
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών με τίτλο: «Ψηφιακά Μέσα- Υπολογιστική Νοη-
μοσύνη» του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής 
Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης.

2 Επανίδρυση του κοινού Διιδρυματικού Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Ποινικό 
Δίκαιο και Εξαρτήσεις» των Τμημάτων Νομικής της 
Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης και του Τμήματος Νομικής του Πανε-
πιστημίου Λευκωσίας (Κύπρος), σε συνεργασία με το 
Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 29312 (1)
Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-

δών με τίτλο: «Ψηφιακά Μέσα- Υπολογιστική Νοη-

μοσύνη» του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής 

Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπι-

στημίου Θεσσαλονίκης.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ  ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(Aριθμ. συνεδρίασης 2958/12 και 13-4-2018)

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργάνω-

ση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως αυτός έχει τροπο-
ποιηθεί και ισχύει, και ιδίως των άρθρων 32 και 85 παρ. 2α .

2. Την Υπουργική Απόφαση με αριθμό 216772/Ζ1/8-12-
2017 (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12-12-2017): «Τρόπος κατάρτισης 
του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκ-
θεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών».

3. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό: α) 163204/
Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του 
ν. 4485/2017 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών 
και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών - Λοιπά θέματα», 
β)  203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινήσεις σχετικά με 

την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), και 
γ)  227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22-12-2017 «Εφαρμογή των 
διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄114) για θέματα μεταπτυ-
χιακών σπουδών», δ) 22879/Ζ1/9-2-2018 «Εφαρμογή των 
διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄114), ε) 26407/Ζ1/15-2-2018 
«Ίδρυση -Επανίδρυση ΠΜΣ σε εφαρμογή των διατάξεων του 
ν. 4485/2017 (Α΄114), και στ) 45070/Ζ1/19-3-2018 «Κοινοποί-
ηση διατάξεων του ν. 4521/2018 (Α΄38) «Ίδρυση Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α’/2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότη-
τας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και 
συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώ-
ματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Πληρο-
φορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελεί-
ου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό 
300/21-2-2018).

6. Την θετική εισήγηση με αριθμό 20160/12-4-2018 της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΑΠΘ.

7. Την με αριθμό 102611/Ζ1/21-6-2018 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σχετικά 
με την: «Ίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπου-
δών, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 του 
ν. 4485/2017 (Α΄114)».

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

Την ίδρυση και λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 
2018-2019 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστη-
μών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
(Α.Π.Θ.) με τίτλο: «Ψηφιακά Μέσα-Υπολογιστική Νοημο-
σύνη», ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστη-
μών του Α.Π.Θ. οργανώνει και λειτουργεί από ακαδημαϊκό 
έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο: «Ψηφιακά Μέσα-Υπολογιστική Νοημοσύνη», 
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις 
διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄114).

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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δών (Π.Μ.Σ.) είναι η δημιουργία καταρτισμένων στελεχών 
σε θέματα αιχμής της Πληροφορικής και ειδικότερα στους 
τομείς των Ψηφιακών Μέσων και της Υπολογιστικής Νο-
ημοσύνης και η αναβάθμιση της έρευνας στους προανα-
φερθέντες τομείς, ώστε να καλυφθούν με επιτυχία θέσεις 
εργασίας του Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα συμπεριλαμ-
βανομένων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και 
των Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων.

Οι Σκοποί του Π.Μ.Σ. εκπληρώνονται με την παρακο-
λούθηση οργανωμένων μεταπτυχιακών μαθημάτων και 
την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 
σύμφωνα με τα διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα, που εγγυώ-
νται την ειδίκευση στα αντικείμενα των Ψηφιακών Μέσων 
και της Υπολογιστικής Νοημοσύνης.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Ψηφιακά Μέσα-Υπολογιστική Νοημοσύνη».

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί ως μεταπτυχιακοί/κές φοι-
τητές/τριες: α) Πτυχιούχοι Τμημάτων Σχολών Θετικών 
Επιστημών, β) Διπλωματούχοι Πολυτεχνικών Σχολών, 
γ) Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων ή 
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων) με γνωστικό 
αντικείμενο συναφές με την Πληροφορική, της ημεδαπής 
και αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Υποψήφιοι μπορούν να είναι και φοιτητές προπτυχια-

κών προγραμμάτων των προαναφερθέντων τμημάτων, οι 
οποίοι βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο της φοίτησής 
τους και αναμένεται να αποκτήσουν το πτυχίο τους μέχρι 
το τέλος της περιόδου εγγραφών στο Π.Μ.Σ.

