
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ίδρυση Τομέα Εφαρμοσμένων και Υπολογιστικών 
Μαθηματικών στο Τμήμα Μαθηματικών, καθορι-
σμός του γνωστικού του αντικειμένου και τροπο-
ποίηση των γνωστικών αντικειμένων των υπαρ-
χόντων Τομέων του Τμήματος Μαθηματικών της 
Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Κα-
ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

2 Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με 
τίτλο: «Διεθνείς Διαπραγματεύσεις» του Τμήματος 
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών 
της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονο-
μικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

3 Διόρθωση σφάλματος στην 7344/19.09.2018 
πράξη του Πρύτανη του Γεωπονικού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών (ΦΕΚ 4535/17.10.2018/τ.Β’).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. πράξης 1078 (1)
  Ίδρυση Τομέα Εφαρμοσμένων και Υπολογιστι-

κών Μαθηματικών στο Τμήμα Μαθηματικών, κα-

θορισμός του γνωστικού του αντικειμένου και 

τροποποίηση των γνωστικών αντικειμένων των 

υπαρχόντων Τομέων του Τμήματος Μαθηματι-

κών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού 

και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθ. 10 του ν. 4485/2017 

(ΦΕΚ 114 τ.Α’) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

2. Το π.δ. 207/1983 (ΦΕΚ 77 τ.Α’) «Συγκρότηση Σχολών 
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών» με το οποίο το Τμήμα Μα-
θηματικών εντάχθηκε στη Σχολή Θετικών Επιστημών.

3. Το π.δ. 85/2013(ΦΕΚ 124 τ.Α’) «Ίδρυση, μετονομα-
σία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος στο 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών» με το 
οποίο το Τμήμα Μαθηματικών ανήκει στη Σχολή Θετικών 
Επιστημών.

4. Την αριθμ. Β1/551/26-8-1982 (ΦΕΚ 633/τ.Β’) υπουρ-
γική απόφαση «Δημιουργία Τμημάτων στα Α.Ε.Ι», με την 
οποία το Τμήμα Μαθηματικών αποτελεί ένα εκ των Τμη-
μάτων της Φυσικομαθηματικής Σχολής.

5. Την αριθμ. Β1/218α/24-5-1990 (ΦΕΚ 355/τ.Β’) 
υπουργική απόφαση «Σύσταση Τομέων στο Τμήμα 
Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Αθηνών» με την οποία συστάθηκαν 
στο Τμήμα Μαθηματικών οι Τομείς: Άλγεβρας και Γε-
ωμετρίας, Μαθηματικής Ανάλυσης και Στατιστικής και 
Επιχειρησιακής Έρευνας και καθορίστηκε το γνωστικό 
τους αντικείμενο.

6. Την αριθμ. Β1/406/23-11-1993 (ΦΕΚ 880 τ.Β’) υπουρ-
γική απόφαση «Μετονομασία-σύσταση και καθορισμός 
γνωστικού αντικειμένου Τομέων του Τμήματος Μαθημα-
τικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημί-
ου Αθηνών».

7. Την αριθμ. Β1/716/15-12-1994 (ΦΕΚ 948 τ.Β’) υπουρ-
γική απόφαση «Τροποποίηση γνωστικού αντικειμένου 
Τομέων του Τμήματος Μαθηματικών του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών».

8. Την από 16-10-2018 απόφαση της Πανεπιστημιακής 
Συγκλήτου.

9. Τις από 22-5-2018 και 21-6-2018 αποφάσεις της Συ-
νέλευσης του Τμήματος Μαθηματικών.

10. Το γεγονός ότι η μετονομασία και ο καθορισμός του 
γνωστικού αντικειμένου του υπό ίδρυση Τομέα Εφαρμο-
σμένων και Υπολογιστικών Μαθηματικών καθώς και η 
τροποποίηση των γνωστικών αντικειμένων των υπαρχό-
ντων Τομέων του Τμήματος Μαθηματικών δεν προκαλεί 
δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού ή της 
κρατικής επιχορήγησης του Ιδρύματος, αποφασίζουμε:

Ι. Την ίδρυση Τομέα Εφαρμοσμένων και Υπολογι-
στικών Μαθηματικών στο Τμήμα Μαθηματικών της 
Σχολής Θετικών Επιστημών με γνωστικό αντικείμενο: 
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Διαφορικές Εξισώσεις, 
Αριθμητική Ανάλυση, Μαθηματική Λογική, Υπολο-
γιστική Επιστήμη, Μαθηματικά της Πληροφορικής, 
Διακριτά Μαθηματικά.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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ΙΙ. Την τροποποίηση των γνωστικών αντικειμένων που 
θεραπεύουν οι Τομείς Άλγεβρας και Γεωμετρίας, Μαθη-
ματικής Ανάλυσης και Στατιστικής και Επιχειρησιακής 
Έρευνας σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. Β1/218α/24-5-1990 
(ΦΕΚ 355/τ.Β’), Β1/406/23-11-1993 (ΦΕΚ 880/τ.Β’) και 
Β1/716/15-12-1994 (ΦΕΚ 948 τ. Β’) υπουργικές αποφά-
σεις και τον καθορισμός τους ως εξής:

α) Τομέας Άλγεβρας και Γεωμετρίας: Άλγεβρα, Γεωμε-
τρία, Θεωρία Αριθμών, Διακριτά Μαθηματικά.

β) Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης: Μαθηματική Ανά-
λυση, Εφαρμοσμένη Ανάλυση, Διαφορικές Εξισώσεις.

γ) Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας: 
Πιθανότητες και Στοχαστικές Διαδικασίες, Στατιστική, 
Επιχειρησιακή Έρευνα, Θεωρία Παιγνίων, Συνδυαστική, 
Ασφαλιστικά και Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά

Τη μη μεταβολή των γνωστικών αντικειμένων του Το-
μέα Διδακτικής των Μαθηματικών που καθορίστηκαν 
με τις υπ’ αριθμ. Β1/406/23-11-1993 (ΦΕΚ 880 Β’) και 
Β1/716/15-12-1994 (948 τ. Β’) υπουργικές αποφάσεις.

ΙΙΙ. Τα γνωστικά αντικείμενα «Διαφορικές Εξισώσεις» 
και «Διακριτά Μαθηματικά» θα θεραπεύονται από τον 
νέο Τομέα Εφαρμοσμένων και Υπολογιστικών Μαθημα-
τικών και από τους Τομείς Μαθηματικής Ανάλυσης και 
Άλγεβρας και Γεωμετρίας αντίστοιχα, επειδή τα συγκε-
κριμένα γνωστικά αντικείμενα σχετίζονται με διαφορε-
τικές περιοχές της επιστήμης των Μαθηματικών.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2018

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

Αριθμ. 7810 (2)
    Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προ-

γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με 

τίτλο: «Διεθνείς Διαπραγματεύσεις» του Τμήμα-

τος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπου-

δών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οι-

κονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
(Αριθμ. Συνεδρίασης 4η/08-11-2018)  

  Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4485/2017 (Α’/114), «Οργάνωση και λειτουρ-

γία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα 
και άλλες διατάξεις», ιδίως τα άρθρα 30 έως και 37, 43 
έως και 45 και 85 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

2. Την υπουργική απόφαση με αριθμό 216772/
Ζ1/8.12.2017 (Β’/4334): «Τρόπος κατάρτισης του ανα-
λυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης 
βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών».

3. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό: α) 163204/

Ζ1/29.09.2017 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ «Εφαρμογή των διατάξεων 
του ν. 4485/17 (Α’/114) για θέματα μεταπτυχιακών σπου-
δών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-Λοιπά θέ-
ματα», β)164530/Ζ1/3.10.2017 ΕΠΕΙΓΟΝ «Άμεσες ενέρ-
γειες 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 «Διευκρινίσεις 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 μετα-
πτυχιακών σπουδών».

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

5. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011, (Α’/195), «Δομή, λει-
τουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 
διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

6. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005, (Α’/189) και ιδίως 
τα άρθρα 14 και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην 
ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώ-
ρευσης πιστωτικών μονάδων- Παράρτημα διπλώματος» 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Την 4786/02.07.2018 (Β’/3082) απόφαση της Συ-
γκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Αρ. 
Συνεδρίασης 15η/21.06.2018) που αφορά στην επανί-
δρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Διεθνείς Διαπραγματεύσεις» του Τμή-
ματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών 
της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών.

8. Το απόσπασμα πρακτικών απόφασης της Συνέλευ-
σης του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομι-
κών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
(συνεδρία 3η/16.10.2018), που αφορά στον Κανονισμό 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Διεθνείς Διαπραγμα-
τεύσεις» του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικο-
νομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών 
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού 
προϋπολογισμού του Ιδρύματος, ούτε σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού, εγκρίνει:

τον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών του Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: 
«Διεθνείς Διαπραγματεύσεις» του Τμήματος Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικο-
νομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, ο οποίος έχει ως εξής:

Άρθρο 1
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με 
τίτλο: «Διεθνείς Διαπραγματεύσεις» (MSc in International 
Negotiations) ιδρύθηκε με την 4786/02.07.2018 (Β' 3082) 
απόφαση της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημί-
ου Αθηνών (συνεδρίαση 15η/21.06.2018). Διέπεται από 
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τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α’/114), του παρόντος 
Κανονισμού, ο οποίος έχει καταρτιστεί με απόφαση της 
Συνέλευσης του Τμήματος (3η συνεδρίαση/16.10.2018), 
και τις αποφάσεις της Συγκλήτου του Οικονομικού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών.

