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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αντικατάσταση της υπ’ αριθµ. 43149/Β7/09.02.2004
(ΦΕΚ 324/τ.B΄) υπουργικής απόφασης που αφορά στο 
Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης του Παντείου Πανεπιστηµίου 
Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών µε τίτλο «∆ηµό−
σια ∆ιοίκηση» − Αναµόρφωση του προγράµµατος.  . 1

Αντικατάσταση της υπ’ αριθµ. Β7/456,522/26.11.2001 
(ΦΕΚ 1662/τ.Β΄) υπουργικής απόφασης όπως έχει 
τροποποιηθεί µε νεότερες αποφάσεις και αφο−
ρά στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Τµήµατος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισµού 
του Παντείου Πανεπιστηµίου Κοινωνικών και Πο−
λιτικών Επιστηµών µε τίτλο «Πολιτιστική ∆ιαχεί−
ριση» − Αναµόρφωση του προγράµµατος.  ............. 2 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθµ. 130233 /B7 (1)
Αντικατάσταση της υπ’ αριθµ. 43149/Β7/09.02.2004 (ΦΕΚ 

324/τ.B΄) υπουργικής απόφασης που αφορά στο Πρό−
γραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος ∆η−
µόσιας ∆ιοίκησης του Παντείου Πανεπιστηµίου Κοι−
νωνικών και Πολιτικών Επιστηµών µε τίτλο «∆ηµόσια 
∆ιοίκηση» − Αναµόρφωση του προγράµµατος.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6 

(ΦΕΚ 148, τ.Α΄), «Θεσµικό πλαίσιο για τις µεταπτυχιακές 
σπουδές», όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του 
άρθρ. 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177, τ.Α΄), του άρθρου 
27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156, τ.Α΄) και της παρ. 5 του 
άρθρου 37 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71, τ.Α΄).

2. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του 
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195, τ.Α΄), «∆οµή, λειτουργία, διασφά−
λιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των 
ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων) όπως τροπο−
ποιήθηκε µε τις διατάξεις της παρ. γ΄ του άρθρου 47 
Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228, τ.Α΄), της παρ. 8 του άρθρου 5 του 

Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159, τ.Α΄) και της παρ. 2 του άρθρου 
34 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24, τ.Α΄). 

3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ.Α΄) «∆ι−
ασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. 
Σύστηµα µεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών µο−
νάδων. Παράρτηµα διπλώµατος», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρ. 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που 
κυρώθηκε µε το άρθρ. 1 του Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ τ.Α΄ 98).

5. Το Π.∆. 76/2013 (ΦΕΚ 119 τ.Α΄) «Ίδρυση Σχολών – 
κατάργηση συγχώνευση, µετονοµασία Τµηµάτων στο 
Πάντειο Πανεπιστήµιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επι−
στηµών».

6. Την υπ’ αριθµ. 43149/Β7/09.02.2004 (ΦΕΚ 324/τ.B΄) 
υπουργική απόφαση που αφορά στο Πρόγραµµα Μετα−
πτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 
του Παντείου Πανεπιστηµίου Κοινωνικών και Πολιτικών 
Επιστηµών µε τίτλο «∆ηµόσια ∆ιοίκηση».

7. Το απόσπασµα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευ−
σης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τµήµατος ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης (συνεδρία 26.06.2014).

8. Το απόσπασµα Πρακτικών της Συγκλήτου Ειδι−
κής Σύνθεσης του Παντείου Πανεπιστηµίου (συνεδρία 
03.07.2014).

9. Το υπ’ αριθµ. 823/26.02.2014 έγγραφο της Α∆ΙΠ, από 
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση του Τµήµατος ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. 

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

Αντικαθιστούµε την υπ’ αριθµ. 43149/Β7/09.02.2004 
(ΦΕΚ 324/τ.B΄) υπουργική απόφαση ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές ∆ιατάξεις

Το Τµήµα ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης της Σχολής Επιστη−
µών Οικονοµίας και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης του Παντείου 
Πανεπιστηµίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών θα 
λειτουργήσει από το ακαδηµαϊκό έτος 2014−2015 ανα−
µορφωµένο το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.) µε τίτλο «∆ηµόσια ∆ιοίκηση» σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του 
Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.



