
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’  αρ. 20184496/12-7-2018 
(Β’ 3366) απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπι-
στημίου Πειραιώς, όπως αντικαταστάθηκε με την 
υπ’ αρ. 20205475/1-9-2020 (Β’ 3978) απόφαση Συ-
γκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς, που αφο-
ρά στην έγκριση του Κανονισμού Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Το Χρηματοοικονομι-
κό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος 
και Κεφαλαίου» («Master in Banking and Finance 
Law») από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

2 Τροποποίηση της υπ’  αρ. 20184495/12-7-2018 
(Β’ 3368) απόφασης της Συγκλήτου του Πανε-
πιστημίου Πειραιώς, όπως αντικαταστάθηκε με 
την υπ’ αρ. 20205473/1-9-2020 (Β’ 3903) απόφα-
ση Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς, που 
αφορά στην έγκριση του Κανονισμού Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Χρηματοοικονο-
μική και Τραπεζική» (Master of Science (M.Sc.) in 
«Banking and Finance») από το ακαδημαϊκό έτος 
2021-2022.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 20212039 (1)

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 20184496/12-7-2018 

(Β’ 3366) απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπι-

στημίου Πειραιώς, όπως αντικαταστάθηκε με την 

υπ’ αρ. 20205475/1-9-2020 (Β’ 3978) απόφαση Συ-

γκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς, που αφο-

ρά στην έγκριση του Κανονισμού Μεταπτυχιακών 

Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Το Χρηματοοικονομι-

κό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος 

και Κεφαλαίου» («Master in Banking and Finance 

Law») από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λει-

τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114) και ειδικότερα τα 
άρθρα 30 έως και 37, 43 έως και 45 και 85.

2. Την υπό στοιχεία 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική 
απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋ-
πολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας 
των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β’ 4334).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
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3. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία: α) 
163204/Ζ1/29-9-2017 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ «Εφαρμογή των δια-
τάξεων του ν. 4485/17 (Α’ 114) για θέματα μεταπτυχιακών 
σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών - Λοι-
πά θέματα», β) 164530/Ζ1/3-10-2017 ΕΠΕΙΓΟΝ «Άμεσες 
ενέργειες και χρονοδιάγραμμα όσον αφορά τη λει-
τουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας 
(Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. μετά τη δημοσίευση του ν. 4485/2017 
(Α’ 114)», γ) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινήσεις σχετι-
κά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114), 
και δ) 227378/Ζ1/22-12-2017 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ «Εφαρμογή 
των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114) για θέματα με-
ταπτυχιακών σπουδών».

4. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 83).

5. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί-
ηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Α’ 195).

6. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 
14 και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκ-
παίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πι-
στωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος» (Α’ 189).

7. Την υπό στοιχεία 201656/Ζ1/21-11-2017 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 617) διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΑΔΑ:72Ε34653ΠΣ-
ΒΤΨ) περί εκλογής Πρύτανη και τριών (3) Αντιπρυτάνε-
ων του Πανεπιστημίου Πειραιώς με θητεία τεσσάρων 
(4) ετών, από 1-12-2017 έως 30-11-2021 και την υπό 
στοιχεία 133541/Ζ1/29-8-2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 722) απόφα-
ση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων περί 
παράτασης της θητείας του Πρύτανη και των Αντιπρυ-
τάνεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς έως 31-08-2022 
(ΑΔΑ:9Θ6Ξ4653ΠΣ-ΗΝΒ).

8. Την υπ’ αρ. 20205711/09-09-2020 απόφαση του 
Πρύτανη (ΑΔΑ: 65ΘΦ469Β7Τ-ΒΗ9) περί συγκρότησης 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

9. Την υπ’ αρ. 20184496/12-7-2018 (Β’ 3366) απόφαση 
Συγκλήτου που αφορά την έγκριση του Κανονισμού Με-
ταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Χρηματοοικονομικής 
και Τραπεζικής Διοικητικής της Σχολής Χρηματοοικονο-
μικής και Στατιστικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με 
τίτλο «Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των 
Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου» («Master in Banking 
and Finance Law»), όπως αντικαταστάθηκε με την υπ’ αρ. 
20205475/1-9-2020 (Β’ 3978) απόφαση Συγκλήτου του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς.

10. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής 
του Πανεπιστημίου Πειραιώς (συνεδρίαση 12-01-2021).

11. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη 
δαπάνη εις βάρος του τακτικού προϋπολογισμού ή την 
κρατική επιχορήγηση του Πανεπιστημίου Πειραιώς, απο-
φασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 20184496/12-7-2018 
(Β’ 3366) απόφασης Συγκλήτου που αφορά στην έγκρι-

ση του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήμα-
τος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής της 
Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής του Πανεπι-
στημίου Πειραιώς, με τίτλο «Το Χρηματοοικονομικό και 
Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου» 
(«Master in Banking and Finance Law»), όπως αντικα-
ταστάθηκε με την υπ’ αρ. 20205475/1-9-2020 (Β’ 3978) 
απόφαση Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς, από 
το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, ως ακολούθως:

Η τέταρτη παράγραφος του άρθρου 4 «Δομή και Όρ-
γανα του ΠΜΣ» αντικαθίσταται ως έξης:

Άρθρο 4 
Δομή και Όργανα του ΠΜΣ

4. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. απαρτί-
ζεται από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, οι οποίοι 
έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από 
τη Συνέλευση του Τμήματος για διετή θητεία. Τα μέλη της 
Σ.Ε. δεν δικαιούνται επιπλέον αμοιβή ή αποζημίωση για 
τη συμμετοχή τους στην επιτροπή. Η θητεία του Προέ-
δρου της Σ.Ε. μπορεί να ανανεωθεί μία φορά. Η Σ.Ε. είναι 
αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό της 
λειτουργίας του προγράμματος.

Η παράγραφος 4 του άρθρου 9 «Όροι Φοίτησης - υπο-
χρεώσεις και δικαιώματα μεταπτυχιακών φοιτητών» 
αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 9 
Όροι Φοίτησης - υποχρεώσεις και δικαιώματα 
μεταπτυχιακών φοιτητών

4. Η Συνέλευση του Τμήματος, δύναται να αποφασίσει 
τη διαγραφή μεταπτυχιακών φοιτητών εάν:

- υπερβούν το ανώτατο όριο αδικαιολόγητων απου-
σιών (δύο τρίωρες διαλέξεις ανά μάθημα)

- δεν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα,
- υπερβούν τη μέγιστη χρονική διάρκεια φοίτησης στο 

ΠΜΣ, όπως ορίζεται στον παρόντα Κανονισμό,
- αποτύχουν στην εξέταση μαθήματος από την τριμελή 

επιτροπή,
- μετά την αποτυχία σε επανεξέταση μαθήματος, δεν 

προβούν σε άμεση αίτηση εξέτασής τους στο μάθημα 
αυτό από Τριμελή Επιτροπή,

- διαπιστωθεί ασυνέπεια ως προς τις υποχρεώσεις 
τους,

- έχουν παραβιάσει τις κείμενες διατάξεις όσον αφορά 
την αντιμετώπιση πειθαρχικών παραπτωμάτων από τα 
αρμόδια πειθαρχικά Όργανα,

- υπάρξουν περιπτώσεις παραπτωμάτων, όπως αντι-
γραφή στις εξετάσεις ή στην εκπόνηση εργασιών και 
στην επίλυση ασκήσεων, ανάρμοστη συμπεριφορά κ.λπ.,

- αυτοδίκαια κατόπιν αιτήσεως των μεταπτυχιακών 
φοιτητών,

- υποπέσουν σε παράπτωμα που εμπίπτει στο δίκαιο 
περί πνευματικής ιδιοκτησίας (ν. 2121/1993) κατά τη 
συγγραφή των προβλεπόμενων εργασιών τους,

- δεν καταβάλλουν το προβλεπόμενο τέλος φοίτησης.
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Κάθε υποψήφιος, πριν εγγραφεί, οφείλει να λαμβάνει 
γνώση αυτού του Κανονισμού και να δηλώνει εγγράφως 
ότι αποδέχεται τους κανόνες λειτουργίας του ΠΜΣ.

Η τρίτη παράγραφος του άρθρου 11 «Εξετάσεις - Έλεγ-
χος Γνώσεων» αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 11 
Εξετάσεις -Έλεγχος Γνώσεων

3. Η μη επιτυχής εξέταση ή η μη προσέλευση στην 
εξέταση σε μαθήματα σε ένα εξάμηνο, οδηγεί σε επα-
νεξέταση των μαθημάτων αυτών σε εύλογο χρονικό 
διάστημα. Σε περίπτωση που η επίδοση του φοιτητή 
στην επανεξέταση του μαθήματος είναι τουλάχιστον 
5, ο βαθμός του φοιτητή σε αυτό το μάθημα ορίζεται 
ως το άθροισμα του 5 με το ήμισυ της διαφοράς της 
επίδοσης από το 5. Αν ο φοιτητής αποτύχει ή δεν προ-
σέλθει και στην επανεξέταση ενός μαθήματος το εξά-
μηνο, θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το 
Πρόγραμμα. 

