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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Ίδρυση του Δι-ιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) του Τμήματος
Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Ινστιτούτου Πληροφορικής
και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», με τίτλο
«Τεχνητή Νοημοσύνη» (Artificial Intelligence)

2

Τροποποίηση της 20184379/9-07-2018 (Φ.Ε.Κ.
3315/τ.Β΄/10-08-2018) απόφασης της Συγκλήτου
του Πανεπιστημίου Πειραιώς που αφορά στην
έγκριση του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής
Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με τίτλο «Προηγμένα Συστήματα
Πληροφορικής-Ανάπτυξη Λογισμικού και Τεχνητής Νοημοσύνης».

3

Τροποποίηση της 20183697/13-06-2018 (Φ.Ε.Κ.
2621/τ.Β΄/5-07-2018) απόφασης της Συγκλήτου
του Πανεπιστημίου Πειραιώς που αφορά στην
έγκριση του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής
Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με τίτλο «Ψηφιακός Πολιτισμός,
Έξυπνες Πόλεις, ΙοΤ και Προηγμένες Ψηφιακές
Τεχνολογίες».

4

Τροποποίηση της 20184863 (Φ.Ε.Κ. 3861/26-072018/τ.Β΄/6-09-2018) απόφασης της Συγκλήτου
του Πανεπιστημίου Πειραιώς που αφορά στην
έγκριση του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής
Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με τίτλο «Πληροφορική».