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε 
φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου 
από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από 
το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακα-
δημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με 
το ν. 3328/2005 (Α’ 80).

Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που υπη-
ρετούν στο Α.Π.Θ., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του 
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν.4485/2017, 
μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ΄ 
έτος, με την προϋπόθεση ο τίτλος σπουδών τους και το έργο 
που επιτελούν είναι συναφή με το Π.Μ.Σ.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια σπουδών

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) 
ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών Δ.Μ.Σ. είναι ενενήντα (90). Το αναλυτικό 
πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται 
ενδεικτικώς ως εξής:

1ο Εξάμηνο
Επιλογή τεσσάρων (4) μαθημάτων

α/α Μάθημα Kωδ. Μαθ. Τύπος 
μαθήματος ECTS

1 Τεχνητή Όραση DMCI-1 Επιλογής 7,5
2 Υπολογιστική Νοημοσύνη-Στατιστική Μάθηση  DMCI-2 Επιλογής 7,5
3 Στατιστική Επεξεργασία Σημάτων-Χρονοσειρές DMCI-3 Επιλογής 7,5
4 Ανάλυση Βιοσημάτων-Νευροπληροφορική DMCI-4 Επιλογής 7,5
5 Παιχνίδια και Τεχνητή Νοημοσύνη DMCI-5 Επιλογής 7,5
6 Πολύπλοκα Συστήματα: Από την Κοινωνία στο Web DMCI-6 Επιλογής 7,5
7 Δυναμικά Συστήματα: Εφαρμογές σε Σήματα, Ρομποτική, Οικονομία DMCI-7 Επιλογής 7,5

Σύνολο ECTS 30
Τα μαθήματα α/α 6 και 7 θα προσφέρονται εναλλάξ κάθε έτος.

2ο Εξάμηνο
Επιλογή τεσσάρων (4) μαθημάτων

α/α Μάθημα Kωδ. Μαθ. Τύπος 
μαθήματος ECTS

1 Βαθιά Μάθηση & Ανάλυση Πολυμεσικών Δεδομένων DMCI-8 Επιλογής 7,5
2 Κοινωνικά Μέσα DMCI-9 Επιλογής 7,5
3 Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Βίντεο DMCI-10 Επιλογής 7,5
4 Επεξεργασία Σήματος για Εγκεφαλικές Διεπαφές DMCI-11 Επιλογής 7,5
5 Εικονική Πραγματικότητα DMCI-12 Επιλογής 7,5
6 Γλωσσική Τεχνολογία DMCI-13 Επιλογής 7,5

Σύνολο ECTS 30
Τα μαθήματα α/α 2 και 3 θα προσφέρονται εναλλάξ κάθε έτος.

3ο Εξάμηνο
1 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Έργασία 30
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Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η Ελληνική, 
εκτός αν υπάρχουν αλλοδαποί μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές 
ή φοιτήτριες, οπότε το μάθημα διεξάγεται στην Αγγλική.

Η βιβλιογραφία του κάθε μαθήματος είναι κατά βάση 
στην Αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ 
ανώτατο όριο στους τριάντα (30) μεταπτυχιακούς/ές 
φοιτητές/τριες ετησίως.

Ο τρόπος επιλογής εισακτέων, η διαδικασία και τα 
κριτήρια επιλογής, καθορίζονται στον οικείο Κανονισμό 
Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο οποίος έχει εγκριθεί από τη 
Σύγκλητο του ΑΠΘ (συνεδρίαση με αριθμό 2958/12 και 
13-42018) και αναφέρονται στην προκήρυξη.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Για την υλοποίηση του ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη 
ΔΕΠ του Τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς και μέλη ΔΕΠ 
άλλων Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, 
καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων και επισκέπτες 
διδάσκοντες (καταξιωμένοι επιστήμονες, καλλιτέχνες ή 
επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους) από την ημεδαπή 
και την αλλοδαπή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
36 του ν.4485/2017 (Α΄114).