Άρθρο 2
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΣΚΟΠΟΣ

1. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) 
στοχεύει στην παροχή ειδικευμένων σπουδών μεταπτυ-
χιακού επιπέδου στους βασικούς τομείς των Διεθνών 
Διαπραγματεύσεων, εστιάζοντας ιδιαίτερα σε θέματα 
διαπραγματεύσεων στο Διεθνές Οικονομικό Περιβάλ-
λον, τις Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις και τους Διεθνείς 
Οικονομικούς Οργανισμούς.

2. Το Π.Μ.Σ. στοχεύει:
α) Να εκπαιδεύσει και να προετοιμάσει υψηλού κύρους 

στελέχη επιστημονικά άρτια καταρτισμένα ώστε να αντι-
λαμβάνονται και να επιλύουν τα πολυδιάστατα ζητήματα 
και προβλήματα του σύγχρονου διεθνοποιημένου πολι-
τικού, οικονομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

β) Να προσφέρει τη δυνατότητα σε σπουδαστές να 
ενισχύσουν τις ευκαιρίες και δυνατότητες απασχόλησης 
τους αποκτώντας την αναγκαία επιστημονική γνώση και 
τεχνική κατάρτιση για το σύγχρονο διεθνές και ευρωπα-
ϊκό πολιτικό, οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον.

γ) Να αποκτήσουν οι φοιτητές εμπεριστατωμένη γνώ-
ση σε θέματα διαπραγματεύσεων, οι οποίες επηρεάζουν 
και καθορίζουν τη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλή-
ρωσης καθώς και του διεθνούς οικονομικού/πολιτικού/
θεσμικού περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργεί η ΕΕ.

δ) Να ενισχύσει τη ικανότητα των σπουδαστών να 
αντιληφθούν την αλληλεπίδραση και τις συνέργειες με-
ταξύ του διεθνούς και ευρωπαϊκού πολιτικού και οικο-
νομικού περιβάλλοντος.

ε) Να ενισχύσει και να τονώσει την ικανότητα των σπου-
δαστών να αναλάβουν ηγετικό ρόλο σε δημόσιους και 
διεθνείς οργανισμούς και εθνικές ή πολυεθνικές επιχειρή-
σεις ως στελέχη, σύμβουλοι, ή εξειδικευμένοι λειτουργοί.

3. Ο τίτλος σπουδών που απονέμεται από το ΠΜΣ ορί-
ζεται στο άρθρο 2 της Πράξης Ίδρυσης του Προγράμμα-
τος, όπως αυτή έχει δημοσιευθεί και ισχύει.

Άρθρο 3
ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ Π.Μ.Σ.

Αρμόδια όργανα για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. σύμφω-
να με το ν. 4485/2017 είναι:

1. Η Συνέλευση του Τμήματος.
2. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. Απαρτί-

ζεται από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, τα οποία 
έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από 
τη Συνέλευση για διετή θητεία. Πρόεδρος της Σ.Ε. είναι ο 
Διευθυντής του Π.Μ.Σ ο οποίος ορίζεται από τη Συνέλευ-
ση μεταξύ των μελών της Σ.Ε. Η θητεία του Προέδρου της 
Σ.Ε. μπορεί να ανανεωθεί μια φορά. Η Σ.Ε. είναι αρμόδια 
για την παρακολούθηση και το συντονισμό λειτουργίας 
του προγράμματος και ειδικότερα:

α) Εισηγείται στη Συνέλευση την κατανομή του διδα-
κτικού έργου μεταξύ των διδασκόντων του Π.Μ.Σ.

β) Ορίζει τον επιβλέποντα των διπλωματικών εργα-
σιών και συγκροτεί τις τριμελείς εξεταστικές επιτροπές 
για την έγκρισή τους.

γ) Εξετάζει φοιτητικά θέματα, μεταξύ άλλων, όπως αι-
τήσεις αναστολής φοίτησης, αναγνώρισης μαθημάτων 
από προηγούμενη μεταπτυχιακή εκπαίδευση και ειση-
γείται σχετικά στη Συνέλευση του Τμήματος.

δ) Εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος τη σύνθεση 
της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων.

ε) Εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος για ότι αφο-
ρά την οικονομική διαχείριση των Π.Μ.Σ. (οικονομικούς 
προϋπολογισμούς, απολογισμούς, έγκριση δαπανών 
κ.λπ.).

3. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. είναι μέλος της Συντονι-
στικής Επιτροπής (Σ.Ε.) και ορίζεται μαζί με τον Αναπλη-
ρωτή του με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, 
για διετή θητεία. Προεδρεύει της Σ.Ε., είναι μέλος ΔΕΠ 
πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του αναπληρωτή, του 
ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνω-
στικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. 
εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος για κάθε 
θέμα που αφορά στην αποτελεσματική λειτουργία του 
προγράμματος. Ο Διευθυντής δεν μπορεί να έχει πε-
ρισσότερες από δύο (2) συνεχόμενες θητείες. Ασκεί τα 
καθήκοντα που ορίζονται στο ν. 4485/2017 (Α’/114) και 
ειδικότερα, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

α) Συγκαλεί σε συνεδρίαση τη Σ.Ε. και καταρτίζει την 
ημερήσια διάταξη.

β) Έχει την ευθύνη σύνταξης του προϋπολογισμού 
και του απολογισμού του προγράμματος, τους οποίους 
υποβάλλει στη Συνέλευση για έγκριση.

γ) Είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση της εκτέ-
λεσης του προϋπολογισμού και την έκδοση των εντολών 
πληρωμής των σχετικών δαπανών.

δ) Κατά τη λήξη της θητείας του, συντάσσει αναλυτικό 
απολογισμό του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου 
του Π.Μ.Σ.

Άρθρο 4
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

1. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώ-
του κύκλου σπουδών ΑΕΙ, της ημεδαπής ή ομοταγών, 
αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλ-
λοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του 
ν. 4485/2017.

2. Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι, μέλη των κατηγο-
ριών Ε.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017.

3. Το Π.Μ.Σ στις Διεθνείς Διαπραγματεύσεις θα δέχεται 
έως 50 (πενήντα) φοιτητές για το πρόγραμμα πλήρους 
φοίτησης και έως 50 (πενήντα) φοιτητές για το πρόγραμ-
μα μερικής φοίτησης ανά ακαδημαϊκό έτος και προγραμ-
ματίζεται να απασχολεί 26 διδάσκοντες. Αυτό αντιστοιχεί 
σε 3,8 φοιτητές ανά διδάσκοντα.

Ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών στα 
Π.Μ.Σ. του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 
είναι περίπου 300 ανά έτος σε σχέση με τον αριθμό των 
περίπου 600 (ν= 4 έτη) ή 850 (ν+2=6 έτη) προπτυχια-
κών φοιτητών και των 26 διδασκόντων του Τμήματος. 
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Τα ανωτέρω στοιχεία δίνονται κατά προσέγγιση και 
ανταποκρίνονται στα δεδομένα του έτους σύνταξης 
του Κανονισμού.

Άρθρο 5
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1. Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του ν. 4485/2017 και τις προβλέψεις του παρόντος 
Κανονισμού.

2. Κάθε Φεβρουάριο του προηγούμενου ακαδημαϊκού 
έτους δημοσιεύεται και αναρτάται στην ιστοσελίδα του 
Τμήματος και του Ιδρύματος προκήρυξη για την εισαγω-
γή των μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ με εισήγηση 
του Διευθυντή τού Π.Μ.Σ. και απόφαση της Συνέλευσης 
του Τμήματος, ορίζοντας συγκεκριμένη καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών. 
Η προκήρυξη υπογράφεται από τον Διευθυντή του ΠΜΣ 
και τον Πρύτανη του Ο.Π.Α. Η δημοσίευση της προκήρυ-
ξης γίνεται από το Π.Μ.Σ. με ευθύνη του Τμήματος και το 
σχετικό κόστος βαρύνει το Π.Μ.Σ.

3. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιλαμβάνονται 
στην προκήρυξη κάθε έτους και είναι τα ακόλουθα:

α) Αίτηση (ηλεκτρονικά ή σε έντυπη μορφή)
β) Βιογραφικό σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία 

τύπου διαβατηρίου
γ) Αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία όλων 

των ετών. Οι τελειόφοιτοι πρέπει να υποβάλουν πιστο-
ποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των 
ετών και δήλωση του ν. 1599/1986 ότι η αποδοχή τους γί-
νεται με την αίρεση της απόκτησης πτυχίου μέχρι και την 
εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου που ακολουθεί.

δ) Αποδεικτικά πολύ καλής Αγγλικής γλώσσας (Γ1/
C1). Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν δήλωση του 
ν. 1599/1986 ότι η αποδοχή τους στο Πρόγραμμα γί-
νεται με την αίρεση της απόκτησης του απαιτούμενου 
αποδεικτικού γνώσης της αγγλικής και απαραίτητη προ-
ϋπόθεση για την αποφοίτηση τους είναι η προσκόμιση 
αυτού του αποδεικτικού στοιχείου Αγγλικής γλώσσας.