Martha
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Άρθρο 2
Αντικείµενο − Σκοπός

Αντικείµενο του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπου−
δών (Π.Μ.Σ.) του Τµήµατος ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης είναι η 
ανάδειξη και η µελέτη της διεπιστηµονικότητας ζητηµά−
των που σχετίζονται µε το έργο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, µε 
ιδιαίτερη έµφαση στη βαθύτερη γνώση της επιστηµονι−
κής θεωρίας και της πράξης, των επί µέρους ζητηµάτων, 
των µεθοδολογικών εργαλείων και των εφαρµογών στο 
γνωσιακό πεδίο των επιστηµών που σχετίζονται µε το 
έργο της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, ιδίως στο ευρύτερο πεδίο 
του ∆ικαίου, της Οικονοµικής Επιστήµης, της ∆ιοικητικής 
Επιστήµης και της Ελεγκτικής.

Σκοπός του προγράµµατος είναι:
(α) η παροχή εξειδικευµένων επιστηµονικών γνώσεων 

και η εξοικείωση πτυχιούχων σε ζητήµατα µεθοδολογί−
ας σε ό,τι αφορά τις θεµατικές ενότητες ή επιστηµονι−
κούς κλάδους της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και ειδικότερα 
δε θέµατα Εθνικής και Ενωσιακής ∆ιοίκησης, Νοµικού 
Πολιτισµού, Οικονοµικής Επιστήµης, Συγχρόνων Με−
θόδων ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και ∆ιαχείρισης (∆ηµόσιο 
Μάνατζµεντ), Λογιστικής, Ελεγκτικής και Φορολογίας, 
∆ικαίου Τεχνολογίας και Οικονοµίας και ∆ικαίου Επι−
χειρήσεων. Επιδιώκεται και η εξοικείωση µε σύγχρονες 
έρευνες στα ως άνω γνωστικά πεδία και αντικείµενα 
στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εν γένει της 
∆ιεθνούς Κοινότητας.

(β) η εισαγωγή και η καθοδήγηση των µεταπτυχιακών 
φοιτητών στην επιστηµονική έρευνα σε γνωστικά πεδία 
της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, του ∆ικαίου και της Οικο−
νοµίας µε τρόπο ώστε να αποκτήσουν την ικανότητα 
να κατανοούν και να ερµηνεύουν την ύπαρξη και την 
εξέλιξη των προβληµάτων, καθώς και να σχεδιάζουν 
και να ερευνούν όσο και να προτείνουν την εφαρµογή 
των αναγκαίων πολιτικών µε την αξιολόγηση των απο−
τελεσµάτων τους.

Οι κάτοχοι του Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευ−
σης θα µπορούν να αξιοποιηθούν αποτελεσµατικά σε 
πανεπιστήµια, σε ερευνητικά κέντρα, σε φορείς της 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και στους οργανισµούς του δη−
µοσίου, σε ελεγκτικούς φορείς του δηµοσίου και του 
ιδιωτικού φορέα, καθώς και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις 
και άλλους θεσµούς, µε σκοπό αφενός τη µελέτη των 
σχετικών ζητηµάτων και αφετέρου την αντιµετώπιση 
των αναγκών και των προβληµάτων που προκύπτουν 
στη λειτουργία της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, αλλά και των 
συναφών ιδιωτικών φορέων.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέµει Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης 
(Μ.∆.Ε.) στη «∆ηµόσια ∆ιοίκηση», µε τις εξής κατευθύν−
σεις:

(α) Νοµικός Πολιτισµός: ∆ηµόσιο και Ιδιωτικό ∆ίκαιο
(β) Εθνική και Ενωσιακή ∆ιοίκηση 
(γ) Οικονοµική Επιστήµη
(δ) Ελεγκτική και Φορολογία
(ε) ∆ιοικητική Επιστήµη και ∆ηµόσιο Μάνατζµεντ
(στ) ∆ίκαιο, Τεχνολογία και Οικονοµία
(ζ) ∆ίκαιο Επιχειρήσεων και ∆ιοίκηση.

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τµηµάτων Πανε−

πιστηµίων της ηµεδαπής και αναγνωρισµένων οµοταγών 
Ιδρυµάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τµη−
µάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.) 
µε συναφές γνωστικό αντικείµενο.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονοµή του Μεταπτυχια−
κού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάµηνα 
για τις κατευθύνσεις: «Νοµικός Πολιτισµός: ∆ηµόσιο και 
Ιδιωτικό ∆ίκαιο», «Εθνική και Ενωσιακή ∆ιοίκηση», «Ελε−
γκτική και Φορολογία», «∆ιοικητική Επιστήµη και ∆ηµό−
σιο Μάνατζµεντ», «∆ίκαιο, Τεχνολογία και Οικονοµία», 
«∆ίκαιο Επιχειρήσεων και ∆ιοίκηση» και σε τέσσερα (4) 
εξάµηνα για την κατεύθυνση «Οικονοµική Επιστήµη».