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθούν οι αί-
θουσες διδασκαλίας που διαθέτει το Τμήμα Πληροφορικής 
εντός της Πανεπιστημιούπολης (Ημιώροφος Κτηρίου Βιο-
λογίας), αλλά και στο Παράρτημα του, που εδρεύει επί της 
οδού Εθνικής Αντιστάσεως 16, στον Δήμο Καλαμαριάς. Οι 
αίθουσες αυτές είναι εξοπλισμένες με τον απαραίτητο εξο-
πλισμό (ασύρματη δικτύωση, συστήματα προβολής κλπ). 
Για την εκπόνηση των εργασιών (Μεταπτυχιακής Διπλω-
ματικής Εργασίας, εργασίες στα πλαίσια των μαθημάτων) 
και την εξοικείωση των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με 
υλικό και λογισμικό που σχετίζονται με τα προσφερόμενα 
μαθήματα οι φοιτητές έχουν στην διάθεση τους τις νησίδες 
υπολογιστών του τμήματος καθώς και την υπολογιστική 
υποδομή και τον εξοπλισμό (π.χ. μαγνητικοί αισθητήρες 
καταγραφής κίνησης, καταγραφή βίντεο από πολλαπλές 
κάμερες, συστοιχίες μικροφώνων, εγκεφαλικές διεπαφές, 
τηλεκατευθυνόμενα ιπτάμενα μέσα [drones]) του Εργα-
στηρίου Τεχνητής Νοημοσύνης και Ανάλυσης Πληροφο-
ριών, τόσο εντός της Πανεπιστημιούπολης όσο και στον 
εργαστηριακό χώρο που αυτό διαθέτει στο παράρτημα.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 
2018-2019 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Αναλυτικός συνολικός προϋπολογισμός λειτουργίας 
για πέντε (5) συνεχή έτη (2018-2022), συμπεριλαμβανο-

μένου του αναλυτικού λειτουργικού κόστους του ΠΜΣ, 
τις πηγές χρηματοδότησής του και τους εν γένει πόρους 
της λειτουργίας του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 32 και 37 του ν.4485/2017:

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ
1.  Κάθε Άλλη Νόμιμη Αιτία (εξέταση φακέλων 

υποψηφιότητας) 
4.000,00 €

2. Τέλη Φοίτησης 84.000,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 88.000,00 €

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ

1.  Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογι-
σμικού 

3.500,00 €

2.  Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μετα-
πτυχιακούς φοιτητές 

8.400,00 €

3. Δαπάνες αναλωσίμων 3.500,00 €
4.  Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του 

Π.Μ.Σ. 
18.500,00 €

5.  Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του 
Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς 

2.860,00 €

9  Αμοιβές διοικητικής και τεxνικής υποστή-
ριξης 

20.900,00 €

10.  Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα δη-
μοσιότητας - προβολής, αγοράς εκπαι-
δευτικού υλικού, οργάνωσης συνεδρίου, 
δαπάνες εργασιών πεδίου. 

3.940,00 €

11. Λειτουργικά Έξοδα Ιδρύματος ( 30%) 26.400,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 88.000,00 €

Το ανωτέρω ετήσιο κόστος λειτουργίας ισοσκελίζεται 
από τα τέλη φοίτησης (1.800,00€) για ένα κύκλο σπου-
δών [3 ακαδημαϊκά εξάμηνα] καθώς και έσοδα εξέτασης 
φακέλου υποψηφιότητας (40,00€ ανά φάκελο) για εισα-
γωγή στο Π.Μ.Σ.

Οποιεσδήποτε άλλες δυνητικές πηγές χρηματο-
δότησης (Προϋπολογισμός Α.Π.Θ., Προϋπολογισμός 
ΥΠ.Π.Ε.Θ., Δωρεές, Παροχές, Κληροδοτήματα, Χορηγίες, 
Φορέων Δημοσίου Τομέα, Πόροι Ερευνητικών Προγραμ-
μάτων είτε Πόροι Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ή Άλλων Διεθνών Οργανισμών εφόσον οι κατηγορίες 
δαπανών είναι επιλέξιμες, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυ-
λίων Έρευνας, κάθε άλλη νόμιμη αιτία) αξιοποιούνται για 
την αναβάθμιση της προσφερόμενης εκπαίδευσης και 
κατάρτισης των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών και τη 
δυνητική μείωση των τελών φοίτησης.

