα 2 στο Δ΄ εξάμηνο)

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ECTS (4X7.5 = 30)

Y Περιφερειακή Ανάπτυξη και Πολιτικές 7,5
Y Αστική Ανάπτυξη και Πολιτικές Αναδιάρθρωσης 7,5
Ε Ανάπτυξη και Αναδιάρθρωση της Ευρωπαϊκής Υπαίθρου 7,5
Ε Τοπική Βιώσιμη Ανάπτυξη: Προγράμματα και Κοινωνικές Αντιστάσεις 7,5
Ε Εφαρμοσμένη Χωρική Ανάλυση 7,5
Ε Δημογραφικές Προκλήσεις και Προοπτικές 7,5
Ε Μέθοδοι Περιφερειακής Ανάλυσης με έμφαση στην Χωρική Οικονομετρία 7,5
Ε Δια-εθνισμός και Ειδικά Θέματα Ανθρώπινης Γεωγραφίας 7,5

Γ΄ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
(Ο φοιτητής πλήρους φοίτησης επιλέγει 4 από τα προσφερόμενα μαθήματα -  

Ο φοιτητής μερικής φοίτησης επιλέγει 2 από τα προσφερόμενα μαθήματα 
στο Β΄ εξάμηνο και άλλα 2 στο Δ΄ εξάμηνο)

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ECTS (4X7.5 = 30)

Υ Ερευνητικά θέματα στη Γεωπληροφορική (Σεμινάριο) 7,5
Ε Προγραμματισμός Ανάλυσης Χωρικών Δεδομένων 7,5
Ε Εφαρμογές Γεωπληροφορικής στη Διαχείριση Καταστροφών 7,5
Ε Εφαρμοσμένη Χωρική Ανάλυση 7,5
Ε Γεωμοντελοποίηση 7,5
Ε Μέθοδοι Περιφερειακής Ανάλυσης με έμφαση στην Χωρική Οικονομετρία 7,5
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Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Ε΄ και ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Α΄ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ
Β΄ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΧΩΡΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Γ΄ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ECTS (4X7.5 = 30)

Υ Διπλωματική Εργασία 30
Ε Σεμινάριο 10
Ε Πρακτική Άσκηση 10

Η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται με 
πρότυπες μορφές εκπαίδευσης που συνδυάζουν διαλέ-
ξεις, η παρακολούθηση των οποίων είναι υποχρεωτική 
και πρότυπες ηλεκτρονικές εκπαιδευτικές υποδομές. Η 
γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική. Είναι δε δυνατόν 
ορισμένα μαθήματα ή/και ολόκληρες κατευθύνσεις να 
διδάσκονται στην αγγλική γλώσσα, μετά από απόφαση 
της Συνέλευσης του Τμήματος. Η γλώσσα εκπόνησης της 
διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική. Είναι δυνατόν 
η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασί-
ας να γίνει και στην αγγλική γλώσσα. Με εισήγηση της 
Συνέλευσης και έγκριση της Συγκλήτου μπορεί να γίνει 
ανακατανομή των μαθημάτων στο Πρόγραμμα Πλήρους 
και Μερικής Φοίτησης, αντικατάσταση μαθημάτων, ανα-
κατανομή μεταξύ των εξαμήνων, καθώς και τροποποίηση 
του προγράμματος, της ονομασίας των κατευθύνσεων 
και του περιεχομένου των μαθημάτων.

Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ' ανώτατο 
όριο σε εξήντα (60) κατ' έτος.

Άρθρο 8
Διδακτικό Προσωπικό και Υλικοτεχνική υποδομή

Στο Π.Μ.Σ. διδάσκουν μέλη Δ.Ε.Π., του οικείου Τμή-
ματος του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, καθώς και άλ-

λων Τμημάτων του ιδίου Ιδρύματος ή άλλων Τμημάτων 
Πανεπιστημίων της ημεδαπής και της αλλοδαπής. Στο 
Π.Μ.Σ. μπορούν να απασχοληθούν και άλλες κατηγορίες 
διδασκόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36, 
παρ.1 και 2 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

Το ακαδημαϊκό προσωπικό του Τμήματος αποτελείται 
από ικανό αριθμό μελών Δ.Ε.Π. τα οποία διαθέτουν αξι-
όλογη ερευνητική δραστηριότητα με σημαντική διεθνή 
αναγνώριση που καλύπτει όλο το εύρος των θεωρητικών 
και πρακτικών εφαρμογών της επιστήμης της Γεωγραφί-
ας. Το Τμήμα διαθέτει σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας 
και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια που μπορούν να 
υποστηρίξουν τη λειτουργία, τις διδακτικές και ερευνη-
τικές ανάγκες του Π.Μ.Σ..