Άρθρο 6
Πρόγραµµα Μαθηµάτων

Το πρόγραµµα των µαθηµάτων ανά κατεύθυνση σπου−
δών διαµορφώνεται ως εξής: 

Α) Νοµικός Πολιτισµός: ∆ηµόσιο και Ιδιωτικό ∆ίκαιο.
Α΄ Εξάµηνο (Κάθε µάθηµα έχει 7,5 ECTS)
1. Ιστορική εξέλιξη της απονοµής της δικαιοσύνης
2. ∆ίκαιο ∆ηµοσίων Συµβάσεων
3. Πολεοδοµία και ∆ίκαιο Περιβάλλοντος
Μαθήµατα Επιλογής από τα οποία επιλέγεται ένα (1)
1. Αρχές Ιδιωτικού ∆ικαίου
2. Μεταναστευτικό πρόβληµα στην Ευρώπη
Β΄ Εξάµηνο (Κάθε µάθηµα έχει 7,5 ECTS)
1. ∆ιοικητικό ∆ίκαιο − Ειδικά Κεφάλαια
2. Νοµικός Πολιτισµός και Θεσµική ∆ιαχρονία
3. Ευρωπαϊκή προστασία των θεµελιωδών δικαιωµά−

των
Μαθήµατα Επιλογής από τα οποία επιλέγεται ένα (1)
1. Ποινικές συνέπειες της διαφθοράς στην εσωτερική, 

ευρωπαϊκή και διεθνή δικαιοταξία
2. Συνταγµατικό ∆ίκαιο − Θεσµοί λαϊκής συµµετοχής 
Γ΄ εξάµηνο (30 ECTS)
∆ιπλωµατική εργασία
B) Εθνική και Ενωσιακή ∆ιοίκηση
Α΄ Εξάµηνο (Κάθε µάθηµα έχει 7,5 ECTS)
1. Ειδικά θέµατα ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης
2. Ευρωπαϊκά συστήµατα διακυβέρνησης (κλασικά 

πρότυπα και ηλεκτρονική διακυβέρνηση)
3. ∆ιαφάνεια και αποτελεσµατικότητα στη διοίκηση 

(εθνική και ενωσιακή)
4. Η ∆ηµοσιονοµική οργάνωση στα πλαίσια της Ευ−

ρωπαϊκής Ένωσης
Β΄ Εξάµηνο (Κάθε µάθηµα έχει 7,5 ECTS)
1. Το ∆ιοικητικό ∆ίκαιο υπό την επίδραση του ενωσι−

ακού ∆ικαίου
2. Περιφερειακή πολιτική και Τοπική Αυτοδιοίκηση
3. Η ΚΕΠΠΑ και ο Χώρος Ελευθερίας, Ασφάλειας και 

∆ικαιοσύνης
4. Ο ανταγωνισµός από τη σκοπιά της εθνικής και 

ενωσιακής διοίκησης
Γ΄ εξάµηνο (30 ΕCTS)
∆ιπλωµατική εργασία
Γ) Οικονοµική Επιστήµη
Α΄ Εξάµηνο (Κάθε µάθηµα έχει 7,5 ECTS)
1. Ανάλυση Εισροών − Εκροών
2. Μακροοικονοµική Θεωρία Ι
3. Μικροοικονοµική Θεωρία
4. Ποσοτικές Μέθοδοι Ι
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Β΄ Εξάµηνο (Κάθε µάθηµα έχει 7,5 ECTS)
1. ∆ηµόσια Οικονοµική
2. ∆ιεθνής Οικονοµική
3. Κοινωνική Οικονοµία
4. Οικονοµετρία
Γ΄ Εξάµηνο (Κάθε µάθηµα έχει 7,5 ECTS)
1. Ερευνητική Μεθοδολογία
2. Μακροοικονοµική Θεωρία ΙΙ
3. Οικονοµική Πολιτική
4. Ποσοτικές Μέθοδοι ΙΙ
∆΄ Εξάµηνο (ECTS 30)
∆ιπλωµατική Εργασία 
∆) Ελεγκτική και Φορολογία
Α΄ Εξάµηνο (Κάθε µάθηµα έχει 7,5 ECTS)
1. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική και ∆ιεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα
2. Ειδικά θέµατα Συµβάσεων και Εφαρµοσµένη ∆η−

µόσια Ελεγκτική
3. Ελεγκτική ∆ειγµατοληψία και Μεθοδολογία Έρευνας
4. Φορολογία και Επιχειρηµατικές Αποφάσεις
Β΄ Εξάµηνο (Κάθε µάθηµα έχει 7,5 ECTS)
1. ∆ιακυβέρνηση Επιχειρήσεων και Οργανισµών
2. Ειδικά Θέµατα Λογιστικής και Ελέγχου
3. Ελεγκτική και Ελεγκτικά Πρότυπα
4. Χρηµατοοικονοµική Ανάλυση και ∆ιοίκηση Επιχει−