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, 
θα ρυθμίζονται από τον οικείο Κανονισμό Μεταπτυχια-
κών Σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως

Θεσσαλονίκη, 10 Ιουλίου 2018.

Ο Πρύτανης
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ
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Αριθμ. 29587 (2)
Επανίδρυση του κοινού Διιδρυματικού Προ-

γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: 

«Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις» των Τμημάτων 

Νομικής της Νομικής Σχολής του Αριστοτελεί-

ου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Τμή-

ματος Νομικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας 

(Κύπρος), σε συνεργασία με το Κέντρο Θεραπεί-

ας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α).

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ  ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(Aριθμ. συνεδρίασης 2958/12 και 13-4-2018)

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργά-

νωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθ-
μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως αυτός 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και ιδίως των άρθρων 32, 
43 και 85 παρ. 2α .

2. Την Υπουργική Απόφαση με αριθμό 216772/Ζ1/
8-12-2017 (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12-12-2017): «Τρόπος κατάρ-
τισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και 
της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μετα-
πτυχιακών Σπουδών».

3. Την Υπουργική Απόφαση με αριθμό 41931/Ζ1/
12-3-2017 (ΦΕΚ 972/τ.Β΄/19-3-2017): «Ρύθμιση θεμάτων 
ίδρυσης κοινών Π.Μ.Σ. και εκπόνησης διδακτορικών δια-
τριβών με συνεπίβλεψη μεταξύ ημεδαπών Α.Ε.Ι. και ανα-
γνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων ή ερευνητικών 
κέντρων και ινστιτούτων της αλλοδαπής».

4. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό: α) 163204/
Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων 
του ν. 4485/17 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών σπου-
δών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-Λοιπά θέ-
ματα», β) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινήσεις σχετικά 
με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), 
και γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22-12-2017 «Εφαρμογή 
των διατάξεων του ν.4485/2017 (Α΄114) για θέματα με-
ταπτυχιακών σπουδών», δ) 22879/Ζ1/9-2-2018 «Εφαρ-
μογή των διατάξεων του ν.4485/2017 (Α΄114), ε) 26407/
Ζ1/15-2-2018 «Ίδρυση -Επανίδρυση ΠΜΣ σε εφαρμογή 
των διατάξεων του ν.4485/2017 (Α΄114), και στ) 45070/
Ζ1/19-3-2018 «Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4521/2018 
(Α΄38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες 
διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α’/2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότη-
τας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και 
συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώ-
ματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Την Πρυτανική Απόφαση ίδρυσης του Διιδρυμα-
τικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με 
τίτλο: «Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις» (ΦΕΚ 2516/τ.Β΄/
20-11-2015), όπως τροποποιήθηκε με την πρυτανική 
απόφαση (ΦΕΚ 2833/τ.Β΄/11-8-2017).

7. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Νομικής 
της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό 104/ 20-3-2018).

8. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 

Λευκωσίας (12-4-2018) και την απόφαση του Διοικητι-
κού Συμβουλίου του ΚΕ.ΘΕ.Α. (συνεδρίαση με αριθμό 
5/30-3-2018).

9. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του 
Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ και 
του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας 
(Κύπρος) για τη συνδιοργάνωση του Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο: 
«Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις».

10. Την θετική εισήγηση με αριθμό 20160/12-4-2018 
της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΑΠΘ.

11. Την με αριθμό 102611/Ζ1/21-6-2018 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σχετικά 
με την: «Ίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπου-
δών, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 του 
ν. 4485/17 (Α΄114)».

12. Το γεγονός ότι το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (Κύ-
προς) έχει αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ ως ομοταγές 
προς τα ελληνικά ΑΕΙ (82 Ολ. ΔΣ/10-2-2010).

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

Την επανίδρυση και λειτουργία από το ακαδημαϊκό 
έτος 2018-2019 του κοινού Διιδρυματικού Προγράμμα-
τος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νομικής 
της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης και του Τμήματος Νομικής του Πανε-
πιστημίου Λευκωσίας (Κύπρος), σε συνεργασία με το 
Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.ΘΕ.Α.), με 
τίτλο: «Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις», ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Τα Τμήματα Νομικής του Α.Π.Θ. και του Πανεπιστημί-
ου Λευκωσίας (Κύπρος), σε συνεργασία με το ΚΕ.ΘΕ.Α., 
οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 
2018-2019 επανιδρυμένο το Πρόγραμμα Μεταπτυχια-
κών Σπουδών με τίτλο: «Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις» 
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις 
διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄114).