ε) Δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές (για τους 
υποψηφίους για το Πρόγραμμα πλήρους φοίτησης) ή/
και εργοδότες (για τους υποψηφίους για το Πρόγραμμα 
μερικής φοίτησης).

στ) Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (για τους 
υποψηφίους για το Πρόγραμμα μερικής φοίτησης).

4. Οι υποψήφιοι με πτυχίο από ιδρύματα της αλλοδα-
πής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας 
και ισοτιμίας από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώ-
ρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης - ΔΟΑ-
ΤΑΠ, σύμφωνα με το άρθρο 34, παρ. 76 του ν. 4485/2017.

5. Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων ορίζονται 
στην προκήρυξη και περιλαμβάνουν:

α) Βαθμός πτυχίου (ων)
β) Πανεπιστήμιο και Τμήμα Προέλευσης
γ) Έτη ολοκλήρωσης σπουδών
δ) Επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας
ε) Διάρκεια εργασιακής εμπειρίας (για μερικής φοίτη-

σης πρόγραμμα)
στ) Συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π. ή εργοδότες
ζ) Ατομική συνέντευξη (κίνητρα, οργανωτικότητα, 

γνωστική εστίαση κ.λπ.)

ε) Κάτοχος Μεταπτυχιακού
6. Η Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων,
α) Καταρτίζει αρχικά έναν πλήρη κατάλογο όσων έχουν 

υποβάλει αίτηση και απορρίπτει τους υποψηφίους που 
δεν πληρούν τα τυπικά οριζόμενα από τον Κανονισμό 
του Μ.Π.Σ. κριτήρια που έχουν αποφασισθεί από τη Συ-
νέλευση (π.χ. ελάχιστος βαθμός πτυχίου, ή GMAT, κ.λπ.).

β) Καλεί σε συνέντευξη τους υποψήφιους που πληρούν 
τα κριτήρια που έχουν αποφασισθεί από τη Συνέλευση. 
Η συνέντευξη γίνεται από τουλάχιστον 2 μέλη της Επι-
τροπής.

γ) Σε περίπτωση που αυτό κριθεί απαραίτητο και με 
αιτιολογημένη απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής, 
διεξάγονται εσωτερικές εξετάσεις.

δ) Ιεραρχεί τους υποψηφίους και προβαίνει στην τε-
λική επιλογή.

7. Ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων και τυχόν επιλα-
χόντων επικυρώνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος.

8. Η επιστολή αποδοχής προς κάθε υποψήφιο που γί-
νεται δεκτός στο Π.Μ.Σ. συνοδεύεται από τον Κανονισμό 
Λειτουργίας του Π.Μ.Σ. και δίνει περιθώριο 15 ημερών 
από την αποστολή της, προκειμένου ο υποψήφιος να κα-
ταθέσει την προκαταβολή των διδάκτρων που απαιτείται 
για να κατοχυρώσει τη θέση του στο Π.Μ.Σ. Ο Διευθυντής 
μπορεί να ανακαλέσει αποδοχή φοιτητών και στη συνέ-
χεια να προχωρήσει στη επιλογή επιλαχόντων, αν δεν 
τηρηθούν οι προαναφερόμενες ημερομηνίες.

Άρθρο 6
ΕΓΓΡΑΦΗ

1. Η εγγραφή των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών 
κάθε έτους γίνεται από Μάιο έως Οκτώβριο σε προθεσμί-
ες που ορίζονται από το Διευθυντή του Π.Μ.Σ.

2. Πριν εγγραφεί ο υποψήφιος, λαμβάνει γνώση του 
Κανονισμού Λειτουργίας και της πράξης ίδρυσης του 
Π.Μ.Σ. και δηλώνει εγγράφως ότι αποδέχεται τους κανό-
νες λειτουργίας του Π.Μ.Σ. Για λόγους εξαιρετικής ανά-
γκης, είναι δυνατό να αποφασίσει η Συνέλευση, μετά από 
αιτιολογημένη αίτηση του/της ενδιαφερομένου/-νης, 
ότι μπορεί να πραγματοποιηθεί η εγγραφή εντός ενός 
(1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας.

Άρθρο 7
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

1. Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ ορίζεται στο 
άρθρο 6 της Πράξης Ίδρυσης του Προγράμματος, όπως 
αυτή έχει δημοσιευτεί και ισχύει.

2. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης 
των σπουδών, συμπεριλαμβανομένης και της ολοκλή-
ρωσης της διπλωματικής εργασίας, ορίζεται σε 24 μήνες 
για το Πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης και 48 μήνες για 
το Πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης.

3. Το Πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης απευθύνεται κυ-
ρίως σε εργαζόμενους και απαιτείται η προσκόμιση της 
σχετικής βεβαίωσης εργασίας και η εργασιακή προϋ-
πηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους. Με αιτιολογημένη 
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος μπορεί να γίνει 
δεκτή αίτηση για Πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης μη ερ-
γαζόμενου υποψήφιου, που αδυνατεί να ανταποκριθεί 
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στις υποχρεώσεις παρακολούθησης του Προγράμματος 
Πλήρους Φοίτησης για διάφορους λόγους, όπως ενδει-
κτικά υγείας ή οικογενειακούς.

4. Ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια με αίτησή του/
της μπορεί να ζητήσει προσωρινή αναστολή φοίτησης 
που δεν θα υπερβαίνει τα δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα. 
Τα εξάμηνα αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας δεν 
προσμετρούνται στην προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια 
φοίτησης. Η συνέχιση των σπουδών μετά την αναστο-
λή γίνεται με τους όρους και τις εκάστοτε επικρατούσες 
συνθήκες στο Πρόγραμμα. Τα αιτήματα εξετάζονται από 
την Σ.Ε. και εγκρίνονται από τη Συνέλευση του τμήματος.

Άρθρο 8
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

1. Το αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Π.Μ.Σ., στο 
οποίο περιλαμβάνονται ιδίως ο χαρακτηρισμός των μα-
θημάτων, οι ειδικεύσεις, και οι αντίστοιχες πιστωτικές 
μονάδες, ορίζονται στο άρθρο 4 της Πράξης Ίδρυσης του 
Προγράμματος, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί και ισχύει. 
Σε παράρτημα του παρόντος κανονισμού παρουσιάζο-
νται το περιεχόμενο των μεταπτυχιακών μαθημάτων 
καθώς και οι ελάχιστες διδακτικές ώρες ανά μάθημα.

2. Υπάρχει δυνατότητα επιλογής μαθημάτων από τα 
άλλα Π.Μ.Σ. του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οι-
κονομικών Σπουδών, κατόπιν απόφασης της Γ.Σ.

3. Με απόφαση της Συνέλευσης και έγκριση της Συ-
γκλήτου μπορεί να γίνονται προσθήκες ή αφαιρέσεις 
μαθημάτων από το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών. 
Ανακατανομή μαθημάτων μεταξύ των εξαμήνων μπορεί 
να γίνει με απόφαση της Σ.Ε. του ΠΜΣ.

4. Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων ορίζεται στο 
άρθρο 5 της Πράξης Ίδρυσης του Προγράμματος, όπως 
αυτή έχει δημοσιευτεί και ισχύει.

5. Η διδασκαλία και οι εξετάσεις του προγράμματος 
αρχίζουν τον Οκτώβριο και περατώνονται με την κατά-
θεση της διπλωματικής εργασίας τον Σεπτέμβριο του 
επόμενου ημερολογιακού έτους. Το ωρολόγιο πρόγραμ-
μα μαθημάτων/ασκήσεων και εξετάσεων κάθε εξαμήνου 
καταρτίζεται και ανακοινώνεται τουλάχιστον ένα δεκα-
ήμερο πριν από την έναρξη του εξαμήνου.

6. Σε περίπτωση κωλύματος διεξαγωγής διάλεξης, ο/η 
διδάσκων/ουσα ενημερώνει άμεσα το Διευθυντή του 
Π.Μ.Σ. και τη Γραμματεία και προγραμματίζεται η ανα-
πλήρωση της διάλεξης. Οι φοιτητές του Π.Μ.Σ. ενημερώ-
νονται με κατάλληλο τρόπο και σε εύλογο χρονικό διά-
στημα για την ημερομηνία αναπλήρωσης της διάλεξης.

7. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρε-
ωτική. Σε περίπτωση που οι απουσίες σε ένα μάθημα 
ξεπερνούν το 1/3 των ωρών φοίτησης, ο φοιτητής θεω-
ρείται αποτυχών στο μάθημα αυτό και το επαναλαμβάνει 
για ακόμη μια φορά την αμέσως επόμενη περίοδο που 
θα διδαχθεί.

Άρθρο 9
ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

1. Η τελική αξιολόγηση κάθε μαθήματος γίνεται με 
γραπτές εξετάσεις ή/και εργασίες. Με απόφαση της Γ.Σ. 

και κατόπιν εισήγησης της Σ.Ε. μπορεί να γίνει εναλλα-
κτικά με προφορικές εξετάσεις.