ρήσεων
Γ΄ Εξάµηνο (30 ΕCTS)
∆ιπλωµατική εργασία
Ε) ∆ιοικητική Επιστήµη και ∆ηµόσιο Μάνατζµεντ
Α΄ Εξάµηνο (Κάθε µάθηµα έχει 7,5 ECTS)
Υποχρεωτικά
1. Στρατηγική ∆ιοίκηση − Ανάπτυξη και Υλοποίηση 

Επιχειρηµατικών Σχεδίων
2. Συστήµατα Ελέγχου ∆ιοίκησης
3. Ειδικά Θέµατα ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης−Συγκριτική ∆η−

µόσια ∆ιοίκηση 
Μαθήµατα Επιλογής από τα οποία επιλέγεται ένα (1)
1. Εφαρµοσµένα Θέµατα ∆ιοίκησης Ανθρώπινου ∆υ−

ναµικού 
2. Ερευνητική Μεθοδολογία
3. Μεθοδολογία Στατιστικών Ερευνών (Σεµινάριο)
Β΄ Εξάµηνο (Κάθε µάθηµα έχει 7,5 ECTS)
Υποχρεωτικά
1. ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας − ∆ιαχείριση Αλλαγών
2. Εφαρµοσµένα Θέµατα ∆ιοικητικής Επιστήµης − ∆η−

µόσιες Πολιτικές
3. Ειδικά Θέµατα ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης
Μαθήµατα Επιλογής από τα οποία επιλέγεται ένα (1)
1. Χρηµατοοικονοµική ∆ιοίκηση−∆ιαχείριση Έργου
2. Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ICT 

in Management)
Γ΄ Εξάµηνο (30 ECTS)
∆ιπλωµατική εργασία 
ΣΤ) ∆ίκαιο, Τεχνολογία και Οικονοµία
Α΄ Εξάµηνο (Κάθε µάθηµα έχει 7,5 ECTS)
1. ∆ίκαιο και Τεχνολογία
2. ∆ηµόσιο δίκαιο και οικονοµική κρίση
3. Μέθοδοι ερµηνείας και διάπλασης του δικαίου
4. Ειδικά θέµατα Ενοχικού δικαίου
Β΄ Εξάµηνο (Κάθε µάθηµα έχει 7,5 ECTS)
1. Η επίδραση του Ευρωπαϊκού δικαίου στο εσωτερικό 

δίκαιο 

2. ∆ηµόσιες Συµβάσεις και Κρατικές Ενισχύσεις 
3. ∆ηµόσιο Οικονοµικό δίκαιο 
4. Αλληλεπίδραση ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού δικαίου 
Γ΄ Εξάµηνο (30 ECTS)
∆ιπλωµατική εργασία 
Ζ) ∆ίκαιο Επιχειρήσεων και ∆ιοίκηση
Α΄ Εξάµηνο (Κάθε µάθηµα έχει 7,5 ECTS)
1. Ειδικά θέµατα ιδιωτικού δικαίου και εταιρική δια−

κυβέρνηση
2. ∆ιαιτησία και ∆ιαµεσολάβηση
3. Σύγχρονο δηµόσιο management και επιχειρηµατι−

κότητα
4. Μορφές Συµβάσεων της Σύγχρονης Οικονοµίας
Β΄ Εξάµηνο (Κάθε µάθηµα έχει 7,5 ECTS)
1. Βασικές µορφές επιχειρηµατικής εγκληµατικότητας
2. Τράπεζες και Κεφαλαιαγορά
3. Ευρωπαϊκό Εµπορικό ∆ίκαιο
4. Ειδικά θέµατα Προστασίας Καταναλωτή
Γ΄ Εξάµηνο (30 ECTS)
∆ιπλωµατική εργασία 

Άρθρο 7
Αριθµός εισακτέων

Ο αριθµός εισακτέων φοιτητών στο Π.Μ.Σ. ορίζεται, 
κατ’ ανώτατο όριο, στα εκατόν σαράντα (140) άτοµα 
κατ’ έτος.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Για την υλοποίηση του Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν µέλη 
∆ΕΠ του Τµήµατος ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης του Παντείου 
Πανεπιστηµίου, καθώς και µέλη ∆ΕΠ άλλων Τµηµάτων 
του ίδιου Πανεπιστηµίου ή άλλων Πανεπιστηµίων της 
ηµεδαπής. Επίσης, στο Π.Μ.Σ. µπορούν να απασχολη−
θούν και άλλες κατηγορίες διδασκόντων, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148, 
τ.Α΄).