Αρ. Φύλλου 2924

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 20194527
(1)
Ίδρυση του Δι-ιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) του Τμήματος
Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού
Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», με τίτλο «Τεχνητή Νοημοσύνη» (Artificial
Intelligence)
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
(Συνεδρίαση 9/3-04-2019)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και ιδίως των
άρθρων 30 έως 37, 45 και 85 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει και του άρθρου 85 παρ. 2α.
2. Την 216772/Ζ1/8-12-2017 (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12-12-2017)
υπουργική απόφαση: «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού
προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».
3. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό: α) 163204/
Ζ1/29-9-2017 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ «Εφαρμογή των διατάξεων
του ν. 4485/17 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-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 «Διευκρινήσεις σχετικά με την
εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), και δ)
227378/Ζ1/22-12-2017 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ «Εφαρμογή των
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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» (ΦΕΚ Α΄ 83), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
5. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ Α΄
195), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
6. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα
14 και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Το αριθμ. ΦΕΚ 617/τ.ΥΟΔΔ/23-11-2017 στο οποίο
δημοσιεύτηκε η αριθμ. 201656/Ζ1/21-11-2017 διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, 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
8. Τις αριθμ. 20176901/6-12-2017 (ΑΔΑ: Ω4Δ4469Β-7Τ0Χ6), αριθμ. 20181150/26-2-2018 (ΑΔΑ: ΨΣΤ9469Β7ΤΜ93), αριθμ. 20181709/19-3-2018 (ΑΔΑ: 6ΒΦ1469Β7ΤΤΟΥ) και αριθμ. 20182231/16-4-2018 (ΑΔΑ: Ω063469Β7ΤΞ3Β) αποφάσεις του Πρύτανη περί συγκρότησης και
ανασυγκρότησης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Πειραιώς.
9. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του
Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου
Πειραιά (συνεδρία 9η/26-03-2019).
10. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του
Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» (Συνεδρίαση 638η/29.03.2019).
11. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς (συνεδρίαση 9η/3-04-2019)
12. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του
Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου
Πειραιά και του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος».
13. Το αριθμ. 2842/12-11-13 έγγραφο της ΑΔΙΠ από
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική
αξιολόγηση του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του
Πανεπιστημίου Πειραιώς.
14. Το αριθμ. 98436/Ζ1/19-06-2019 έγγραφο του
ΥΠ.Π.Ε.Θ. για τη δημοσίευση της απόφασης αυτής στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
15. 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 ίδρυση από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 του
Δι-ιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Τεχνητή Νοημοσύνη», (Artificial
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Intelligence) του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων της
Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»,
ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
θα οργανώσει και θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό
έτος 2019-2020 Δι-ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Τεχνητή Νοημοσύνη»
(Artificial Intelligence) σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).
Άρθρο 2
Αντικείμενο-Σκοπός
Η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί πλέον ένα καλά αναγνωρισμένο και διεθνώς καθιερωμένο επιστημονικό
χώρο της επιστήμης των υπολογιστών, ενώ αποτελεί
διακριτό αντικείμενο σπουδών σε όλα τα Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα της υφηλίου που διαθέτουν
τεχνολογική/θετική κατεύθυνση σπουδών.
Πέρα από αυτό όμως, η σημερινή εποχή παρουσιάζει
ιδιαίτερες ευκαιρίες και προκλήσεις για την ανάπτυξη
της, ενώ πλέον γίνεται μεγάλη συζήτηση για τις δυνατότητες της τεχνολογίας που αναπτύσσεται στα πλαίσια
της Τεχνητής Νοημοσύνης, με ιδιαίτερη έμφαση στους
κινδύνους και την ηθική των ιδιαίτερων θεμάτων που
άπτονται, θα λέγαμε εγγενώς, στον επιστημονικό αυτό
χώρο. Με βάση τα παραπάνω, αναγνωρίζοντας το κενό
που υπάρχει στην εκπαίδευση επιστημόνων στον χώρο
της Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς και της ύπαρξης
ανάγκης στην κάλυψη θέσεων εργασίας σε θέσεις Τεχνητής Νοημοσύνης διεθνώς, το παρόν Δι-ιδρυματικό
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών αποσκοπεί στο
να προσδώσει την απαραίτητη γνώση και ικανότητες
στους φοιτητές του ώστε να αξιοποιούν υπάρχουσες τεχνικές και να αναπτύσσουν νέες/καινοτόμες τεχνικές και
μεθόδους Τεχνητής Νοημοσύνης, αναγνωρίζοντας τις
ιδιαιτερότητες των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν,
κατανοώντας και αναγνωρίζοντας τα όρια και τους περιορισμούς χρήσης των τεχνικών και μεθόδων, σε σχέση
πάντοτε με τα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπισθούν, μέσα στα πλαίσια κανόνων ηθικής και χριστής
χρήσης της τεχνολογίας, προάγοντας την επιστήμη για
την ωφέλεια του ανθρώπου.
Το πρόγραμμα αφορά στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, ως διακριτό τομέα της επιστήμης των υπολογιστών και προσφέρει μαθήματα που καλύπτουν ένα ευρύ
φάσμα των σύγχρονων τεχνολογιών, ακολουθώντας μια
προσέγγιση που καλύπτει τις τρέχουσες ανάγκες και τάσεις και δημιουργεί τις βάσεις στους αποφοίτους του για
να βελτιώνουν τις υπάρχουσες και να αναπτύσσουν νέες
και καινοτόμες μεθόδους, προάγοντας την επιστήμη και
την τεχνολογία.
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Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα στοχεύει στο να εκπαιδεύσει επιστήμονες που σχεδιάζουν, αναπτύσσουν και
εφαρμόζουν:
i. μεθόδους μηχανικής μάθησης, με στόχο την στο
μεγαλύτερο δυνατό βαθμό αυτοματοποίηση της
διαδικασίας λήψης αποφάσεων με αξιοποίηση ιστορικών δεδομένων,
ii. μεθόδους αναπαράστασης γνώσης και συλλογιστικής,
iii. μεθόδους ανάπτυξης ευφυών πρακτόρων και
ρομποτικών συστημάτων,
iv. μεθόδους συνδυαστικής βελτιστοποίησης,
ν.επεξεργασία φυσικής γλώσσας
vi. εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης
για την επίλυση προβλημάτων του πραγματικού κόσμου, σε ένα περιβάλλον διάδρασης μεταξύ ερευνητικών θεμάτων και πεδίων εφαρμογής.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Τεχνητή Νοημοσύνη» (MSc in
Artificial Intelligence).
Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου
κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. συναφούς αντικειμένου
προς το αντικείμενο του Προγράμματος, της ημεδαπής
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ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4485/2017.
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία
(3) εξάμηνα σπουδών πλήρους φοίτησης.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα μαθημάτων
Για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών, απαιτείται η επιτυχής συμπλήρωση 90 πιστωτικών μονάδων του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS)
(30 πιστωτικών μονάδων ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο)
μέσω της συμμετοχής του φοιτητή στο σύνολο των
ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του
προγράμματος.
Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών περιλαμβάνουν ποικίλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως
διαλέξεις, σεμινάρια, εργαστηριακή άσκηση, μελέτη και
ανάλυση βιβλιογραφίας, φροντιστήριο, εκπαιδευτικές
επισκέψεις, εκπόνηση μελέτης (project), συγγραφή εργασίας/εργασιών, κ.λπ.). Η συμμετοχή στις εκπαιδευτικές
δραστηριότητες των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.
Η ενδεικτική διάρθρωση του συνόλου των μαθημάτων
του προγράμματος σπουδών έχει την ακόλουθη μορφή.