Άρθρο 9
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό 
έτος 2022-2023, οπότε και θα επαναξιολογηθεί σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 8 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 10
Προϋπολογισμός Προγράμματος

1) Ο αναλυτικός προϋπολογισμός λειτουργίας του 
Π.Μ.Σ. κατ' έτος και για τα επόμενα πέντε συνεχή ακα-
δημαϊκά έτη λειτουργίας (2018-2019, 2019-2020, 2020-
2021 και 2021-2022) έχει ως εξής:

Αναλυτικός προϋπολογισμός κατ' έτος και για πέντε συνεχή έτη
ΕΙΣΡΟΕΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Ποσό σε €

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

0,00 €

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

0,00 €

3 Πόροι από ερευνητικά προγράμματα 0,00 €

4 Πόροι από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών 0,00 €

5 Έσοδα των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι. 0,00 €

6 Κάθε άλλη νόμιμη πηγή - Δίδακτρα 70% των (60) εισακτέων Μεταπτυχιακών 
Φοιτητών ήτοι 42x2.400,00 = 100.800,00 ευρώ)

100.800,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 100.800,00 €
Πίνακας εσόδων και ποσά-αναμενόμενες εισροές από κάθε πηγή χρηματοδότησης
κατ' έτος και για πέντε συνεχή έτη.
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ΕΚΡΟΕΣ

ΕΞΟΔΑ Ποσό σε €

1 Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 10.000,00 €

2 Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές 13.000,00 €

3 Δαπάνες αναλωσίμων 2.560,00 €

4 Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ. 9.000,00 €

5 Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς 10.000,00 €

6 Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. και ερευνητικών κέντρων και 
ινστιτούτων που συμμετέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ. 0,00 €

7 Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν στην 
οργάνωση του Π.Μ.Σ. 0,00 €

8 Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 14.000,00 €

9 Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης 5.000,00 €

10 Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα δημοσιότητας-προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού 
υλικού, οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου 7.000,00 €

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (70%) 70.560,00 €

11 Λειτουργικά έξοδα Ιδρύματος (30%) με προτεραιότητα στην κάλυψη των αναγκών 
των Π.Μ.Σ. που λειτουργούν χωρίς τέλη φοίτησης 30.240,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 100.800,00 €
Αναμενόμενες εκροές - κατηγορίες λειτουργικών εξόδων και τα αντίστοιχα ποσά κατ' έτος και για πέντε συνεχή έτη.
Επισημαίνεται ότι ο προϋπολογισμός του Π.Μ.Σ. διατηρείται ίδιος ανά ακαδημαϊκό έτος για την πενταετία (για τα 

ακαδημαϊκά δηλαδή έτη 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 και 2021-2022).
Το τριάντα τοις εκατό (30%) των εσόδων το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 30.240,00 ευρώ αφορά κάλυψη λει-

τουργικών εξόδων του Ιδρύματος, με προτεραιότητα στην κάλυψη των αναγκών των Π.Μ.Σ. που λειτουργούν χωρίς 
τέλη φοίτησης (άρθρο 37 παρ. 4β του ν. 4485/2017).

Με βάση τον αναλυτικό προϋπολογισμό το λειτουργικό κόστος του Π.Μ.Σ. ανέρχεται στα 70.560,00 ευρώ, το 
σύνολο του ποσού αυτού αφορά άμεσες και έμμεσες παροχές προς τους φοιτητές όπως υποτροφίες/αριστεία, εκ-
παιδευτικές επισκέψεις για έρευνα πεδίου, κάλυψη δαπανών έρευνας και δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων της, 
και παροχή εκπαιδευτικού υλικού. Τα εμπλεκόμενα στο Π.Μ.Σ. μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Γεωγραφίας δεν αμείβονται 
για το διδακτικό τους έργο. Συνεπώς οι αμοιβές αυτές αφορούν τους προσκεκλημένους ομιλητές (διακεκριμένοι 
επιστήμονες με γνωστικό αντικείμενο άμεσης συνάφειας με τη θεματολογία του Π.Μ.Σ., που είναι είτε μέλη Δ.Ε.Π. 
Τμημάτων/Σχολών άλλων ελληνικών Παν/μίων ή Παν/μίων του εξωτερικού, είτε ερευνητές Ερευνητικών Κέντρων 
ή Ινστιτούτων καθώς και επαγγελματίες ή εκπρόσωποι φορέων άσκησης πολιτικής από την Ελλάδα και το εξωτε-
ρικό) που καλούνται κατόπιν πρόσκλησης και επιλέγονται με συγκεκριμένα κριτήρια, για να δώσουν διαλέξεις στο 
πλαίσιο των μαθημάτων του Π.Μ.Σ.

2) Πηγές χρηματοδότησης είναι: τα τέλη φοίτησης που καταβάλλει το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του συνολικού 
αριθμού των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών και αντιστοιχούν σε 2.400,00 ευρώ/φοιτητή. Το τριάντα τοις εκατό 
(30%) του συνολικού αριθμού των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών απαλλάσσεται από την καταβολή τέλους 
φοίτησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 2 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 11
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 κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Απριλίου 2018

Η Πρύτανης

ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ  
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*02020670706180008*

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,
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