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδοµή

Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. το Τµήµα ∆ηµόσιας ∆ι−
οίκησης του Παντείου Πανεπιστηµίου Κοινωνικών και 
Πολιτικών Επιστηµών διαθέτει την απαραίτητη υλικο−
τεχνική υποδοµή (σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας, 
Βιβλιοθήκη µε αυτoµατoπoιηµένo σύστηµα λειτουργίας, 
ηλεκτρονική πληροφοριακή υπηρεσία, τηλεµατικό δί−
κτυο για την παροχή προηγµένων τηλεµατικών υπηρε−
σιών, φωτοαντιγραφικά µηχανήµατα, Εργαστήριο Η/Υ 
και κάθε άλλη αναγκαία υλικοτεχνική υποδοµή).

Άρθρο 10
∆ιάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει µέχρι και το ακαδηµαϊκό 
έτος 2020−2021, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της 
παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2001 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄) 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. που αφορά 
στις λειτουργικές δαπάνες ανέρχεται στο ποσό των 
9.000 € και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:
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Κατηγορία δαπάνης Κόστος σε €
∆απάνες µετακινήσεων στο πλαίσιο ακαδηµαϊκών συνεργασιών µε άλλα Πανεπιστήµια της 
ηµεδαπής και της αλλοδαπής 3.000
Προµήθεια νέου εκπαιδευτικού υλικού (βιβλία, οδηγοί σπουδών, κλπ.) 2.000
Προµήθεια, συντήρηση εξοπλισµού και λογισµικού 3.000
Αναλώσιµα και άλλες ∆απάνες 1.000
Σύνολο 9.000
Μέρος του ανωτέρω κόστους θα καλυφθεί από τον προϋπολογισµό του Παντείου Πανεπιστηµίου Κοινωνικών και 

Πολιτικών επιστηµών και το υπόλοιπο ποσό θα καλυφθεί από επιχορηγήσεις, δωρεές και ερευνητικά προγράµµατα.

Άρθρο 12
Μεταβατικές ∆ιατάξεις

Οι εισαχθέντες µεταπτυχιακοί φοιτητές µέχρι και το ακαδηµαϊκό έτος 2013−14 θα ολοκληρώσουν τις σπουδές 
τους σύµφωνα µε τις διατάξεις της προηγούµενης υπουργικής απόφασης. 

Όσα θέµατα δεν ρυθµίζονται στην παρούσα απόφαση, ρυθµίζονται από τον Κανονισµό Μεταπτυχιακών Σπουδών 
καθώς και από τα αρµόδια όργανα, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 13 Αυγούστου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ

F

Αριθµ. 130231 /B7 (2)
Αντικατάσταση της υπ’ αριθµ. Β7/456,522/26.11.2001 (ΦΕΚ 1662/

τ.Β΄) υπουργικής απόφασης όπως έχει τροποποιηθεί 
µε νεότερες αποφάσεις και αφορά στο Πρόγραµµα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος Επικοινωνί−
ας, Μέσων και Πολιτισµού του Παντείου Πανεπιστηµίου 
Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών µε τίτλο «Πολιτι−
στική ∆ιαχείριση» − Αναµόρφωση του προγράµµατος.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6 

(ΦΕΚ 148, τ.Α΄), «Θεσµικό πλαίσιο για τις µεταπτυχιακές 
σπουδές», όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του 
άρθρ. 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177, τ.Α΄), του άρθρου 
27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156, τ.Α΄) και της παρ. 5 του 
άρθρου 37 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71, τ.Α΄).

2. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του 
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195, τ.Α΄), «∆οµή, λειτουργία, διασφά−
λιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των 
ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων) όπως τροπο−
ποιήθηκε µε τις διατάξεις της παρ. γ΄ του άρθρου 47 
Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228, τ.Α΄), της παρ. 8 του άρθρου 5 του 
Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159, τ.Α΄) και της παρ. 2 του άρθρου 
34 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24, τ.Α΄). 

3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ.Α΄) «∆ι−
ασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. 
Σύστηµα µεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών µο−
νάδων. Παράρτηµα διπλώµατος», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρ. 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που 
κυρώθηκε µε το άρθρ. 1 του Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ τ.Α΄ 98).

5. Το Π.∆. 76/2013 (ΦΕΚ 119, τ.Α΄) «Ίδρυση Σχολών – 
κατάργηση συγχώνευση, µετονοµασία Τµηµάτων στο 
Πάντειο Πανεπιστήµιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επι−
στηµών».