2. Η διαμόρφωση του τελικού βαθμού του κάθε μαθή-
ματος καθορίζεται από τους εκάστοτε διδάσκοντες. Σε 
αυτόν μπορούν να συμμετέχουν οι ατομικές και ομαδικές 
εργασίες των φοιτητών. Η συμμετοχή στις εξετάσεις στη 
συγκεκριμένη ημερομηνία που έχει ανακοινωθεί σύμφω-
να με το Πρόγραμμα είναι υποχρεωτική.

3. Η βαθμολογική κλίμακα ορίζεται από μηδέν (0) μέχρι 
δέκα (10) με διαβαθμίσεις της ακέραιης ή μισής μονάδας. 
Προβιβάσιμοι βαθμοί είναι το 5 και οι μεγαλύτεροί του.

4. Στην περίπτωση που κάποιος/α φοιτητής/τρια δεν 
προσέλθει αδικαιολόγητα τη συγκεκριμένη ημερομηνία 
εξέτασης ενός μαθήματος, χάνει την εξεταστική περίοδο 
και θεωρείται αποτυχών στο μάθημα.

5. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του στο Π.Μ.Σ. ο/η 
μεταπτυχιακό/ης φοιτητής/τρια δεν επιτρέπεται να απο-
τύχει σε περισσότερα από δύο (2) μαθήματα ανά εξάμη-
νο. Στο μέγιστο αυτό επιτρεπτό αριθμό αποτυχιών σε 
μαθήματα περιλαμβάνονται τα μαθήματα στις εξετάσεις 
των οποίων δεν προσήλθε αδικαιολογήτως ο φοιτητής. 
Αποτυχία του φοιτητή σε τρία (3) μαθήματα ανά εξάμη-
νο συνεπάγεται διαγραφή του από το Π.Μ.Σ. μετά από 
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

6. Φοιτητής/τρια που αποτυγχάνει σε μέχρι δύο (2) 
μαθήματα σε εξεταστική περίοδο δικαιούται εγγραφής 
στο επόμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο. Υποχρεούται όμως 
να επανεξεταστεί στα μαθήματα αυτά εντός 10-ημέρου 
μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Στην περί-
πτωση που στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο δεν 
επιτύχει σε όλα τα μαθήματα, επίσης διαγράφεται από 
το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

7. Η Συνέλευση του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπα-
ϊκών Σπουδών μετά από εισήγηση της Σ.Ε. δύναται να 
αποφασίσει τη διαγραφή μεταπτυχιακών φοιτητών εάν: 
(α) αποτύχει σε περισσότερα από 2 μαθήματα (β) απο-
τύχει στις επαναληπτικές εξετάσεις, (γ) δεν υποβάλει 
διπλωματική εργασία μέσα στα χρονικά όρια που ορίζο-
νται από τον παρόντα κανονισμό (δ) δεν έχει εκπληρώσει 
τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το πρόγραμμα.

8. Σε κάθε περίπτωση διαγραφής του μεταπτυχιακού 
φοιτητή δεν επιστρέφονται τυχόν καταβληθέντα δίδα-
κτρα, εκτός και εάν συντρέχουν ειδικοί λόγοι και απο-
φασίσει αιτιολογημένα διαφορετικά η Συνέλευση μετά 
από πρόταση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ.

9. Για την απονομή του Δ.Μ.Σ., απαιτείται προαγωγι-
κός βαθμός σε όλα τα μεταπτυχιακά μαθήματα και στη 
διπλωματική εργασία. Αν η εν λόγω προϋπόθεση δεν 
επιτευχθεί μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία, ο με-
ταπτυχιακός φοιτητής δικαιούται μόνον απλού πιστο-
ποιητικού επιτυχούς παρακολούθησης των μαθημάτων, 
όπου έλαβε προαγωγικό βαθμό και η φοίτηση του μετα-
πτυχιακού φοιτητή στο Πρόγραμμα λήγει.

Άρθρο 10
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

1. Η Σ.Ε., ύστερα από αίτηση του/της υποψηφίου/ας, 
στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της 
διπλωματικής εργασίας, ο/η προτεινόμενος/νη επιβλέ-
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πων/ουσα καθηγητής/τρια, ορίζει τον/την επιβλέποντα/
ουσα της διπλωματικής εργασίας και συγκροτεί την τρι-
μελή εξεταστική επιτροπή για την έγκριση της εργασίας 
στην οποία συμμετέχουν ο/η επιβλέπων/ουσα και δύο 
(2) άλλα μέλη Δ.Ε.Π. ή ερευνητές των βαθμίδων Α’, Β’ ή 
Γ’, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και 
ανήκουν στην ίδια ή συγγενή ειδικότητα με αυτή, στην 
οποία εκπονήθηκε η εργασία.

2. Σε περίπτωση αποτυχίας στην εξέταση της διπλωμα-
τικής εργασίας, ο/η φοιτητής/τρια μπορεί να επανεξετα-
σθεί για μια ακόμη φορά, όχι νωρίτερα από τρεις μήνες, 
ούτε αργότερα από έξι, από την προηγούμενη εξέταση. 
Σε περίπτωση δεύτερης αποτυχίας ο/η φοιτητής/τρια 
διαγράφεται από το Πρόγραμμα μετά από απόφαση της 
Συνέλευσης.

3. Η διπλωματική εργασία (ΔΕ) είναι υποχρεωτική και 
πραγματοποιείται για τους μεν φοιτητές του Προγράμ-
ματος Πλήρους Φοίτησης στη διάρκεια των καλοκαι-
ρινών μηνών, για τους δε φοιτητές του Προγράμματος 
Μερικής Φοίτησης στο δ' εξάμηνο του προγράμματος.

4. Σχετικά με την εκπόνηση της ΔΕ ορίζονται τα ακό-
λουθα:

α) Ο/η κάθε φοιτητής/τρια υποβάλει αίτηση στην Συ-
ντονιστική Επιτροπή στην οποία αναγράφεται ο προτει-
νόμενος τίτλος της διπλωματικής εργασίας, ο/η προτει-
νόμενος/η επιβλέπων/ουσα και επισυνάπτεται περίληψη 
της προτεινόμενης εργασίας.

β) Το αργότερο εντός ενός (1) μηνός ο/η φοιτητής/
τρια είναι υποχρεωμένος/η να καταθέσει στον/στην 
επιβλέποντα/ουσα καθηγητή/τρια συμπληρωμένο το 
σχετικό έντυπο της ΔΕ. Σε αυτό αναφέρονται το θέμα, ο 
στόχος, το περιεχόμενο και η μεθοδολογία της εργασίας. 
Το έντυπο αυτό υπογράφεται από τον/την επιβλέποντα/
ουσα καθηγητή/τρια.

γ) Η ΔΕ πρέπει να διακρίνεται από έκταση και ποιότητα 
μεταπτυχιακού επιπέδου. Αυτό σημαίνει ότι μέσω αυτής 
ο/η φοιτητής/τρια αποδεικνύει ότι κατέχει πλήρως τη 
γνώση του επιστημονικού πεδίου της εργασίας.

δ) Η ΔΕ θα πρέπει να έχει παραδοθεί μέχρι τις αρχές 
Σεπτεμβρίου για το Πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης και 
μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου του δεύτερου έτους για το 
Πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης.

ε) Η ΔΕ βαθμολογείται από την τριμελή Εξεταστική 
Επιτροπή και ο/η φοιτητής/τρια οφείλει να την υποστη-
ρίξει ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής.

στ) Αν ο/η φοιτητής/τρια δεν ολοκληρώσει τη διπλω-
ματική εργασία μέσα στα ανωτέρω προβλεπόμενα χρο-
νικά όρια, δικαιούται παράταση έξι (6) μηνών μετά από 
αιτιολογημένη εισήγηση του/της επιβλέποντα/ουσας 
καθηγητή/τριας.

ζ) Σε περίπτωση αποτυχίας της ΔΕ, ο/η φοιτητής/τρια 
καλείται να επανυποβάλει τη ΔΕ λαμβάνοντας υπόψη τα 
σχόλια της Εξεταστικής Επιτροπής.

η) Η επίβλεψη διπλωματικών εργασιών γίνεται μόνο 
από διδάσκοντες/ουσες του Τμήματος Διεθνών και Ευ-
ρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών και του Π.Μ.Σ.

θ) Η ΔΕ μπορεί να είναι στην ελληνική ή την αγγλική 
γλώσσα. Σε κάθε αντίγραφο της διπλωματικής εργασίας 

πρέπει να υπάρχει σύντομη περίληψη στην ελληνική και 
αγγλική γλώσσα.

ι) Η παρουσίαση της ΔΕ γίνεται ενώπιον της εξεταστι-
κής επιτροπής. Η βαθμολόγηση της ΔΕ στηρίζεται στην 
αξιολόγηση των ακόλουθων ενδεικτικών χαρακτηριστι-
κών της: ορισμός βασικών εννοιών, επαρκής διατύπω-
ση και εξειδίκευση προβλήματος, ένταξη προβλήματος 
στην ευρύτερη γνωστική περιοχή, επιλογή κατάλληλης 
επιστημονικής μεθόδου, τρόπος εφαρμογής επιστημο-
νικής μεθόδου, ποιότητα έρευνας και ανάλυσης, χρήση 
βιβλιογραφίας, ύφος, γλώσσα και έκφραση. Μετά την πα-
ρουσίαση, καταρτίζεται πρακτικό το οποίο υπογράφεται 
από την εξεταστική επιτροπή. Για την καταχώρηση της 
βαθμολογίας της ΔΕ, το πρακτικό παρουσίασης υποβάλ-
λεται στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών 
Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών.