Τη διοικητική υποστήριξη του Δ.Π.Μ.Σ. έχει το Τμήμα 
Νομικής του Α.Π.Θ.

Η υλοποίηση του ΔΠΜΣ θα γίνει και με τη συμβολή της 
υλικοτεχνικής υποδομής και του διδακτικού προσωπικού 
του ΚΕΘΕΑ.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η μελέτη και η έρευνα 
αφ’ ενός μεν του νομικού πλαισίου που αφορά στις εξαρ-
τήσεις, αφ’ ετέρου δε των πολιτικών πρόληψης, αντιμε-
τώπισης και θεραπείας τους, με ιδιαίτερη έμφαση στις 
σύγχρονες εξελίξεις.

Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η καλλιέργεια και η προα-
γωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας στα πα-
ραπάνω πεδία και ο εφοδιασμός των μεταπτυχιακών 
φοιτητών με εξειδικευμένες γνώσεις σε αυτά, με στόχο 
την πληρέστερη προετοιμασία τους για μια επιτυχημένη 
επαγγελματική σταδιοδρομία.

Πιο συγκεκριμένα, σκοπός της πρώτης ειδίκευσης του 
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προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει και προετοιμάσει 
τους φοιτητές για το χειρισμό νομικών υποθέσεων που 
σχετίζονται με τις εξαρτήσεις τόσο στο στάδιο της προδι-
κασίας και της κύριας διαδικασίας όσο και σε εκείνο της 
έκτισης των ποινών, να τους προσφέρει εξειδικευμένη 
γνώση σχετικά με τα κέντρα θεραπείας, τον τρόπο λει-
τουργίας τους και τις προϋποθέσεις αποδοχής εξαρτη-
μένων ατόμων σε αυτά, ώστε να μπορούν να παρέχουν 
σχετικές συμβουλές στους πελάτες τους, να παρέχει ει-
δικές γνώσεις σχετικά με την ασφαλιστική κάλυψη των 
θεραπευτικών αγωγών και τις δυνατότητες εξασφάλισης 
δωρεάν θεραπείας.

Σκοπός της δεύτερης ειδίκευσης είναι να εκπαιδεύσει 
και προετοιμάσει τους σπουδαστές για να μπορέσουν να 
αναλάβουν θέσεις ως σύμβουλοι αντιμετώπισης εξαρ-
τήσεων, σύμβουλοι για διαταραχές συμπεριφοράς, κλι-
νικοί θεραπευτές, σχολικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι για 
ειδικές ομάδες πληθυσμού (λ.χ. φυλακισμένοι) ή μέλη 
του προσωπικού πανεπιστημιακών ιδρυμάτων για την 
υποστήριξη των φοιτητών.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις» 
στις εξής δύο (2) ειδικεύσεις: Α) Ποινικό Δίκαιο των εξαρ-
τήσεων και Β) Νομική και θεραπευτική διαχείριση των 
εξαρτήσεων.

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί ως μεταπτυχιακοί/κές φοι-
τητές/ήτριες, πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων Ανώτατων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αντίστοιχων 
αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Άρθρο 5 
Χρονική διάρκεια σπουδών

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) 
ακαδημαϊκά εξάμηνα πλήρους φοίτησης ή έξι ακαδη-
μαϊκά (6) εξάμηνα μερικής φοίτησης.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών (Δ.Μ.Σ). είναι ενενήντα (90). Το αναλυτικό 
πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται 
ως εξής:

1ο Εξάμηνο:
Προαιρετικά μαθήματα Ώρες ECTS

Εισαγωγή στο Ποινικό Δίκαιο 30 0
Εισαγωγή στη θεραπευτική διαχείριση 
των εξαρτήσεων 15 0

Μαθήματα Υποχρεωτικά
Ποινικό Δίκαιο για την αντιμετώπιση των 
εξαρτήσεων Ι 30 7,5

Πολιτικές πρόληψης των εξαρτήσεων, 
έγκαιρης παρέμβασης και αγωγής υγείας 30 7,5
Εξαρτήσεις και παραβατική συμπεριφορά 30 7,5
Εισαγωγή στη θεωρία των εξαρτήσεων 30 7,5