Α΄ εξάμηνο-πέντε (5) μαθήματα υποχρεωτικά (Υ)
α/α (τύπος)

τίτλος μαθήματος (τίτλος στην αγγλική)

ECTS

(Υ)

Θεμελιώδεις γνώσεις για την τεχνητή νοημοσύνη
(Fundamentals and Background on Artificial Intelligence)

6

(Υ)

Μηχανική μάθηση
(Machine Learning)

6

(Υ)

Αναπαράσταση γνώσης και συλλογιστική
(Knowledge Representation and Reasoning)

6

(Υ)

Ευφυείς πράκτορες και ρομποτικά συστήματα
(Intelligent Agents and Robots)

6

(Υ)

Ζητήματα και μεθοδολογία έρευνας στην τεχνητή νοημοσύνη
(Research Methodologies in Artificial Intelligence)

6

Σύνολο ECTS Α΄ εξαμήνου

30

Β΄ εξάμηνο-Τέσσερα (4) μαθήματα επιλογής (Ε).
α/α (τύπος)

τίτλος μαθήματος (τίτλος στην αγγλική)

ECTS

(Ε)

Βαθιά μηχανική μάθηση
(Deep Learning)

7.5

(Ε)

Επεξεργασία φυσικής γλώσσας
(Natural Language Processing)

7.5

(Ε)

Μέθοδοι ανάπτυξης κλιμακώσιμων μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης
(Implem enting Scalable Artificial Intelligence Methods)

7.5

(Ε)

Μηχανική Μάθηση σε πολυμεσικά δεδομένα
(Machine Learning on Multimedia Data)

7.5

. (Ε)

Συνδυαστική βελτιστοποίηση
(Combinatori al Optimization)

7.5
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Εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης
(Artificial Intelligence Applications)

7.5

Σύνολο ECTS Β΄ εξαμήνου

30

Γ εξάμηνο-εκπόνηση διπλωματικής εργασίας
α/α (τύπος)

τίτλος μαθήματος (τίτλος στην αγγλική)

ECTS

. (Υ)

Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία
(MSc Thesis)

30

Σύνολο ECTS Γ εξαμήνου

30

Τροποποίηση του προγράμματος σπουδών και ανακατανομή μαθημάτων μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να γίνει
με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων, οι οποίες θα περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων στο Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ΄ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) άτομα κατ΄ έτος.
Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο Δ.Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. Ε.Τ.Ε.Π., μεταδιδάκτορες, ερευνητές και συνεργάτες
με σύμβαση έργου ή εργασίας κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος
Ψηφιακών Συστημάτων ή διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 (ΑΊ12) ή το άρθρο 19 του ν. 1404/1983 (Α΄ 173)
ή την παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011., μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του ιδίου Α.Ε.Ι ή άλλων Α.Ε.Ι, μέλη (μόνιμοι ερευνητές και συνεργάτες με σύμβαση έργου ή εργασίας, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος) του Ινστιτούτου
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ερευνητές σε ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής, όπως επίσης καταξιωμένοι
επιστήμονες της αλλοδαπής που έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, καλλιτέχνες,
επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του
Π.Μ.Σ., για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών του Π.Μ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017.
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Για τη λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα (ή μέρος της υπάρχουσας) υλικοτεχνικής υποδομής
(π.χ. αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκη, εργαστήρια κ.λπ.) του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου
Πειραιώς, καθώς και του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει για δέκα (10) έτη μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2028-2029
Άρθρο 11 Χρηματοδότηση-Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017 και λαμβάνοντας υπόψη ότι έως 30% των εισακτέων δύναται να λάβουν
απαλλαγή τελών φοίτησης, το 70% του ετήσιου κόστους λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ., που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες του προγράμματος εκτιμάται ενδεικτικά στο ποσό των 66.150C και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:
Λειτουργικά έξοδα Δ.Π.Μ.Σ. (70% επί των εσόδων)