ια) Η ΔΕ, αφού εγκριθεί από την εξεταστική επιτρο-
πή, αναρτάται στο δικτυακό τόπο της οικείας Σχολής 
και κατατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στη Γραμματεία 
Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής 
και τη Βιβλιοθήκη του ΟΠΑ με σκοπό να διατεθεί σε σχε-
τικά αποθετήρια συστήματα.

Άρθρο 11
ΑΠΟΝΟΜΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

1. Ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια ολοκληρώνει 
τις σπουδές του/της και του/της απονέμεται το Δίπλω-
μα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.), όταν εκπληρώσει 
όλες τις, υπό του Προγράμματος, προβλεπόμενες υπο-
χρεώσεις, δηλαδή επιτυχή εξέταση στα μαθήματα του 
προγράμματος, έγκριση της διπλωματικής εργασίας και 
εξόφληση των διδάκτρων.

2. Ο τελικός βαθμός του Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) προκύπτει από τον βαθμό των μετα-
πτυχιακών μαθημάτων και τον βαθμό της ΔΕ ως μέσος 
όρος.

3. Ο βαθμός του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ) πιστοποιεί την επιτυχή περάτωση των σπου-
δών του/της μεταπτυχιακού/ής φοιτητή/τριας. Στα απο-
νεμόμενα Δ.Μ.Σ. αναγράφεται χαρακτηρισμός Καλώς, 
Λίαν Καλώς, Άριστα που αντιστοιχεί σε:

α) «Άριστα» από 8,51 έως 10
β) «Λίαν Καλώς» από 6,51 έως 8,50
γ) «Καλώς» από 5 έως 6,50.
4. Ο τίτλος του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

είναι δημόσιο έγγραφο. Ο τύπος, η μορφή, το περιεχόμε-
νό του καθώς και οι αρμοδιότητες υπογραφών ορίζονται 
με απόφαση της Συγκλήτου.

5. Η απονομή των Δ.Μ.Σ. γίνεται σε ειδική δημόσια 
τελετή, στην οποία παρίστανται ο Πρύτανης ή ο νόμι-
μος αναπληρωτής του, ο/η Κοσμήτορας της Σχολής, ο/η 
Διευθυντής/τρια του ΠΜΣ, ο/η Πρόεδρος του Τμήματος 
και όλοι/ες οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες, που έχουν 
εκπληρώσει τις προϋποθέσεις απονομής Δ.Μ.Σ.

6. Κατά το, μέχρι της απονομής του διπλώματος, χρο-
νικό διάστημα, χορηγείται, από τη Γραμματεία του ΠΜΣ, 
πιστοποιητικό ολοκλήρωσης των σπουδών στο οποίο 
αναφέρεται η ημερομηνία αποφοίτησης.
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Άρθρο 12
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

1. Επιπλέον του τίτλου του Δ.Μ.Σ. χορηγείται παράρτη-
μα διπλώματος το οποίο είναι επεξηγηματικό έγγραφο 
και δεν υποκαθιστά τον επίσημο τίτλο σπουδών ή την 
αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων. Το παράρτημα 
διπλώματος επισυνάπτεται στον τίτλο σπουδών και πα-
ρέχει πληροφορίες σχετικά με τη φύση, το επίπεδο, το 
γενικότερο πλαίσιο εκπαίδευσης, το περιεχόμενο και το 
καθεστώς των σπουδών, οι οποίες ολοκληρώθηκαν με 
επιτυχία από το άτομο που αναγράφεται ονομαστικά 
στο πρωτότυπο του τίτλου.

2. Στο παράρτημα δεν γίνονται αξιολογικές κρίσεις 
και δεν υπάρχουν δηλώσεις ισοτιμίας ή αντιστοιχίας ή 
προτάσεις σχετικά με την αναγνώριση του τίτλου στο 
εξωτερικό.

3. Το παράρτημα διπλώματος εκδίδεται αυτομάτως και 
χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση στην ελληνική και 
στην αγγλική γλώσσα, και πρέπει να πληροί τις προϋπο-
θέσεις γνησιότητας που απαιτούνται για το χορηγούμενο 
τίτλο σπουδών.

4. Η ημερομηνία έκδοσης του παραρτήματος δεν συ-
μπίπτει υποχρεωτικά με την ημερομηνία χορήγησης του 
τίτλου σπουδών, αλλά δεν μπορεί ποτέ να είναι προγε-
νέστερη από αυτή.

Άρθρο 13
ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 
ΣΤΟ ΠΜΣ

1. Τη διδασκαλία μαθημάτων του Π.Μ.Σ. μπορούν να 
αναλαμβάνουν οι αναφερόμενοι στις διατάξεις του άρ. 
του ν. 4485/2017. Σε κάθε περίπτωση, από το σύνολο 
των διδακτικών ωρών κάθε Π.Μ.Σ. του ΟΠΑ κατ’ ελάχιστο 
ένα μέρος πρέπει να διδάσκεται από μέλη ΔΕΠ του ΟΠΑ, 
όπως ο νόμος ορίζει.

2. Η διδασκαλία των μαθημάτων και ασκήσεων των 
μαθημάτων του Π.Μ.Σ. ανατίθεται από τη Συνέλευση 
του Τμήματος, μετά από εισήγηση της Συντονιστικής 
Επιτροπής του ΠΜΣ.

3. Οι διδάσκοντες/ουσες προτείνουν στους/στις φοι-
τητές/τριες, για κάθε μάθημα της αρμοδιότητάς τους, 
κατάλογο διδακτικών βιβλίων, άρθρων και βοηθημάτων, 
προς διευκόλυνσή τους. Επίσης, στην αρχή κάθε περιό-
δου παρέχουν στους φοιτητές περιγραφή του περιεχομέ-
νου κάθε μαθήματος και των ασκήσεων που θα δοθούν 
κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Οι διδάσκοντες/ουσες 
ενδείκνυται να χρησιμοποιούν, εάν υπάρχει, την ψηφι-
ακή πλατφόρμα του Πανεπιστημίου ή του ΠΜΣ ή του 
μαθήματος το οποίο διδάσκουν, στην οποία θα περι-
λαμβάνουν σημειώσεις, παρουσιάσεις, βοηθήματα κ.λπ.

4. Σεμιναριακές ασκήσεις, στο πλαίσιο μαθημάτων του 
Π.Μ.Σ., μπορούν να ανατίθενται, εκτός των ανωτέρω, και σε 
μέλη του διδακτικού προσωπικού, καθώς και σε υποψηφί-
ους διδάκτορες του Τμήματος που διοργανώνει το Π.Μ.Σ.

Άρθρο 14
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ-ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

Στο τέλος κάθε διδακτικής περιόδου, πραγματοποιεί-
ται ηλεκτρονική αξιολόγηση κάθε μαθήματος και κάθε 

διδάσκοντος/ουσας από τους/τις μεταπτυχιακούς φοιτη-
τές/τριες, υπό την οργάνωση και εποπτεία της Μονάδας 
Διασφάλισης Ποιότητας (MO.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου.

Άρθρο 15
ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες έχουν όλα τα δι-
καιώματα και τις παροχές που προβλέπονται για τους 
φοιτητές/τριες του πρώτου κύκλου σπουδών, πλην του 
δικαιώματος παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμά-
των.

2. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες δύνανται να χρη-
σιμοποιούν την υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του 
Πανεπιστημίου και η οποία περιλαμβάνει χώρους διδα-
σκαλίας κατάλληλα εξοπλισμένους με σύγχρονα μέσα 
διδασκαλίας και Η/Υ, τη Βιβλιοθήκη, το Υπολογιστικό 
Κέντρο και τις εγκαταστάσεις των Εργαστηρίων του Τμή-
ματος. Έχουν επίσης τη δυνατότητα χρήσης της πλατ-
φόρμας τηλεκπαίδευσης του Ο.Π.Α., σύνδεσης με ψηφι-
ακές βιβλιοθήκες, σύνδεσης από απόσταση και δωρεάν 
πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω του Πανεπιστημίου.

3. Η γενική παρουσία και συμπεριφορά του/της φοιτη-
τή/τριας κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών 
είναι προϋπόθεση για τη συνέχιση της παρακολούθησης. 
Περιπτώσεις παραπτωμάτων όπως αντιγραφή, ανάρμο-
στη συμπεριφορά κ.λπ., συνεπάγονται διαγραφή από το 
Πρόγραμμα μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (σήμερα η σχετική 
αρμοδιότητα ανήκει στην Κοσμητεία) και τα διαλαμβα-
νόμενα στον Οδηγό Διεξαγωγής Εξετάσεων του Ο.Π.Α.

4. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες υποχρεούνται να 
αναφέρουν με τον ενδεδειγμένο τρόπο αν χρησιμοποί-
ησαν το έργο και τις απόψεις άλλων. Η αντιγραφή θεω-
ρείται σοβαρό ακαδημαϊκό παράπτωμα. Λογοκλοπή θε-
ωρείται η αντιγραφή εργασίας κάποιου άλλου, καθώς και 
η χρησιμοποίηση εργασίας άλλου - δημοσιευμένης ή μη 
- χωρίς τη δέουσα αναφορά. Η αντιγραφή οποιουδήποτε 
υλικού τεκμηρίωσης, ακόμη και από μελέτες του ιδίου/ας 
του/της υποψηφίου/ας, χωρίς σχετική αναφορά, μπορεί 
να στοιχειοθετήσει εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήμα-
τος για διαγραφή του/της. Στις παραπάνω περιπτώσεις, 
η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί, αφού προηγουμέ-
νως του δοθεί η δυνατότητα να εκθέσει, προφορικώς ή 
γραπτώς, τις απόψεις του επί του θέματος, να εισηγηθεί 
στην Κοσμητεία τη διαγραφή του/της υποψηφίου/ας.

5. Οποιοδήποτε παράπτωμα ή παράβαση ακαδημαϊ-
κής δεοντολογίας παραπέμπεται για αντιμετώπιση του 
προβλήματος από τον Πρόεδρο του Τμήματος στην 
Κοσμητεία της Σχολής. Ως παραβάσεις θεωρούνται και 
τα παραπτώματα της αντιγραφής ή της λογοκλοπής και 
γενικότερα κάθε παράβαση των διατάξεως περί πνευ-
ματικής ιδιοκτησίας από μεταπτυχιακό/η φοιτητή/τρια 
κατά τη συγγραφή εργασιών στο πλαίσιο των μαθημά-
των ή την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

Άρθρο 16
ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

1. Τα τέλη φοίτησης για την παρακολούθηση του ΠΜΣ 
ορίζονται στο άρθρο 8 της Πράξης Ίδρυσης του Προ-
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γράμματος, όπως αυτή έχει δημοσιευθεί και ισχύει και 
υπάρχει δυνατότητα τμηματικής καταβολής.

2. Για την απαλλαγή φοιτητών από τα τέλη φοίτησης 
ισχύουν οι διατάξεις του αρ. 35 του ν. 4485/2017, όπως 
ισχύουν.

3. Το Π.Μ.Σ. προβλέπει τη δυνατότητα χορήγησης 
υποτροφιών ή βραβείων αριστείας σε μεταπτυχιακούς 
φοιτητές που αριστεύουν κατά τη διάρκεια των σπου-
δών τους, σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του 
Τμήματος με βάση ακαδημαϊκά κριτήρια.

Άρθρο 17
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
(ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ)

1. Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του ΠΜΣ 
παρέχεται από το Τμήμα Γραμματείας Μεταπτυχιακών 
και Διδακτορικών Σπουδών της Σχολή Οικονομικών 
Επιστημών κατά τα διαλαμβανόμενα στην με αριθμ. 
4277/30-6-2016 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπι-
στημίου (ΦΕΚ 2250/Β’).

2. Η οικονομική διαχείριση και εκτέλεση του προϋπο-
λογισμού του προγράμματος εκτελείται από τον ΕΛΚΕ/
ΟΠΑ σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 18
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στον παρόντα Κανονι-
σμό, θα ρυθμίζονται από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - 
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ

Α) Υποχρεωτικά μαθήματα:
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ
Βασικός στόχος του μαθήματος είναι να προσφέρει 

στους φοιτητές το αναλυτικό και πρακτικό υπόβαθρο 
που θα τους καταστήσει ικανούς να κατανοούν και ανα-
λύουν τα σύγχρονα ζητήματα της διεθνούς οικονομικής 
διπλωματίας, η σημασία της οποίας έχει αυξηθεί λόγω 
της ολοένα αυξανόμενης διεθνούς οικονομικής αλλη-
λεξάρτησης. Το μάθημα εξετάζει τις διαφορές της οι-
κονομικής διπλωματίας από τις παραδοσιακές μορφές 
διπλωματίας, εστιάζοντας τόσο στη θεωρητική οικονο-
μική ανάλυση του διεθνούς οικονομικού συστήματος, 
όσο και στη θεσμική και πολιτική οργάνωσή του. Μετά 
το πέρας του μαθήματος οι φοιτητές θα κατανοούν βα-
σικές έννοιες της διεθνούς οικονομίας, τους διεθνείς 
οικονομικούς θεσμούς και οργανισμούς καθώς και τα 
σύγχρονα ζητήματα της διεθνούς οικονομικής διπλωμα-
τίας, κυρίως θέματα διεθνούς εμπορίου και επενδύσεων. 
Ανάμεσα στα περιεχόμενα περιλαμβάνονται η ανάλυση 
του ρόλου του εμπορίου στην παγκόσμια οικονομία, η 
κατανόηση βασικών μακροοικονομικών μεγεθών (ΑΕΠ, 
ισοζύγια πληρωμών), οι συναλλαγματικές ισοτιμίες και 
οι παγκόσμιες ανισορροπίες και πώς αυτά επηρεάζουν 
την οικονομική διπλωματία κάθε χώρας στα πλαίσια 
των περιφερειακών οικονομικών ενώσεων και του πα-
γκόσμιου εμπορικού συστήματος, θα αξιοποιηθούν και 

μελετηθούν περιπτωσιολογικές μελέτες οικονομικής 
διπλωματίας, με στόχο να διερευνηθεί σε ποιο βαθμό η 
ανάπτυξη διμερών ή πολυμερών οικονομικών σχέσεων 
επηρεάζουν το περιεχόμενο των διακρατικών σχέσεων. 
(Ελάχιστες διδακτικές ώρες: 24).

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥ-
ΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Το μάθημα μελετά το διαπραγματευτικό περιβάλ-
λον εντός του οποίου λαμβάνουν χώρα διακρατικές 
διαπραγματεύσεις. Εστιάζει στα βασικά δομικά χαρα-
κτηριστικά του περιβάλλοντος διαπραγμάτευσης, προ-
σεγγίζοντας τις διαπραγματεύσεις ως ένα παίγνιο δύο 
ή περισσοτέρων επιπέδων (εγχώριο - περιφερειακό - 
διεθνές). Διευκρινίζει τις διαφορές μεταξύ διμερών και 
πολυμερών διαπραγματεύσεων, τη σημασία του θεσμι-
κού περιβάλλοντος εντός του οποίου λαμβάνουν χώρα 
οι διαπραγματεύσεις ως «εμφωλευμένα παίγνια», τις 
ασυμμετρίες πληροφόρησης και το ρόλο τους σε ποικίλα 
παίγνια διαπραγμάτευσης, θέματα ηγεσίας και επιρροής 
στις διαπραγματεύσεις καθώς επίσης και το ρόλο, τη 
σημασία και τα βασικά χαρακτηριστικά του θεσμού της 
Προεδρίας. (Ελάχιστες διδακτικές ώρες: 24).

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
Το μάθημα αυτό έχει ως βασικό στόχο να παρέχει μια 

γενική εικόνα των διεθνών και περιφερειακών οικονομι-
κών οργανισμών και οργανισμών ασφάλειας (π.χ. ΟΗΕ, 
NATO, ΔΝΤ, ΠΟΕ, Παγκόσμια Τράπεζα), να περιγράψει τη 
λειτουργία τους καθώς και τις διαπραγματεύσεις μέσα σε 
αυτούς. Αφού συζητηθεί ο λόγος ύπαρξης διεθνών ορ-
γανισμών ως κανονιστικά πλαίσια ρύθμισης των διεθνών 
αλληλεπιδράσεων, εξετάζονται τα αίτια και η πολιτική 
λογική πίσω από τη δημιουργία καθενός οργανισμού, 
τα θεσμικά όργανά τους και ο τρόπος λειτουργίας τους. 
Μελέτες περίπτωσης αναλύουν διαπραγματεύσεις εντός 
των οργανισμών αυτών προκειμένου να γίνει αντιληπτή 
η δυναμική λειτουργίας τους και ο βαθμός ανάμειξης 
και επιρροής τους στο διεθνές διαπραγματευτικό περι-
βάλλον. Στο τέλος του μαθήματος, οι φοιτητές θα έχουν 
αναπτύξει μια ουσιαστική γνώση της δομής, του ρόλου 
και της λειτουργίας των περιφερειακών και διεθνών ορ-
γανισμών. (Ελάχιστες διδακτικές ώρες: 24).

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ
Στο σεμιναριακό αυτό μάθημα συζητείται με συστη-

ματικό και κριτικό τρόπο το κεκτημένο της διεθνούς 
βιβλιογραφίας σχετικά με τις υφιστάμενες, και συνεχώς 
αναπτυσσόμενες, θεωρίες και μεθόδους διαμεσολάβη-
σης (mediation) και "επίλυσης συγκρούσεων" (conflict 
resolution). Ειδικότερα το μάθημα αποσκοπεί στην κα-
τανόηση των ζητημάτων που άπτονται διακρατικών 
(inter-state), ενδοκρατικών (intra-state) και διε-εθνικών 
(inter-ethnic) συγκρούσεων, με έμφαση στην ανάλυση 
συγκεκριμένων περιπτώσεων (case-studies) που αφο-
ρούν άμεσα την Ελλάδα (ελληνο-τουρκική αντιπαρά-
θεση) ή/και αναπτύσσονται στο ευρύτερο Μεσογειακό 
υποσύστημα ασφάλειας (Αραβοϊσραηλινή αντιπαράθε-
ση, Κυπριακό ζήτημα κ.ά.). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην 
ανάπτυξη των αναλυτικών δεξιοτήτων των φοιτητών επί 
των συγκεκριμένων θεμάτων με την εκπόνηση και πα-
ρουσίαση αναλύσεων υπό τη μορφή ατομικών εργασιών 
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κατά τη διάρκεια του σεμιναριακού αυτού μαθήματος. 
Παράλληλα, η συμμετοχή -ως προσκεκλημένων ομιλη-
τών- υψηλόβαθμων και έμπειρων επαγγελματιών από 
τον χώρο της πολιτικής, της διπλωματίας, των Ενόπλων 
Δυνάμεων καθώς και στελεχών διεθνών οργανισμών 
συνεισφέρει με μοναδικό τρόπο στην καλύτερη κατα-
νόηση των σύνθετων διαδικασιών διαμεσολάβησης και 
επίλυσης συγκρούσεων καθώς και στην ενίσχυση των 
πρακτικών δεξιοτήτων (practical skills) των συμμετεχό-
ντων. (Ελάχιστες διδακτικές ώρες: 24).

ΠΑΙΓΝΙΑ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑ-
ΤΕΥΣΕΙΣ

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τον φοιτητή 
στις έννοιες της θεωρίας παιγνίων και στο πως μπορούν 
αυτές να χρησιμεύσουν στην ανάλυση ενός στρατηγι-
κού περιβάλλοντος, δηλαδή ενός περιβάλλοντος στο 
οποίο αποφάσεις διαφορετικών οικονομικών οντοτήτων 
αλληλοεπηρεάζονται. Παρότι το μάθημα έχει εν μέρει 
μεθοδολογικό χαρακτήρα, η παρουσίαση θα γίνει μέσω 
ανάλυσης παραδειγμάτων και εφαρμογών. Ιδιαίτερη θα 
δοθεί σε οικονομικές εφαρμογές όπως ανάλυση ολιγο-
πωλίου, διαπραγματεύσεις, κινητροδότηση συνεργα-
σίας κλπ. Περίγραμμα Μαθήματος: Παίγνια Κανονικής 
Μορφής και Έννοιες Κυριαρχίας, Ισορροπία κατά Nash, 
Παίγνια Εκτεταμένης Μορφής και Οπισθογενής Επαγω-
γή, Παίγνια Ελλιπούς Πληροφόρησης, Παίγνια Σηματο-
δότησης. (Ελάχιστες διδακτικές ώρες: 24).

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Βασικό στοιχείο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και 

ειδικότερα της επιλογής και χάραξης στρατηγικής σε διμε-
ρείς ή πολυμερείς, διακρατικές ή διαπροσωπικές διαπραγ-
ματεύσεις, είναι η ορθή αξιοποίηση και ανάλυση πληροφο-
ριών μέσα σε ένα περιβάλλον περιορισμένου χρόνου και 
αυξημένης αβεβαιότητας. Το μάθημα παρουσιάζει αρχικά 
την έννοια της ανάλυσης πληροφοριών, του θεωρητικού 
υποβάθρου και πλαισίου της. Κυρίως, εστιάζει στις κυρι-
ότερες μεθόδους και τεχνικές ανάλυσης πληροφοριών, 
συνδέοντας μέσω μελετών περίπτωσης (case-studies) την 
ανάλυση των πληροφοριών με τη λήψη απόφασης για τη 
στρατηγική που δύναται να ακολουθήσει η διαπραγματευ-
τική ομάδα. (Ελάχιστες διδακτικές ώρες: 24).

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Το Σεμινάρια Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας είναι 

υποχρεωτικά για όλους τους φοιτητές του ΠΜΣ οι οποίοι 
θα χωρίζονται σε μικρές ομάδες σύμφωνα με την θεματι-
κή περιοχή που θα επιλέξουν. Τα Σεμινάρια αποσκοπούν 
α) στη γνωριμία του φοιτητή με την συγκεκριμένη θεμα-
τική περιοχή και στην αναζήτηση του ειδικού θέματος 
στο οποίο θα εκπονήσει τη Διπλωματικής του Εργασίας 
καθώς και β) στην απόκτηση επιμέρους δεξιοτήτων απα-
ραίτητες για μια συστηματική προσέγγιση και ανάλυση 
ενός ζητήματος, λαμβάνοντας υπόψη την υπάρχουσα 
βιβλιογραφία και τα διαθέσιμα στοιχεία και αξιοποιώντας 
τις γνώσεις που αποκτήθηκαν σε όλη τη διάρκεια του 
ΠΜΣ. (Ελάχιστες διδακτικές ώρες: 24).

Β) Μαθήματα επιλογής (ενδεικτική λίστα):
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Το μάθημα εστιάζει στη διαχείριση κρίσεων και ιδιαίτε-

ρα τον τρόπο λήψης αποφάσεων σε ανάλογες συνθήκες 

και περιβάλλοντα. Αναλύει την πολυδιάστατη έννοια της 
κρίσης (οικονομική, περιβαλλοντική, κρίση ασφαλείας) 
και τις παραμέτρους που καθορίζουν τη σχετική διαδι-
κασία λήψης αποφάσεων, επισημαίνοντας την ανάγκη 
διαφοροποίησης στη διαχείρισή της ανάλογα με το βαθ-
μό επικινδυνότητάς της και την τρωτότητα του φορέα 
λήψης αποφάσεων. Μελετάει συστήματα διαχείρισης 
καταστροφών και κρίσεων σε τοπικό-περιφερειακό, 
εθνικό και διεθνές επίπεδο, αναδεικνύοντας τα κοινά 
χαρακτηριστικά που διέπουν τα συστήματα αυτά. (Ελά-
χιστες διδακτικές ώρες: 24).

ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΕ
Το μάθημα μελετά το θεσμικό σύστημα και τη λει-

τουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξετάζονται οι λόγοι 
εκκίνησης της ενοποιητικής διαδικασίας και οι επιμέρους 
στοχεύσεις των βασικών κρατών-μελών στις συνεχείς 
διαπραγματεύσεις διαμόρφωσης και εξέλιξής της. Απο-
σαφηνίζονται ο ρόλος και τα βασικά δομικά χαρακτη-
ριστικά καθενός από τα κύρια θεσμικά όργανα της ΕΕ 
(Ευρ. Συμβούλιο, Συμβούλιο Υπουργών, Επιτροπή, Ευρ. 
Κοινοβούλιο, Ευρ. Δικαστήριο, Ευρ. Κεντρική Τράπεζα) 
καθώς επίσης και η μεταξύ τους διαθεσμική ισορροπία. 
Έμφαση δίνεται στην πολυπλοκότητα και το δυναμικό 
χαρακτήρα του συστήματος παραγωγής πολιτικής εντός 
της ΕΕ, εννοιολογώντας την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση ως 
ένα διαρκές διαπραγματευτικό παίγνιο ανάμεσα στις κυ-
βερνήσεις των κρατών-μελών και τα υπάρχοντα θεσμικά 
όργανα. (Ελάχιστες διδακτικές ώρες: 24).

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ
Οι διαπραγματεύσεις αφορούν την τεχνική και επι-

στήμη της επίτευξης συμφωνίας μεταξύ δύο ή περισ-
σότερων ανεξάρτητων πλευρών, μέσω της προώθησης 
των επί μέρους συμφερόντων τους μετά από κοινές 
αποφάσεις. Ο σχεδιασμός και η έκβαση των διαπραγ-
ματεύσεων αφορούν κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και 
καθορίζουν ποια μέρη θα επιτύχουν, και σε ποιο βαθμό, 
τα συμφέροντα και τους στόχους τους, όταν αυτά δεν 
μπορούν να επιτευχθούν χωρίς τη συνεργασία της άλλης 
πλευράς. Το μάθημα αποσκοπεί στην εμβάθυνση της 
κατανόησης των διαπραγματεύσεων ως αναπόσπαστο 
μέρος της καθημερινότητας και τη χάραξη στρατηγι-
κής αποτελεσματικής διαπραγμάτευσης μέσα από την 
παρουσίαση ευρημάτων ερευνών που σχετίζονται με 
θέματα άσκησης επιρροής, κριτικής σκέψης, νοητικών 
λειτουργιών και λήψης αποφάσεων. Το μάθημα διευρύ-
νει το γνωσιακό υπόβαθρο των σπουδαστών στο πεδίο 
της κοινωνικής και οργανωτικής ψυχολογίας συνδέοντας 
το με τη διεξαγωγή επιτυχημένων διαπραγματεύσεων. 
(Ελάχιστες διδακτικές ώρες: 24).