Σύνολο 30
2ο Εξάμηνο:

Ειδίκευση Ι: Ποινικό Δίκαιο των εξαρτήσεων.
Μαθήματα Υποχρεωτικά Ώρες ECTS

Ουσιαστικό και Δικονομικό Ποινικό Δίκαιο 
για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων 30 7,5
Μεταχείριση εξαρτημένων ατόμων σε δο-
μές εγκλεισμού και ανοικτά θεραπευτικά 
προγράμματα 30 7,5
Μαθήματα Επιλογής (δύο από τα παρα-
κάτω ή ένα από τα παρακάτω και ένα από 
την ειδίκευση ΙΙ)

Ώρες ECTS

Δικαστηριακή πράξη για την αντιμετώ-
πιση των εξαρτήσεων και ο ρόλος του 
συνηγόρου στην ποινική δίκη 30 7,5
Θεραπευτικές δομές για την αντιμετώπιση 
των εξαρτήσεων 30 7,5
Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο για την 
αντιμετώπιση των εξαρτήσεων 30 7,5
Πρακτική άσκηση σε πρόγραμμα απεξάρ-
τησης σε σωφρονιστικό κατάστημα ή/και 
σε κέντρο υποδοχής αποφυλακισμένων 30 7,5

Σύνολο 30
Ειδίκευση ΙΙ:  Νομική και θεραπευτική διαχείριση των 

εξαρτήσεων

Μαθήματα Υποχρεωτικά Ώρες ECTS
Θεραπεία των εξαρτήσεων: Ψυχοκοινωνι-
κές παρεμβάσεις και Φαρμακοθεραπείες 30 7,5
Σωφρονιστική μεταχείριση εξαρτημένων 
δραστών 30 7,5
Μαθήματα Επιλογής (δύο από τα παρα-
κάτω ή ένα από τα παρακάτω και ένα από 
την ειδίκευση Ι) 

Ώρες ECTS

Ερευνητικά εργαλεία στις εξαρτήσεις (δι-
αγνωστικά εργαλείααποτελεσματικότητα 
- κίνδυνοι). 30 7,5
Εξαρτήσεις και ειδικοί πληθυσμοί (ανήλι-
κοι, φυλακισμένοι, ψυχικά ασθενείς) 30 7,5
Κοινωνικές δομές (σχολείο, οικογένεια, 
κοινότητα) και εξαρτήσεις 30 7,5
Ρόλος και ευθύνη του ειδικού επιστήμονα 
στον χώρο των εξαρτήσεων 30 7,5
Πρακτική άσκηση σε θεραπευτικές δομές  30 7,5

Σύνολο 30
3ο Εξάμηνο:

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30 
ECTS

Σύνολο 30
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Η γλώσσα διδασκαλίας του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η ελληνική. 
Αλλοδαποί καθηγητές διδάσκουν, μόνο μαθήματα επι-
λογής, στην αγγλική γλώσσα.

Η γλώσσα εκπόνησης των μεταπτυχιακών διπλωμα-
τικών εργασιών θα είναι η ελληνική, όπως θα ορίζεται 
στον οικείο κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών, ενώ 
θα κατατίθεται και μία περίληψη στην αγγλική γλώσσα.

Η ανακατανομή των μαθημάτων στο πρόγραμμα μερι-
κής φοίτησης θα γίνει με αποφάσεις των οργάνων και θα 
περιλαμβάνεται στον οικείο κανονισμό μεταπτυχιακών 
σπουδών.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ 
ανώτατο όριο στους εβδομήντα (70) μεταπτυχιακούς/
ές φοιτητές/ήτριες ετησίως.

Ο τρόπος επιλογής των εισακτέων, η διαδικασία και τα 
κριτήρια επιλογής, καθορίζονται στον οικείο Κανονισμό 
Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο οποίος έχει εγκριθεί από τη 
Σύγκλητο του ΑΠΘ (συνεδρίαση με αριθμό 2958/12 και 
13-4-2018) και αναφέρονται στην προκήρυξη.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Για την υλοποίηση του Δ.Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν 
μέλη Δ.Ε.Π. των Τμημάτων Νομικής του Αριστοτελείου

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου 
Λευκωσίας και μέλη του διδακτικού προσωπικού του 
ΚΕΘΕΑ, καθώς και επισκέπτες διδάσκοντες (καταξιω-
μένοι επιστήμονες ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύ-
ρους) από την ημεδαπή και την αλλοδαπή σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του ν.4485/2017 (Α΄114).