6. Την υπ’ αριθµ. Β7/456,522/26.11.2001 (ΦΕΚ 1662/τ.Β΄) 
υπουργική απόφαση που αφορά στο Πρόγραµµα Μετα−
πτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος Επικοινωνίας, Μέσων 
και Πολιτισµού του Παντείου Πανεπιστηµίου Κοινωνικών 
και Πολιτικών Επιστηµών µε τίτλο «Πολιτιστική ∆ιαχεί−
ριση», όπως τροποποιήθηκε µε τις υπ’ αριθµ. 38706/
Β7/13.06.2005 (ΦΕΚ 880/τ.Β΄) και 65346/Β7/30.06.2006 
(ΦΕΚ 913/τ.Β΄) υπουργικές αποφάσεις.

7. Το απόσπασµα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης 
Ειδικής Σύνθεσης του Τµήµατος Επικοινωνίας, Μέσων 
και Πολιτισµού (συνεδρίαση 25.06.2014).

8. Το απόσπασµα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής 
Σύνθεσης του Παντείου Πανεπιστηµίου Κοινωνικών και 
Πολιτικών Επιστηµών (συνεδρίαση 03.07.2014).

9. Το υπ’ αριθµ. 1252/04.04.14 έγγραφο της Α∆ΙΠ, από 
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερι−
κή αξιολόγηση του Τµήµατος Επικοινωνίας, Μέσων και 
Πολιτισµού. 

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

Αντικαθιστούµε την υπ’ αριθµ. Β7/456,522/26.11.2001 
(ΦΕΚ 1662/τ.Β΄) υπουργική απόφαση όπως αυτή τροπο−
ποιήθηκε µε νεότερες αποφάσεις ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές ∆ιατάξεις

Το Τµήµα Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισµού της 
Σχολής ∆ιεθνών Σπουδών, Επικοινωνίας και Πολιτισµού 
του Παντείου Πανεπιστηµίου Κοινωνικών και Πολιτικών 
Επιστηµών θα λειτουργήσει από το ακαδηµαϊκό έτος 
2014−2015 αναµορφωµένο το Πρόγραµµα Μεταπτυχια−
κών Σπουδών µε τίτλο «Επικοινωνία, Μέσα και Πολιτιστι−
κή ∆ιαχείριση», σύµφωνα µε τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/τ.Α΄) 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείµενο − Σκοπός

Αντικείµενο του Π.Μ.Σ. είναι η εµβάθυνση και η ερευ−

Martha


Martha
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νητική ενασχόληση στα πεδία: (α) της Επικοινωνίας και 
της Ρητορικής των Μέσων, (β) των Νέων Μέσων και 
της ∆ηµοσιογραφίας, (γ) της Πολιτιστικής ∆ιαχείρισης, 
ευρέως νοουµένης.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή εξειδικευµένων 
γνώσεων, η ανάπτυξη της πρωτότυπης επιστηµονικής 
έρευνας και η προαγωγή της επιστηµονικής γνώσης 
στα παραπάνω πεδία.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέµει Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης 
(Μ.∆.Ε.) µε τίτλο «Επικοινωνία, Μέσα και Πολιτιστική ∆ι−
αχείριση» στις εξής κατευθύνσεις:

(α) Επικοινωνία και Ρητορική των Μέσων
(β) Νέα Μέσα και ∆ηµοσιογραφία
(γ) Πολιτιστική ∆ιαχείριση.

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τµηµάτων Πανε−
πιστηµίων της ηµεδαπής και αναγνωρισµένων οµοταγών 
Ιδρυµάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι τµη−

µάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.) 
συναφούς γνωστικού αντικειµένου.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονοµή του Μεταπτυ−
χιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) 
εξάµηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραµµα Μαθηµάτων

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που 
απαιτούνται για τη λήψη του Μ.∆.Ε. ανέρχονται σε 90. 
Το πρόγραµµα µαθηµάτων διαµορφώνεται κατά κατεύ−
θυνση ως εξής:

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ
Στην κατεύθυνση αυτή ο φοιτητής υποχρεούται να 

παρακολουθήσει κατά το Α΄ εξάµηνο: το Υποχρεωτικό 
µάθηµα, 2 εκ των 3 Υποχρεωτικών κατ’ επιλογήν µαθη−
µάτων και 1 εκ των 2 µαθηµάτων Επιλογής. Κατά το Β΄ 
εξάµηνο ο φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει 
2 εκ των 3 Υποχρεωτικών κατ’ επιλογήν µαθηµάτων και 
2 εκ των 3 µαθηµάτων Επιλογής.