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ (ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ)
ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Νομικό πλαίσιο διεθνών εμπορικών συναλλαγών του 
Π.Ο.Ε (θεμελιώδεις αρχές για το διεθνές εμπόριο αγαθών, 
υπηρεσιών και δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, 
GATT, GATS, TRIP's-Συμφωνία για τα επενδυτικά μέτρα 
στο τομέα του εμπορίου, TRIMs)- Γενικός Μηχανισμός 
επίλυσης διακρατικών εμπορικών-οικονομικών δια-
φορών του ΠΟΕ (Παραδείγματα εφαρμογής) -Έλεγχος 
Dumping και επιδοτήσεων- Διεθνές πλαίσιο προστασίας 
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των αλλοδαπών επενδύσεων (Διμερείς και Πολυμερείς 
Συνθήκες, Συμφωνίες ΕΕ με τρίτες χώρες)- Χάρτης Ενέρ-
γειας (ECT)-Αρχές προστασίας των αλλοδαπών επενδύ-
σεων (εθνική μεταχείριση/ δίκαιη και ίση μεταχείριση/ 
εγγυήσεις κατά της απαλλοτρίωσης/ πλήρης προστασία 
και ασφάλεια /ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων)-Μηχα-
νισμοί επίλυσης διαφορών μεταξύ κρατών και μεταξύ 
κρατών και αλλοδαπών επενδυτών- Συστήματα διαιτη-
σίας- Παραδείγματα εφαρμογής του Χάρτη Ενέργειας σε 
επενδυτικές διαφορές (στις ενδοενωσιακές σχέσεις κρα-
τών μελών με επενδυτές άλλων κρατών μελών και στις 
σχέσεις της Ένωσης ή/και κρατών μελών με επενδυτές 
τρίτων χωρών) - Καθεστώς και προοπτικές της Διεθνούς 
Επενδυτικής Διαιτησίας στην ενωσιακή έννομη τάξη. 
(Ελάχιστες διδακτικές ώρες: 24).

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑ-
ΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα αυτό εξετάζει την εξέλιξη της παγκόσμιας 
οικονομίας τις τελευταίες δεκαετίες, με έμφαση στην 
μεταβαλλόμενη δομή της οικονομικής ισχύος, και των 
κεφαλαιακών και εμπορικών ροών μεταξύ των μεγαλύ-
τερων εθνικών οικονομιών και περιφερειακών ενώσεων. 
Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη μελέτη των ανισορροπι-
ών στα ισοζύγια τρεχουσών συναλλαγών, στην εξέλιξη 
της διεθνούς επενδυτικής θέσης των χωρών, και στο φαι-
νόμενο της διάσπασης της παγκόσμιας παραγωγικής 
αλυσίδας ως εγγενές συστατικό της παγκοσμιοποίησης. 
(Ελάχιστες διδακτικές ώρες: 24).

ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Θεματικές Ενότητες: Διεθνές Εμπόριο και Ατελώς 

Ανταγωνιστικές Αγορές, Διεθνές εμπόριο μεταξύ ανό-
μοιων επιχειρήσεων, Dumping και διεθνές εμπόριο, 
Outsourcing προϊόντων και υπηρεσιών, Εργαλεία και 
άσκηση οικονομικής Πολιτικής σε ατελώς ανταγωνιστι-
κές διεθνείς αγορές, Διεθνείς επιχειρηματικές δραστη-
ριότητες: Μορφές και σύγχρονες τάσεις, Ερμηνείες πο-
λυεθνικών επιχειρήσεων, Πολυεθνικές επιχειρήσεις και 
στρατηγικές αποφάσεις, Πολιτικές προσέλκυσης ΑΞΕ και 
επιπτώσεις ΑΞΕ, Πολυεθνικές επιχειρήσεις και Ελλάδα. 
(Ελάχιστες διδακτικές ώρες: 24).

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ
Το μάθημα εξετάζει την έκταση, τη φύση και τις επι-

πτώσεις του εξελισσόμενου ρόλου της ΕΕ ως διπλωμα-
τικού δρώντα μετά την εφαρμογή της Συνθήκης της 
Λισαβόνας. Αξιολογεί τις εσωτερικές και εξωτερικές 
πτυχές της διπλωματίας της ΕΕ, στο πλαίσιο του μετα-
βαλλόμενου παγκόσμιου περιβάλλοντος. Αναλύει τις 
θεσμικές εξελίξεις του διπλωματικού συστήματος της 
ΕΕ και εξετάζει τους βασικούς δρώντες, διαδικασίες και 
τα αποτελέσματα της διπλωματικής συνεργασίας της ΕΕ 
με σημαντικούς διεθνείς παίκτες και θεσμούς στο πλαί-
σιο της παγκόσμιας διακυβέρνησης. Πιο συγκεκριμένα, 
μελετά το θεσμικό και πολιτικό ρόλο του Ύπατου Εκπρο-
σώπου της ΕΕ, τη σύσταση και τον τρόπο λειτουργίας 
της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), 
τη δομή και τις αρμοδιότητες των Αντιπροσωπειών της 
ΕΕ (EU Delegations) και των ειδικών απεσταλμένων του 
Ύπατου Εκπροσώπου ανά τον κόσμο. Επίσης, διερευνά 
θέματα οριζόντιου διοργανικού συντονισμού μεταξύ 

των πολλαπλών φορέων που εμπλέκονται στις εξωτε-
ρικές σχέσεις και τις διπλωματικές δραστηριότητες της 
ΕΕ, κυρίως αναφορικά με τη θεσμική εκπροσώπηση και 
πολιτική παρουσία της ΕΕ σε διεθνείς οργανισμούς και 
άλλα πολυμερή fora. Εν τέλει, αξιολογείται η διπλωμα-
τική παρουσία της ΕΕ με κριτήρια τη συνοχή, την απο-
τελεσματικότητα και την επιρροή της ΕΕ στο διεθνές 
σύστημα. (Ελάχιστες διδακτικές ώρες: 24).

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΕ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ
Το μάθημα μελετά το ρόλο της ΕΕ ως ένας δρών σε 

θέματα διεθνούς πολιτικής και ασφάλειας. Εκκινώντας 
από τα ιδιαίτερα ενδογενή χαρακτηριστικά της διακυ-
βερνητικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών-μελών, τη 
δομή της Κοινής Πολιτικής Άμυνας και Ασφάλειας της ΕΕ 
και τις σχετικές θεωρητικές προσεγγίσεις, εξετάζεται η 
εμπλοκή της ΕΕ σε διεθνείς διαπραγματεύσεις και η σχε-
τική της επίδοση σε μια σειρά θεματικών πεδίων, όπως 
είναι οι στρατηγικές εταιρικές σχέσεις με τις άλλες μεγά-
λες δυνάμεις της εποχής και η διαχείριση θεμάτων διε-
θνούς ασφάλειας (όπλα μαζικής καταστροφής, διεθνής 
τρομοκρατία, περιφερειακές κρίσεις). Η εμπλοκή αυτή 
μελετάται τόσο σε επίπεδο διμερών σχέσεων (σχέσεις με 
ΗΠΑ, Ρωσία, Κίνα) όσο και σε επίπεδο πολυμερούς δι-
πλωματίας με διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς 
(σχέσεις ΕΕ με ΟΗΕ, NATO, ASEAN, Αφρικανική Ένωση).
Ο στόχος του μαθήματος είναι να αποσαφηνιστεί το 
πλέγμα των σχέσεων και η συμβολή της ΕΕ στη διαχεί-
ριση του διεθνούς συστήματος ασφάλειας αλλά και να 
εντοπιστούν οι επιπτώσεις της διεθνούς δραστηριοποίη-
σης της ΕΕ στην εμβάθυνση της διαδικασίας ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης. (Ελάχιστες διδακτικές ώρες: 24).

ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ
Γενική θεωρία: εξέλιξη του διεθνούς δικαίου- Υποκεί-

μενα του διεθνούς δικαίου (το κράτος, οι διεθνείς ορ-
γανισμοί, το άτομο)-Σχέσεις διεθνούς και εσωτερικού 
δικαίου-Πηγές (έθιμο, διεθνείς συνθήκες, ιεραρχία)-Υφα-
λοκρηπίδα, αποκλειστική οικονομική ζώνη-ΟΗΕ, το Δι-
εθνές Δικαστήριο. Διπλωματικό Δίκαιο: Διπλωματικές 
αποστολές, προνόμια, προξενικές σχέσεις, διπλωματική 
προστασία. Διεθνές ενεργειακό δίκαιο: Διεθνής Οργα-
νισμός Ενέργειας, Διεθνείς συνθήκες και συμφωνίες για 
την ενέργεια (Συνθήκη για την Ενεργειακή Κοινότητα, 
διεθνές εμπόριο ενέργειας, Χάρτης Ενέργειας). (Ελάχι-
στες διδακτικές ώρες: 24).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2018

Ο Πρύτανης

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(3)
      Στη 7344/19.09.2018 πράξη του Πρύτανη του Γεωπονι-

κού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΦΕΚ 4535/17.10.2018/τ.Β’), 
που αφορά στην ένταξη υπηρετούντων μονίμων υπαλ-
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λήλων και υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ), σε κενές οργανικές 
θέσεις Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού 
(Ε.Τ.Ε.Π.) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, επέρ-
χεται η ακόλουθη διόρθωση:

από το εσφαλμένο:
«Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αριθ. 6343/15.07.2014 απόφαση του 

Συμβουλίου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθη-
νών περί διορισμού του κ. Γεωργίου Παπαδούλη 
του Θωμά ως Πρύτανη του Γεωπονικού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 452/
τ. ΥΟΔΔ/28.07.2014.

2. Την υπ’ αριθ. Φ. 120.61/36/132262/Β2/21.08.2014 
διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων για τον ανωτέρω διορισμό του Πρύτανη»,

στο σωστό:
«Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 15 παρ. 15 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’/114).
2. Την υπ’ αριθμ. 134689/Ζ1/09.08.2018 διαπιστωτική 

απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων για την εκλογή του κ. Σπυρίδωνα Κίντζιου του Ευαγ-
γέλου ως Πρύτανη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 480/τ. ΥΟΔΔ/24.08.2018».

(Από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)  
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*02051681611180012*

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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