66.150,00 €

1. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού

2.000,00€

2. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές βάσει επίδοσης

4.500,00€

3. Δαπάνες αναλωσίμων

650,00 €

4. Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων και προσκεκλημένων ομιλητών

6.000,0 0 €

5. Δαπάνες μετακινήσεων μεταπτυχιακών φοιτητών για εκπαιδευτικούς σκοπούς

4.000,00 €

6. Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού και έκτακτου προσωπικού των ΑΕΙ και των ερευνητικών
κέντρων και ινστιτούτων που συμμετέχουν στην οργάνωση του Δ.Π.Μ.Σ.
7. Αμοιβές προσκεκλημένων ομιλητών, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017
8. Αμοιβές προσωπικού για παροχή διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης
9. Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα δημοσιότητας-προβολής, μεταφράσεων, αγοράς
εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου

33.000,00 €
3.000,00 €
12.000,00 €
1.000,00 €
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Το ποσοστό του 30% επί των εσόδων του Δ.Π.Μ.Σ.
αντιστοιχεί στην κάλυψη των λειτουργικών εξόδων
των δύο ιδρυμάτων, εκτιμάται ενδεικτικά στο ποσό των
28.350€, το οποίο κατανέμεται ισόποσα ανάμεσα στα
δύο ιδρύματα. Οι συνεργαζόμενοι φορείς παρέχουν
από κοινού την απαιτούμενη υλικοτεχνική και κτιριακή υποδομή για την λειτουργία του προγράμματος.
Το κόστος λειτουργίας του ΔΠΜΣ θα καλύπτεται από
τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών τα οποία
ανέρχονται σε € 4.500 καθώς και άλλες πηγές όπως δωρεές, χορηγίες κ.λπ.
Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών, καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 21 Ιουνίου 2019
Ο Πρύτανης
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ
Ι

Αριθμ. 20194525
(2)
Τροποποίηση της 20184379/9-07-2018 (Φ.Ε.Κ.
3315/τ.Β΄/10-08-2018) απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς που αφορά
στην έγκριση του Κανονισμού Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με τίτλο «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής-Ανάπτυξη Λογισμικού και
Τεχνητής Νοημοσύνης».
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
(Αρ. Συνεδρίασης 12/30-05-2019)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης,
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και ιδίως
του άρθρου 32 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του
άρθρου 85 παρ. 2α.
2. Την 216772/Ζ1/8-12-2017 (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12-122017) υπουργική απόφαση: «Τρόπος κατάρτισης του
αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών
Σπουδών».
3. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό: α) 163204/
Ζ1/29-9-2017 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ «Εφαρμογή των διατάξεων
του ν. 4485/17 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-Λοιπά θέματα», β)164530/Ζ1/3-10-2017 ΕΠΕΙΓΟΝ «Άμεσες ενέργειες και χρονοδιάγραμμα όσον αφορά τη λειτουργία
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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 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» (ΦΕΚ Α΄ 83), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
5. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ Α΄
195), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
6. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14
και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και
συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων-Παράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Το αριθμ. ΦΕΚ 617/τ.ΥΟΔΔ/23-11-2017 στο οποίο
δημοσιεύτηκε η αριθμ. 201656/Ζ1/21-11-2017 διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, 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
8. Τις αριθμ. 20176901/6-12-2017 (ΑΔΑ: Ω4Δ4469Β7Τ0Χ6), αριθμ. 20181150/26-2-2018 (ΑΔΑ: ΨΣΤ9469Β7ΤΜ93), αριθμ. 20182231/16-4-18 (ΑΔΑ:Ω063469Β7Τ-Ξ3Β)
αποφάσεις του Πρύτανη περί συγκρότησης και ανασυγκρότησης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
9. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμήματος την 7-02-2019 (συνεδρίαση 13η)του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
10. 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:
Τροποποιούμε την αριθμ. 20184379/9-07-2018 (Φ.Ε.Κ.
3315/τ.Β΄/10-08-2018) απόφαση Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς που αφορά στην έγκριση του
κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος
Πληροφορικής της Σχολής Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με τίτλο «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής-Ανάπτυξη Λογισμικού
και Τεχνητής Νοημοσύνης», από το ακαδημαϊκό έτος
2019-20, ως ακολούθως:
Στο άρθρο 6 «Κριτήρια και διαδικασία επιλογής υποψηφίων για τα ΠΜΣ», στα απαιτούμενα δικαιολογητικά
που υποβάλλονται από κάθε υποψήφιο, το δικαιολογητικό 9 «Πιστοποιητικό καλής γνώσης αγγλικής γλώσσας
και εφόσον υπάρχουν πιστοποιητικά γνώσης και άλλων
γλωσσών» αντικαθίσταται ως εξής:
«Επάρκεια γνώσης της αγγλικής γλώσσας, η οποία, πιστοποιείται είτε με υποβολή αντίστοιχου πιστοποιητικού
είτε διαπιστώνεται από την Επιτροπή Επιλογής. Εφόσον
υπάρχουν, υποβάλλονται και συνεκτιμώνται πιστοποιήσεις γνώσης άλλων γλωσσών, πέραν της αγγλικής».
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 21 Ιουνίου 2019
Ο Πρύτανης
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ
Ι