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για τη λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθεί η 
υλικοτεχνική υποδομή των Τμημάτων Νομικής του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπι-
στημίου Λευκωσίας και του ΚΕ.ΘΕ.Α.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 
2018-2019 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2022 - 2023.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Αναλυτικός προϋπολογισμός λειτουργίας κατ΄ έτος 
και για πέντε (5) συνεχή έτη, συμπεριλαμβανομένου 
του αναλυτικού λειτουργικού κόστους του Δ.Π.Μ.Σ., τις 
πηγές χρηματοδότησής του και τους εν γένει πόρους της 
λειτουργίας του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
32 και 37 του ν.4485/2017.

ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
Ποσά (€)

2018 2019 2020 2021 2022 Σύνολο 
2018-2022

Τέλη Φοίτησης 196.000,00 € 196.000,00 € 196.000,00 € 196.000,00 € 196.000,00 € 980.000,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗ-
ΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 196.000,00 € 196.000,00 € 196.000,00 € 196.000,00 € 196.000,00 € 980.000,00 €
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ Ποσά (€) 2018 2019 2020 2021 2022 2018 - 2022
Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες 
λογισμικού 5.000,00 €  5.000,00 €  5.000,00 €  5.000,00 €  5.000,00 €  25.000,00 €
Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών 
σε μεταπτυχιακούς φοιτητές 7.000,00 €  7.000,00 €  7.000,00 €  7.000,00 €  7.000,00 €  35.000,00 €
Δαπάνες αναλωσίμων 6.200,00 €  6.200,00 €  6.200,00 €  6.200,00 €  6.200,00 €  31.000,00 €
Δαπάνες μετακινήσεων διδασκό-
ντων του Π.Μ.Σ. 18.000,00 €  18.000,00 €  18.000,00 €  18.000,00 €  18.000,00 €  90.000,00 €
Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προ-
σωπικού των ΑΕΙ και ερευνητικών 
κεντρών και ινστιτούτων που συμ-
μετέχουν στην οργάνωση του ΠΜΣ 47.000,00 €  47.000,00 €  47.000,00 €  47.000,00 €  47.000,00 €  235.000,00 €
Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προ-
σωπικού των ΑΕΙ που συμμετέχουν 
στην οργάνωση του ΠΜΣ 21.000,00 €  21.000,00 €  21.000,00 €  21.000,00 €  21.000,00 €  105.000,00 €
Αμοιβές διοικητικής και τεxνικής 
υποστήριξης 14.000,00 €  14.000,00 €  14.000,00 €  14.000,00 €  14.000,00 €  70.000,00 €
Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα 
δημοσιότητας προβολής, αγοράς εκ-
παιδευτικού υλικού, οργάνωσης συ-
νεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου. 19.000,00 €  19.000,00 €  19.000,00 €  19.000,00 €  19.000,00 €  95.000,00 €
Λειτουργικά Έξοδα Ιδρύματος (30%  58.800,00 €  58.800,00 €  58.800,00 €  58.800,00 €  58.800,00 €  294.000,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 196.000,00 €  196.000,00 €  196.000,00 €  196.000,00 €  196.000,00 €  980.000,00 €

Downloaded from eduguide.gr



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45793Τεύχος Β’ 3648/27.08.2018

Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας καλύπτεται από τέλη 
φοίτησης που ανέρχονται στο ποσό των 4.000,00 € 
και για ένα κύκλο σπουδών [τα τρία (3) εξάμηνα φοί-
τησης].

Οι υποψήφιοι καταβάλλουν ποσό πενήντα ευρώ 
(50,00 €) για την εξέταση του φακέλου υποψηφιότητας 
για εισαγωγή στο Π.Μ.Σ.

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις

Όσοι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν εισαχθεί μέχρι και 
το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, συνεχίζουν και ολοκλη-

ρώνουν τις σπουδές τους με τις ισχύουσες διατάξεις, πριν 
τη δημοσίευση του ν. 4485/2017 (Α΄114).

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύ-
ουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 11 Ιουλίου 2018

Ο Πρύτανης
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ
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*02036482708180008*

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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