Ως εκ τούτου εξετάζεται, ύστερα από αίτηση του, από 
τριμελή επιτροπή τα μέλη της οποίας ορίζονται από τη 
Συνέλευση του Τμήματος σύμφωνα με τις κείμενες δι-
ατάξεις. Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της 
εξέτασης διδάσκων. Ο βαθμός της εξέτασης από τριμελή 
επιτροπή δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5.

Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 13 «Οικονομικές 
Υποχρεώσεις Φοιτητών - Καταβολή Τελών Φοίτησης 
σε Περίπτωση Αποτυχίας, Διαγραφής ή Αποχώρησης» 
αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 13
Οικονομικές Υποχρεώσεις Φοιτητών - Καταβολή 
Τελών Φοίτησης σε Περίπτωση Αποτυχίας, 
Διαγραφής ή Αποχώρησης

1. Για τη συμμετοχή τους στο ΠΜΣ «Το Χρηματοοι-
κονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος 
και Κεφαλαίου» οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν 
τέλη φοίτησης που ανέρχονται στο ποσό των 5.000 ευρώ. 
Για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης τα τέλη διαμορφώ-
νονται στο ποσό των 2.500 ευρώ για κάθε εξάμηνο και 
για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης τα τέλη διαμορφώ-
νονται στο ποσό των 1.667 ευρώ για το α’ και β’ εξάμηνο 
και 1.666 ευρώ για το γ’ εξάμηνο. Η καταβολή του τέλους 
γίνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου. Από το πρώτο εξάμη-
νο αφαιρείται το ποσό της προεγγραφής που έχει κατα-
βάλει ο μεταπτυχιακός φοιτητής κατά την αποδοχή της 
θέσης του στο ΠΜΣ. Με απόφαση της Συνέλευσης του 
Τμήματος δύναται να χορηγηθεί ένα ποσοστό έκπτωσης 
στα τέλη φοίτησης ατόμων που εργάζονται σε φορείς 
(δημόσιους ή ιδιωτικούς), οι οποίοι στηρίζουν σταθερά 
και επί μακρόν το Τμήμα, προκειμένου να εμπεδωθεί και 
ενισχυθεί περαιτέρω αυτή η μακροχρόνια συνεργασία. 

 Πειραιάς, 19 Μαρτίου 2021

Ο Πρύτανης

ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ

    Αριθμ. 20212041 (2)

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 20184495/12-7-2018 

(Β’ 3368) απόφασης της Συγκλήτου του Πανε-

πιστημίου Πειραιώς, όπως αντικαταστάθηκε με 

την υπ’ αρ. 20205473/1-9-2020 (Β’ 3903) απόφα-

ση Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς, που 

αφορά στην έγκριση του Κανονισμού Μεταπτυ-

χιακών Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυ-

χιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Χρηματοοικο-

νομική και Τραπεζική» (Master of Science (M.Sc.) 

in «Banking and Finance») από το ακαδημαϊκό 

έτος 2021-2022. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λει-

τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114) και ειδικότερα τα 
άρθρα 30 έως και 37, 43 έως και 45 και 85, όπως τροπο-
ποιήθηκαν και ισχύουν.

2. Την υπό στοιχεία 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική 
απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋ-
πολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας 
των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β’ 4334).

3. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία: 
α) 163204/Ζ1/29-9-2017 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ «Εφαρμογή των 
διατάξεων του ν. 4485/17 (Α’ 114) για θέματα μεταπτυ-
χιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατρι-
βών - Λοιπά θέματα», β) 164530/Ζ1/3-10-2017 ΕΠΕΙΓΟΝ 
«Άμεσες ενέργειες και χρονοδιάγραμμα όσον αφορά 
τη λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων 
Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. μετά τη δημοσίευση του 
ν. 4485/2017(Α’  114)», γ) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Δι-
ευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του 
ν. 4485/2017 (Α’ 114), και δ) 227378/Ζ1/22-12-2017 ΕΞ. 
ΕΠΕΙΓΟΝ «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α’ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών».

4. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 83).

5. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί-
ηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Α’ 195).

6. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 
14 και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκ-
παίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πι-
στωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος» (Α’ 189).

7. Την υπό στοιχεία 201656/Ζ1/21-11-2017 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 617) διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΑΔΑ:72Ε34653ΠΣ-
ΒΤΨ) περί εκλογής Πρύτανη και τριών (3) Αντιπρυτάνεων 
του Πανεπιστημίου Πειραιώς με θητεία τεσσάρων (4) 
ετών, από 1-12-2017 έως 30-11-2021 και την υπό στοι-
χεία 133541/Ζ1/29-8-2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 722) απόφαση της 
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Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων περί παράτασης της θητείας του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς έως 31-08-2022 (ΑΔΑ:9Θ6Ξ4653ΠΣ-ΗΝΒ).

8. Την υπ’ αρ. 20205711/09-09-2020 απόφαση Πρύτανη (ΑΔΑ: 65ΘΦ469Β7Τ-ΒΗ9) περί συγκρότησης Συγκλήτου 
του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

9. Την υπ’ αρ. 20184495/12-7-2018 (Β’ 3368) απόφαση της Συγκλήτου που αφορά στην έγκριση του Κανονισμού 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Χρηματοοικονομική και 
Τραπεζική» (Master of Science (M.Sc.) in «Banking and Finance»), όπως αντικαταστάθηκε με την υπ’ αρ. 20205473/
1-9-2020 (Β’ 3903) απόφαση Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

10. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής 
του Πανεπιστημίου Πειραιώς (συνεδρίαση 12-01-2021).

11. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη 
εις βάρος του τακτικού προϋπολογισμού ή την κρατική επιχορήγηση του Πανεπιστημίου Πειραιώς, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 20184495/12-7-2018 (Β’ 3368) απόφασης της Συγκλήτου που αφορά την έγκριση 
του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Χρη-
ματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς, με τίτλο «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» (Master of Science (M.Sc.) in «Banking and Finance»), όπως 
αντικαταστάθηκε με την υπ’ αρ. 20205473/1-9-2020 (Β’  3903) απόφαση Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς, 
από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, ως ακολούθως:

Το άρθρο 8 «Πρόγραμμα μαθημάτων» αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 8 
Πρόγραμμα Μαθημάτων

1. Το ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό ή το εαρινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους. Για την απόκτηση ΔΜΣ απαι-
τούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε δώδεκα (12) μαθήματα (υποχρεωτικών και επιλογής 
σύμφωνα με το πρόγραμμα της κάθε ειδίκευσης), καθώς και η υποχρεωτική εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας. 
Στους φοιτητές της ειδίκευσης «Χρηματοδοτήσεις και Επενδύσεις» παρέχεται η δυνατότητα να επιλέξουν αντί της 
εκπόνησης διπλωματικής εργασίας, την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε επιπρόσθετα δύο (2) μαθήματα 
επιλογής.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται δια ζώσης και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Το ποσοστό διδασκα-
λίας με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης θα είναι σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα, πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγονται στην ελληνική 
ή αγγλική γλώσσα.

2. Για όσους υποψήφιους και ειδικά οι πτυχιούχοι μη οικονομικών σχολών, κρίνει η Επιτροπή Επιλογής, υποχρε-
ούνται να παρακολουθήσουν πριν την έναρξη του Προγράμματος, τα προπαρασκευαστικά μαθήματα «Ποσοτικές 
Μέθοδοι-Στατιστική» και «Μικρο-Μακροοικονομική» ή ένα εξ’ αυτών. Τα προπαρασκευαστικά μαθήματα δεν εξε-
τάζονται. Τα θέματα που αφορούν στη διεξαγωγή των προπαρασκευαστικών μαθημάτων, καθορίζονται από τη 
Συνέλευση του Τμήματος.