Αριθμ. 2019456
(3)
Τροποποίηση της 20183697/13-06-2018 (Φ.Ε.Κ.
2621/τ.Β΄/5-07-2018) απόφασης της Συγκλήτου του
Πανεπιστημίου Πειραιώς που αφορά στην έγκριση του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με τίτλο «Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, ΙοΤ και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες».
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
(Συνεδρίαση 12/30-05-2019)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης,
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και ιδίως
του άρθρου 32 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του
άρθρου 85 παρ. 2α.
2. Την 216772/Ζ1/8-12-2017 (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12-12-2017)
υπουργική απόφαση: «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού
προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».
3. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό: α) 163204/
Ζ1/29-9-2017 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ «Εφαρμογή των διατάξεων
του ν. 4485/17 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-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)»,
y) 203446/Z1/22-11-2017 «Διευκρινήσεις 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» (ΦΕΚ Α΄ 83), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
5. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ Α΄
195), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
6. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14
και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και
συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων-Παράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Το αριθμ. ΦΕΚ 617/τ.ΥΟΔΔ/23-11-2017 στο οποίο δημοσιεύτηκε η αριθμ. 201656/Ζ1/21-11-2017 διαπιστωτική
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πράξη του Υπουργού Παιδείας, 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
8. Τις αριθμ. 20176901/6-12-2017 (ΑΔΑ: Ω4Δ4469Β7Τ0Χ6), αριθμ. 20181150/26-2-2018 (ΑΔΑ: ΨΣΤ9469Β7ΤΜ93), αριθμ. 20182231/16-4-18 (ΑΔΑ:Ω063469Β7Τ-Ξ3Β)
αποφάσεις του Πρύτανη περί συγκρότησης και ανασυγκρότησης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
9. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμήματος την 7-02-2019 (συνεδρίαση 13η) του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
10. 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:
Τροποποιούμε την αριθμ. 20183697/13-06-2018 (Φ.Ε.Κ.
2621/τ.Β΄/5-07-2018) απόφαση Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς που αφορά στην έγκριση του κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Πληροφορικής και Επικοινωνιών του
Πανεπιστημίου Πειραιώς, με τίτλο «Ψηφιακός Πολιτισμός,
Έξυπνες Πόλεις, ΙοΤ και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες», από το ακαδημαϊκό έτος 2019-20, ως ακολούθως:
Στο άρθρο 6 «Κριτήρια και διαδικασία επιλογής υποψηφίων για τα ΠΜΣ», στα απαιτούμενα δικαιολογητικά
που υποβάλλονται από κάθε υποψήφιο, το δικαιολογητικό 9 «Πιστοποιητικό καλής γνώσης αγγλικής γλώσσας
και εφόσον υπάρχουν πιστοποιητικά γνώσης και άλλων
γλωσσών» αντικαθίσταται ως εξής:
«Επάρκεια γνώσης της αγγλικής γλώσσας, η οποία, πιστοποιείται είτε με υποβολή αντίστοιχου πιστοποιητικού
είτε διαπιστώνεται από την Επιτροπή Επιλογής. Εφόσον
υπάρχουν, υποβάλλονται και συνεκτιμώνται πιστοποιήσεις γνώσης άλλων γλωσσών, πέραν της αγγλικής».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 21 Ιουνίου 2019
Ο Πρύτανης
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ
Ι