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS

Κοινή Γνώµη και ∆ηµόσια Επικοινωνία Ι 
(Υποχρεωτικό κατ’ επιλογήν)

7,5 Κοινή Γνώµη και ∆ηµόσια Επικοινωνία ΙΙ 
(Υποχρεωτικό κατ’ επιλογήν)

7,5

Πειθώ και Επιχείρηµα (Υποχρεωτικό κατ’ 
επιλογήν)

7,5 Η Αφήγηση σε Παλαιά και Νέα Μέσα 
(Υποχρεωτικό κατ’ επιλογήν)

7,5

Θεωρία και Ιστορία των Μέσων 
Επικοινωνίας (Υποχρεωτικό κατ’ επιλογήν)

7,5 Επικοινωνία και ∆ηµιουργική Γραφή 
(Υποχρεωτικό κατ’ επιλογήν)

7,5

Αναπαραστάσεις του Πολιτισµού στα 
Μέσα (Επιλογής)

7,5 Γλώσσα και Μ.Μ.Ε. (Επιλογής) 7,5

Ρητορική της Εικόνας (Επιλογής) 7,5 Ψυχολογία και Μέσα (Επιλογής) 7,5
Μεθοδολογικές προσεγγίσεις Μέσων, 
Επικοινωνίας και Πολιτισµού (Υποχρεωτικό)

7,5 Μέθοδοι Έρευνας και µεθοδολογικά 
προβλήµατα (Επιλογής)

7,5

ΣΥΝΟΛΟ ECTS Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ: 30 ΣΥΝΟΛΟ ECTS Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS
Μεταπτυχιακή ∆ιπλωµατική Εργασία 30

ΝΕΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ
Στην κατεύθυνση αυτή ο φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει κατά το Α΄ εξάµηνο το Υποχρεωτικό µά−

θηµα και 3 ακόµη µαθήµατα από τον Α΄ ή Β΄ κύκλο και κατά το Β΄ εξάµηνο 4 µαθήµατα Α΄ ή Β΄ κύκλου ώστε στο 
σύνολο των σπουδών του, ο φοιτητής να έχει επιλέξει 2 τουλάχιστον µαθήµατα από κάθε κύκλο.

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS

Μέσα και Ψηφιακές Εφαρµογές (Κύκλος Α) 7,5 Το επιχειρείν στο ψηφιακό περιβάλλον 
(Κύκλος Α)

7,5

∆ηµοσιογραφική αφήγηση στα παλιά και 
νέα µέσα (Κύκλος Α)

7,5 Παραγωγή Περιεχοµένου και Επιχειρήσεις 
Μέσων (Κύκλος Α)

7,5

∆ηµόσιες Πολιτικές και Ψηφιακή 
Επικοινωνία (Κύκλος Β)

7,5 Πολυµεσική (cross media) δηµοσιογραφική 
αφήγηση (Κύκλος Α)

7,5

∆ιαµεσική (transmedia)
Επικοινωνία (Κύκλος Β)

7,5 Εισαγωγή στις Πρακτικές ∆εδοµένων
(Data Practices) (Κύκλος Β)

7,5

Ηγεσία (leadership) και ψηφιακές 
δεξιότητες (Κύκλος Β)

7,5 Ανασκευάζοντας το παρελθόν, 
Κατασκευάζοντας το παρόν στην ψηφιακή 
εποχή (Κύκλος Β)

7,5
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Μεθοδολογικές προσεγγίσεις Μέσων, 
Επικοινωνίας και Πολιτισµού (Υποχρεωτικό 
µάθηµα)

7,5

ΣΥΝΟΛΟ ECTS Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ΣΥΝΟΛΟ ECTS Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ  30

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS

Μεταπτυχιακή ∆ιπλωµατική Εργασία 30

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Στην κατεύθυνση αυτή ο φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει κατά το Α΄ εξάµηνο το Υποχρεωτικό µά−

θηµα και 3 ακόµη µαθήµατα από τον Α΄ ή Β΄ κύκλο και κατά το Β΄ εξάµηνο 4 µαθήµατα Α΄ ή Β΄ κύκλου ώστε στο 
σύνολο των σπουδών του, ο φοιτητής να έχει επιλέξει 2 τουλάχιστον µαθήµατα από κάθε κύκλο.