Η μετακίνηση μεταπτυχιακού φοιτητή από τη μία ειδίκευση στην άλλη, δεν επιτρέπεται.
3. Το πρόγραμμα των μαθημάτων ανά ειδίκευση διαμορφώνεται ως εξής:

 Α) Ειδίκευση: «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική»

Πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης

Α΄ Εξάμηνο

Μαθήματα Πιστωτικές μονάδες Διδακτικές ώρες

1. Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία 6 30

2. Οικονομετρία 6 30

3. Χρηματοοικονομική Λογιστική 6 30

4. Χρηματοοικονομική Διοικητική Ι 6 30

5. Θεωρία Χαρτοφυλακίου 6 30

Σύνολο 30



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16779Τεύχος B’ 1385/08.04.2021

Β΄ Εξάμηνο

Μαθήματα Πιστωτικές
Μονάδες

Διδακτικές
ώρες

1. Παράγωγα Αξιόγραφα 6 30

2. Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου 6 30

3. Τραπεζική Διοικητική 6 30

4. Χρηματοοικονομική Διοικητική ΙΙ 6 30

5. Χρηματοοικονομική Οικονομετρία 6 30

Σύνολο 30

Γ΄ Εξάμηνο

Μαθήματα Πιστωτικές Μονάδες Διδακτικές ώρες

1. Μάθημα Επιλογής 1(*) 6 30

2. Μάθημα Επιλογής 2 (*) 6 30

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 18 -

Σύνολο 30

(*) Προσφερόμενα Μαθήματα Επιλογής Γ’ εξαμήνου

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

Ανάλυση Χρονοσειρών

Διαχείριση Συλλογικών Επενδύσεων και Εναλλακτικές Επενδύσεις

Διεθνείς Χρηματοδοτήσεις

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής

Ειδικά Θέματα Τραπεζικής

Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής Οικονομετρίας

Ειδικά Θέματα Ποσοτικών Μεθόδων στη Χρηματοοικονομική

Ελεγκτική

Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική

Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική – Θεωρία Παιγνίων

Θέματα Μεθοδολογίας της Έρευνας

Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου

Οικονομική του Χρηματοοικονομικού Συστήματος

Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική

Περιβαλλοντική Χρηματοοικονομική

Συγχωνεύσεις και Εξαγορές Επιχειρήσεων

Τιμολόγηση Περιουσιακών Στοιχείων

Τραπεζική Λογιστική

Χρηματοδότηση και Αγορές Ενέργειας

Χρηματοδότηση και Επενδύσεις Ακινήτων
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Πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης

Α΄ Εξάμηνο

Μαθήματα Πιστωτικές μονάδες Διδακτικές ώρες

1. Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία 6 30

2. Οικονομετρία 6 30

3. Χρηματοοικονομική Λογιστική 6 30

4. Χρηματοοικονομική Διοικητική Ι 6 30

Σύνολο 24

Β΄ Εξάμηνο

Μαθήματα Πιστωτικές Μονάδες Διδακτικές ώρες

1. Θεωρία Χαρτοφυλακίου 6 30

2. Παράγωγα Αξιόγραφα 6 30

3. Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου 6 30

4. Τραπεζική Διοικητική 6 30

Σύνολο 24

Γ΄ Εξάμηνο

Μαθήματα Πιστωτικές Μονάδες Διδακτικές ώρες

1. Χρηματοοικονομική Διοικητική ΙΙ 6 30

2. Χρηματοοικονομική Οικονομετρία 6 30

3. Μάθημα Επιλογής 1(*) 6 30

4. Μάθημα Επιλογής 2 (*) 6 30

Σύνολο 24

Δ΄ Εξάμηνο

Μαθήματα Πιστωτικές Μονάδες Διδακτικές ώρες

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 18 -

Σύνολο 18

(*) Προσφερόμενα Μαθήματα Επιλογής Γ’ εξαμήνου

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

Ανάλυση Χρονοσειρών

Διαχείριση Συλλογικών Επενδύσεων και Εναλλακτικές Επενδύσεις

Διεθνείς Χρηματοδοτήσεις

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής

Ειδικά Θέματα Τραπεζικής

Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής Οικονομετρίας

Ειδικά Θέματα Ποσοτικών Μεθόδων στη Χρηματοοικονομική

Ελεγκτική

Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική

Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική – Θεωρία Παιγνίων
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Θέματα Μεθοδολογίας της Έρευνας

Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου

Οικονομική του Χρηματοοικονομικού Συστήματος

Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική

Περιβαλλοντική Χρηματοοικονομική
Συγχωνεύσεις και Εξαγορές Επιχειρήσεων
Τιμολόγηση Περιουσιακών Στοιχείων
Τραπεζική Λογιστική
Χρηματοδότηση και Αγορές Ενέργειας
Χρηματοδότηση και Επενδύσεις Ακινήτων

Β) Ειδίκευση: «Χρηματοδοτήσεις και Επενδύσεις» Πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης

Α΄ Εξάμηνο

Μαθήματα Πιστωτικές μονάδες Διδακτικές ώρες

1. Ποσοτικές Μέθοδοι 7,5 30

2. Χρηματοοικονομική Λογιστική 7,5 30

3. Ανάλυση Επενδυτικών Αποφάσεων 7,5 30

4. Τραπεζική Διοικητική και Διαχείριση Τραπεζικών Κινδύνων 7,5 30

Σύνολο 30

Β΄ Εξάμηνο

Μαθήματα Πιστωτικές μονάδες Διδακτικές ώρες

1. Ανάλυση και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου 7,5 30

2. Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων 7,5 30

3. Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία 7,5 30

4. Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Εφαρμογές 7,5 30

Σύνολο 30

Γ΄ Εξάμηνο

Μαθήματα Πιστωτικές μονάδες Διδακτικές ώρες

1. Εφαρμοσμένη Χρηματοοικονομική Οικονομετρία 5 30

2. Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων 5 30

3. Μάθημα Επιλογής 1(*) 5 30

4. Μάθημα Επιλογής 2(*) 5 30

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
ή
Μάθημα Επιλογής 3(*)
Μάθημα Επιλογής 4(*)

10 η
διπλωματική ή 5 

κάθε
μάθημα

30

30

Σύνολο 30

(*) Προσφερόμενα Μαθήματα Επιλογής Γ’ Εξαμήνου

Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου

Αξιολόγηση Επενδυτικών Προγραμμάτων

Διαχείριση Συλλογικών Επενδύσεων και Εναλλακτικές Επενδύσεις

Διεθνείς Χρηματοδοτήσεις
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Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Ειδικά Θέματα Εφαρμοσμένης Χρηματοοικονομικής

Ειδικά Θέματα Λογιστικής

Ειδικά Θέματα Ποσοτικών Μεθόδων στη Χρηματοοικονομική

Ειδικά Θέματα Τραπεζικής

Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής Οικονομετρίας

Ελεγκτική

Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική

Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου

Κεφάλαια Κινήσεως και Χρηματοοικονομικός Προγραμματισμός

Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική

Περιβαλλοντική Χρηματοοικονομική

Συγχωνεύσεις και Εξαγορές Επιχειρήσεων

Τιμολόγηση Περιουσιακών Στοιχείων

Τραπεζικό Μάρκετινγκ

Χρηματοδότηση και Αγορές Ενέργειας

Χρηματοδότηση και Επενδύσεις Ακινήτων

Πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης

Α΄ Εξάμηνο
Μαθήματα Πιστωτικές μονάδες Διδακτικές ώρες
1. Ποσοτικές Μέθοδοι 7,5 30
2. Χρηματοοικονομική Λογιστική 7,5 30
3. Ανάλυση Επενδυτικών Αποφάσεων 7,5 30
Σύνολο 22,5

Β΄ Εξάμηνο

Μαθήματα Πιστωτικές μονάδες Διδακτικές
ώρες

1. Τραπεζική Διοικητική και Διαχείριση Τραπεζικών Κινδύνων 7,5 30
2. Ανάλυση και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου 7,5 30
3. Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων 7,5 30
Σύνολο 22,5

Γ΄ Εξάμηνο

Μαθήματα Πιστωτικές μονάδες Διδακτικές ώρες

1. Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία 7,5 30

2. Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Εφαρμογές 7,5 30

3. Εφαρμοσμένη Χρηματοοικονομική Οικονομετρία 5 30

4. Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων 5 30

Σύνολο 25

Δ΄ Εξάμηνο

Μαθήματα Διδακτικές ώρες

1. Μάθημα Επιλογής 1(*) 30

2. Μάθημα Επιλογής 2(*) 30
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Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
ή
Μάθημα Επιλογής 3(*)
Μάθημα Επιλογής 4(*)

10 η 
διπλωματική 
ή 5 το κάθε

μάθημα

30

30

Σύνολο

(*) Προσφερόμενα Μαθήματα Επιλογής Γ’ & Δ’ Εξαμήνου
Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου
Αξιολόγηση Επενδυτικών Προγραμμάτων
Διαχείριση Συλλογικών Επενδύσεων και Εναλλακτικές Επενδύσεις
Διεθνείς Χρηματοδοτήσεις
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Ειδικά Θέματα Εφαρμοσμένης Χρηματοοικονομικής
Ειδικά Θέματα Λογιστικής
Ειδικά Θέματα Ποσοτικών Μεθόδων στη Χρηματοοικονομική
Ειδικά Θέματα Τραπεζικής
Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής Οικονομετρίας
Ελεγκτική
Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική
Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου
Κεφάλαια Κινήσεως και Χρηματοοικονομικός Προγραμματισμός
Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική
Περιβαλλοντική Χρηματοοικονομική
Συγχωνεύσεις και Εξαγορές Επιχειρήσεων
Τιμολόγηση Περιουσιακών Στοιχείων Τραπεζικό Μάρκετινγκ
Χρηματοδότηση και Αγορές Ενέργειας
Χρηματοδότηση και Επενδύσεις Ακινήτων

Το ΠΜΣ δεν υποχρεούται να προσφέρει όλα τα μαθήματα επιλογής και στις δύο ειδικεύσεις. Από τα μαθήματα 
επιλογής που το Τμήμα θα αποφασίζει να προσφέρονται κάθε ακαδημαϊκό έτος, θα πραγματοποιούνται μόνο εκεί-
να όπου ο ελάχιστος αριθμός φοιτητών που θα τα επιλέξουν, ανέρχεται σε δέκα (10). Η Συνέλευση του Τμήματος, 
δύναται με απόφαση της να τροποποιεί τον προαναφερθέν όριο.

Τα μαθήματα για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης διεξάγονται από Δευτέρα έως Παρασκευή. Σε περίπτωση που 
κριθεί αναγκαίο, δύναται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, να διεξαχθούν και άλλες ημέρες.

Τα μαθήματα για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης διεξάγονται κατά τις ημέρες Παρασκευή και Σάββατο. Σε περί-
πτωση που κριθεί αναγκαίο, δύναται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, να διεξαχθούν και άλλες ημέρες.

Είναι δυνατό, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος και έγκριση της Συγκλήτου να γίνεται τροποποίηση του 
προγράμματος μαθημάτων και ανακατανομή των μαθημάτων μεταξύ των εξαμήνων. Η τροποποίηση του προγράμ-
ματος μαθημάτων περιλαμβάνεται στον Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΜΣ.

Στο τέλος κάθε εξαμήνου, πραγματοποιείται αξιολόγηση κάθε μαθήματος και κάθε διδάσκοντος από τους μετα-
πτυχιακούς φοιτητές. Η εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση του ΠΜΣ καθώς και η διασφάλιση και πιστοποίηση 
της ποιότητας, θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α’ 189) και τις διατάξεις του άρθρου 44 του 
ν. 4485/2017.

Η τέταρτη παράγραφος του άρθρου 9 «Όροι Φοίτησης - υποχρεώσεις και δικαιώματα μεταπτυχιακών φοιτητών» 
αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 9 
Όροι Φοίτησης - υποχρεώσεις και δικαιώματα μεταπτυχιακών φοιτητών

2. Η Συνέλευση του Τμήματος, δύναται να αποφασίσει τη διαγραφή μεταπτυχιακών φοιτητών εάν:
- υπερβούν το ανώτατο όριο αδικαιολόγητων απουσιών (δύο τρίωρες διαλέξεις ανά μάθημα)
- δεν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα,
- υπερβούν τη μέγιστη χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ, όπως ορίζεται στον παρόντα Κανονισμό,
- αποτύχουν στην εξέταση μαθήματος από την τριμελή επιτροπή,
- μετά την αποτυχία σε επανεξέταση μαθήματος, δεν προβούν σε άμεση αίτηση εξέτασής τους στο μάθημα αυτό 

από Τριμελή Επιτροπή
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- διαπιστωθεί ασυνέπεια ως προς τις υποχρεώσεις τους,
- έχουν παραβιάσει τις κείμενες διατάξεις όσον αφορά 

την αντιμετώπιση πειθαρχικών παραπτωμάτων από τα 
αρμόδια πειθαρχικά όργανα,

- υπάρξουν περιπτώσεις παραπτωμάτων, όπως αντι-
γραφή στις εξετάσεις ή στην εκπόνηση εργασιών και 
στην επίλυση ασκήσεων, ανάρμοστη συμπεριφορά κ.λπ.,

- αυτοδίκαια κατόπιν αιτήσεως των μεταπτυχιακών 
φοιτητών,

- υποπέσουν σε παράπτωμα που εμπίπτει στο δίκαιο 
περί πνευματικής ιδιοκτησίας (ν. 2121/1993) κατά τη 
συγγραφή των προβλεπόμενων εργασιών τους,

- δεν καταβάλλουν το προβλεπόμενο τέλος φοίτησης.
Κάθε υποψήφιος, πριν εγγραφεί, οφείλει να λαμβάνει 

γνώση αυτού του Κανονισμού και να δηλώνει εγγράφως 
ότι αποδέχεται τους κανόνες λειτουργίας του ΠΜΣ.

Η τρίτη παράγραφος του άρθρου 11 «Εξετάσεις - Έλεγ-
χος Γνώσεων» αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 11 
Εξετάσεις -Έλεγχος Γνώσεων

3. Η μη επιτυχής εξέταση ή η μη προσέλευση στην 
εξέταση σε ένα ή περισσότερα μαθήματα σε ένα εξά-
μηνο, οδηγεί σε επανεξέταση των μαθημάτων αυτών 
σε εύλογο χρονικό διάστημα. Αν ο φοιτητής αποτύχει ή 
δεν προσέλθει και στην επανεξέταση ενός μαθήματος 
το εξάμηνο, υποχρεούται στην επανάληψη του μαθή-
ματος με τρόπο που προσδιορίζεται σε συνεννόηση με 
τον εκάστοτε διδάσκοντα, καταβάλλοντος ένα ποσό ως 
τέλος επανεγγραφής, το ύψος του οποίου ορίζεται με 
απόφαση της Συνέλευσης. Σε περίπτωση που η επίδοση 
του φοιτητή στην επανεξέταση του μαθήματος ή στην 
εξέταση μετά τη δεύτερη επανάληψη του μαθήματος 
είναι τουλάχιστον 5, ο βαθμός του φοιτητή σε αυτό το 
μάθημα ορίζεται ως το άθροισμα του πέντε με το ήμισυ 
της διαφοράς της επίδοσης από το 5. Σε περίπτωση που 
αποτύχει στην εξέταση μαθήματος μετά την δεύτερη 
επανάληψη του μαθήματος, εξετάζεται, ύστερα από 
αίτηση του, από τριμελή επιτροπή τα μέλη της οποίας 

ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις. Από την επιτροπή εξαιρείται ο 
υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων. Ο βαθμός της εξέτα-
σης από τριμελή επιτροπή δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5.

Σε περίπτωση αποτυχίας μεταπτυχιακού φοιτητή σε 
μάθημα επιλογής παρέχεται η δυνατότητα να παρακο-
λουθήσει ξανά το ίδιο μάθημα επιλογής (εάν προσφέρε-
ται) ή να πάρει άλλο μάθημα επιλογής.

Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 13 «Οικονομικές 
Υποχρεώσεις Φοιτητών - Καταβολή Τελών Φοίτησης 
σε Περίπτωση Αποτυχίας, Διαγραφής ή Αποχώρησης» 
αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 13
Οικονομικές Υποχρεώσεις Φοιτητών - Καταβολή 
Τελών Φοίτησης σε Περίπτωση Αποτυχίας, 
Διαγραφής ή Αποχώρησης

1. Για τη συμμετοχή τους στο ΠΜΣ «Χρηματοοικο-
νομική και Τραπεζική» οι μεταπτυχιακοί φοιτητές κα-
ταβάλλουν τέλη φοίτησης που ανέρχονται στο ποσό 
των 6.000 ευρώ. Για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης 
τα τέλη διαμορφώνονται στο ποσό των 2.000 ευρώ για 
κάθε εξάμηνο. Για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης τα 
τέλη διαμορφώνονται στο ποσό των 1.500 ευρώ για κάθε 
εξάμηνο. Η καταβολή του τέλους γίνεται στην αρχή κάθε 
εξαμήνου. Από το πρώτο εξάμηνο αφαιρείται το ποσό 
της προεγγραφής που έχει καταβάλει ο μεταπτυχιακός 
φοιτητής κατά την αποδοχή της θέσης του στο ΠΜΣ. 
Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος δύναται να 
χορηγηθεί ένα ποσοστό έκπτωσης στα τέλη φοίτησης 
ατόμων που εργάζονται σε φορείς (δημόσιους ή ιδιω-
τικούς), οι οποίοι στηρίζουν σταθερά και επί μακρόν το 
Τμήμα, προκειμένου να εμπεδωθεί και ενισχυθεί περαι-
τέρω αυτή η μακροχρόνια συνεργασία. 

Πειραιάς, 19 Μαρτίου 2021

Ο Πρύτανης

ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ  
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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,
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