Αριθμ. 20194524
(4)
Τροποποίηση της 20184863 (Φ.Ε.Κ. 3861/
26-07-2018/τ.Β΄/6-09-2018) απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς που αφορά στην έγκριση του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής της
Σχολής Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με τίτλο «Πληροφορική».
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
(Συνεδρίαση 12/30-05-2019)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης,
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ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και ιδίως
του άρθρου 32 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του
άρθρου 85 παρ. 2α.
2. Την 216772/Ζ1/8-12-2017 (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12-12-2017)
υπουργική απόφαση: «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού
προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».
3. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό: α) 163204/
Ζ1/29-9-2017 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ «Εφαρμογή των διατάξεων
του ν. 4485/17 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-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 (A΄ 114)»,
y) 203446/Z1/22-11-2017 «Διευκρινήσεις 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» (ΦΕΚ Α΄ 83), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
5. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ Α΄
195), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
6. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14
και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και
συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων-Παράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Το αριθμ. ΦΕΚ 617/τ.ΥΟΔΔ/23-11-2017 στο οποίο
δημοσιεύτηκε η αριθμ. 201656/Ζ1/21-11-2017 διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων (ΑΔΑ:72Ε34653ΠΣ-ΒΤΨ) περί εκλογής
Πρύτανη και τριών (3) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημί-
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ου Πειραιώς με θητεία τεσσάρων (4) ετών, από 1-12-2017
έως 30-11-2021
8. Τις αριθμ. 20176901/6-12-2017 (ΑΔΑ: Ω4Δ4469Β7Τ0Χ6), αριθμ. 20181150/26-2-2018 (ΑΔΑ: ΨΣΤ9469Β7ΤΜ93), αριθμ. 20182231/16-4-18 (ΑΔΑ:Ω063469Β7Τ-Ξ3Β)
αποφάσεις του Πρύτανη περί συγκρότησης και ανασυγκρότησης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
9. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμήματος την 7-02-2019 (συνεδρίαση 13η) του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
10. 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:
Τροποποιούμε την 20184863/26-07-2018 (Φ.Ε.Κ. 3861/
τ.Β΄/6-09-2018) απόφαση Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς που αφορά στην έγκριση του κανονισμού
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής
της Σχολής Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με τίτλο «Πληροφορική», από το
ακαδημαϊκό έτος 2019-20, ως ακολούθως:
Στο άρθρο 6 «Κριτήρια και διαδικασία επιλογής υποψηφίων για τα ΠΜΣ», στα απαιτούμενα δικαιολογητικά
που υποβάλλονται από κάθε υποψήφιο, το δικαιολογητικό 9 «Πιστοποιητικό καλής γνώσης αγγλικής γλώσσας
και εφόσον υπάρχουν πιστοποιητικά γνώσης και άλλων
γλωσσών» αντικαθίσταται ως εξής:
«Επάρκεια γνώσης της αγγλικής γλώσσας, η οποία, πιστοποιείται είτε με υποβολή αντίστοιχου πιστοποιητικού
είτε διαπιστώνεται από την Επιτροπή Επιλογής. Εφόσον
υπάρχουν, υποβάλλονται και συνεκτιμώνται πιστοποιήσεις γνώσης άλλων γλωσσών, πέραν της αγγλικής».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 21 Ιουνίου 2019
Ο Πρύτανης
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

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

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

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

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

*02029241207190008*