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS

Οργάνωση και ∆ιοίκηση Πολιτιστικών 
Οργανισµών (Κύκλος Α)

7,5 Νοµικό και Θεσµικό Πλαίσιο του 
Πολιτισµού (Κύκλος Α)

7,5

Οικονοµία του Πολιτισµού (Κύκλος Α) 7,5 Πολιτιστική Επικοινωνία και Νέες 
Τεχνολογίες (Κύκλος Α)

7,5

∆ιαχείριση Ανθρώπινου ∆υναµικού 
(Κύκλος Α)

7,5 Πολιτιστικό Μάρκετινγκ και Επικοινωνία 
(Κύκλος Α)

7,5

Κινηµατογράφος (Κύκλος Β) 7,5 Ιστορία της Τέχνης (Κύκλος Β) 7,5
Πολιτιστική ∆ιπλωµατία (Κύκλος Β) 7,5 Μουσειολογία (Κύκλος Β) 7,5
Οπτικός Πολιτισµός (Κύκλος Β) 7,5 Μουσική (Κύκλος Β) 7,5
Παραστατικές Τέχνες (Κύκλος Β) 7,5 Ιστορία των Ιδεών (Κύκλος Β) 7,5
Μεθοδολογικές προσεγγίσεις Μέσων, 
Επικοινωνίας και Πολιτισµού (Υποχρεωτικό)

7,5 Κοινωνιολογία του Πολιτισµού (Κύκλος Β) 7,5

ΣΥΝΟΛΟ ECTS Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ΣΥΝΟΛΟ ECTS Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS

Μεταπτυχιακή ∆ιπλωµατική Εργασία 30

Άρθρο 7
Αριθµός εισακτέων

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

Άρθρο 8
Προσωπικό

Για την υλοποίηση του Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν µέλη ∆ΕΠ του Τµήµατος Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισµού 
του Παντείου Πανεπιστηµίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών, καθώς και µέλη ∆ΕΠ άλλων Τµηµάτων του 
ιδίου Πανεπιστηµίου ή άλλων Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής. Επίσης, στο Π.Μ.Σ. µπορούν να απασχοληθούν και 
άλλες κατηγορίες διδασκόντων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του Νόµου 3685/2008 (ΦΕΚ 148, τ.Α΄).

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδοµή

Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. το Πάντειο διαθέτει την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδοµή (αίθουσες διδασκαλίας, 
Βιβλιοθήκη, Εργαστήριο Η/Υ, Γραµµατεία του προγράµµατος). Επίσης, το Τµήµα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτι−
σµού διαθέτει τις υποδοµές του Εργαστηρίου Νέων Τεχνολογιών και του Ραδιοτηλεοπτικού Στούντιο.

Άρθρο 10
∆ιάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει µέχρι και το ακαδηµαϊκό έτος 2020−2021, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 
11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195, τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες ανέρχεται στο ποσό των 
26.000,00 ευρώ και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:

Κατηγορία δαπάνης Κόστος σε €
∆απάνες µετακινήσεων 3.000
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Προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού (βιβλία κλπ) 8.000
Αναλώσιµα 10.000
Προµήθεια, συντήρηση εξοπλισµού−λογισµικού 2.000
Άλλες ∆απάνες 3.000

Σύνολο 26.000
Μέρος του ανωτέρω κόστους θα καλυφθεί από τον προϋπολογισµό του Παντείου Πανεπιστηµίου Κοινωνικών και 

Πολιτικών Επιστηµών και το υπόλοιπο ποσό θα καλυφθεί από επιχορηγήσεις, δωρεές και ερευνητικά προγράµµατα.

Άρθρο 12
Μεταβατικές ∆ιατάξεις

Οι εισαχθέντες µεταπτυχιακοί φοιτητές µέχρι και το ακαδηµαϊκό έτος 2013−14 θα ολοκληρώσουν τις σπουδές 
τους σύµφωνα µε τις διατάξεις της προηγούµενης υπουργικής απόφασης. 

Όσα θέµατα δεν ρυθµίζονται στην παρούσα απόφαση, ρυθµίζονται από τον Κανονισµό Μεταπτυχιακών Σπουδών 
καθώς και από τα αρµόδια όργανα, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 13 Αυγούστου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ  
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη µορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόµενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή µέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε µορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριµηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριµηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.∆. 5 € − -

Υ.Ο.∆.∆. 50 € − − ∆.∆.Σ. 200 € − 20 €

∆΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιµή πώλησης µεµονωµένων Φ.Ε.Κ. σε µορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή µορφή και µέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόµενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη µορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.∆.∆. 65 €

Τεύχος Έντυπη µορφή

∆΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.∆. 10 €

Τεύχος Έντυπη µορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

∆.∆.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη µορφή) θα αποστέλλεται σε συνδροµητές ταχυδροµικά, µε την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδροµικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (∆.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθµ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) µε φροντίδα των ενδιαφεροµένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σηµειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδροµικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδροµής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τα µέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ηµερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθµοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθµια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθµιες επαγγελµατικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδροµής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδροµής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδροµική συνδροµή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δηµοσιεύµατα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική µορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική ∆ιεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr




