
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ανάκληση της 13725/ΔΒΕ1911/ν.3299/04/ 
3-12-2010 (ΦΕΚ 1992/Β΄/24.12.2010) απόφασης 
υπαγωγής της επένδυσης της εταιρείας «ΜΗΝΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩ-
ΛΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΜΗΝΟΣ ΑΒΕΤΕ)» η 
οποία έχει υπαχθεί στο ν. 3299/2004, όπως ισχύει 
(Άρθρο 3, παράγραφος 1, περίπτωση ε, υποπερί-
πτωση χ).

2 Ανάκληση της 9028/ΔΒΕ1155/ν.3299/04/
10-6-2009 (ΦΕΚ 1273/Β΄/29-6-2009) απόφασης 
υπαγωγής της επένδυσης της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙ-
ΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗ-
ΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΚΥ-
ΚΛΩΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ με διακριτικό τίτλο «ΕΒΑΠ 
ΑΕΒΕ»» η οποία έχει υπαχθεί στο ν. 3299/2004, 
όπως ισχύει (Άρθρο 3, παράγραφος 1, περίπτωση 
ε, υποπερίπτωση χ).

3 Παράταση απαγόρευσης κυνηγίου Θηραμάτων 
για πέντε (5) χρόνια (μέχρι 31-7-2023) στις θέσεις: 
α) ΚΟΥΚΟΣ - ΧΩΡΑΦΑ όρους Αιγάλεω Δήμων Πε-
ράματος, Κερατσινίου - Δραπετσώνας, Νίκαιας - 
Αγίου Ιωάννη Ρέντη και β) ΦΑΣΚΟΜΗΛΙΑ Λίμνης 
Βουλιαγμένης Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγ-
μένης.

4 Ίδρυση Κλινικής Επειγόντων Περιστατικών στην 
Ιατρική Σχολή της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
ΕΚΠΑ.

5 Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Πληροφορικής 
της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επι-
κοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με τίτ-
λο «Πληροφορική» (Master of Science (M.Sc.) in 
«Informatics»).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 73256 - 05/07/2018 (1)
  Ανάκληση της 13725/ΔΒΕ1911/ν.3299/04/ 

3-12-2010 (ΦΕΚ 1992/Β΄/24.12.2010) απόφασης 

υπαγωγής της επένδυσης της εταιρείας «ΜΗΝΟΣ 

ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩ-

ΛΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΜΗΝΟΣ ΑΒΕΤΕ)» η 

οποία έχει υπαχθεί στο ν. 3299/2004, όπως ισχύ-

ει (Άρθρο 3, παράγραφος 1, περίπτωση ε, υποπε-

ρίπτωση χ). 

 Με την 67085/21-6-2018 απόφαση του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης εγκρίνεται η ανάκλη-
ση της με αριθμ. 13725/ΔΒΕ1911/ν.3299/04/3-12-2010 
(ΦΕΚ 1992/Β΄/24-12-2010) απόφασης υπαγωγής της 
επένδυσης της εταιρείας «ΜΗΝΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙ-
ΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
(ΜΗΝΟΣ ΑΒΕΤΕ)» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
10 (παρ. 2.Α) του ν.3299/2004, όπως ισχύει. 

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ημερομηνία Γνωμοδοτικής Επιτροπής 22/5/2018. 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ 

Ι

   Αριθμ. 73201 - 05/07/2018 (2)
Ανάκληση της 9028/ΔΒΕ1155/ν.3299/04/ 

10-6-2009 (ΦΕΚ 1273/Β΄/29-6-2009) απόφασης 

υπαγωγής της επένδυσης της εταιρείας «ΕΛ-

ΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙ-

ΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΒΙΟΜΗΧΑ-

ΝΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ με διακριτικό 

τίτλο «ΕΒΑΠ ΑΕΒΕ»» η οποία έχει υπαχθεί στο 

ν. 3299/2004, όπως ισχύει (Άρθρο 3, παράγρα-

φος 1, περίπτωση ε, υποπερίπτωση χ) .

 Με την 66518 - 20/06/2018 απόφαση του Αναπληρω-
τή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης εγκρίνεται η 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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ανάκληση της με αριθμ. 9028/ΔΒΕ1155/ ν.3299/04/10-6-
2009 (ΦΕΚ 1273/Β΄/29-6-2009) απόφασης υπαγωγής της 
επένδυσης της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ με διακριτικό 
τίτλο «ΕΒΑΠ ΑΕΒΕ»» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 10 (παρ. 2.Α) του ν.3299/2004, όπως ισχύει.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ημερομηνία Γνωμοδοτικής Επιτροπής 22/5/2018. 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ 

Ι

   Αριθμ. 48528/1173 (3)
Παράταση απαγόρευσης κυνηγίου Θηραμάτων 

για πέντε (5) χρόνια (μέχρι 31-7-2023) στις θέ-

σεις: α) ΚΟΥΚΟΣ - ΧΩΡΑΦΑ όρους Αιγάλεω Δή-

μων Περάματος, Κερατσινίου - Δραπετσώνας, Νί-

καιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη και β) ΦΑΣΚΟΜΗΛΙΑ 

Λίμνης Βουλιαγμένης Δήμου Βάρης - Βούλας - 

Βουλιαγμένης .

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του ν.δ.86/1969 

που προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του ν. 177/1975 
«περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων 
τινών του ν.δ. 86/1969 περί Δασικού Κώδικος».

2. Τις διατάξεις της αριθμ. 414985/29-11-1985 (Φ.Ε.Κ. 
757/Β΄/18-12-1985) κοινής απόφασης των Υφυπουργού 
Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργί-
ας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πανίδας».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 57 ν. 2637/1998 (Φ.Ε.Κ. 
200/Α’/27-8-1998) περί «Σύστασης Οργανισμού πιστο-
ποίησης λογαριασμών και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του π.δ. 94/1993 (Φ.Ε.Κ. 40/Α΄/
22-3-1993) «περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατη-
ρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές 
ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου 
Γεωργίας».

5. Τις διατάξεις των άρθρ. 6 και 280 του ν.3852/2010 
(ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης».

6. Το π.δ.135/2010 (ΦΕΚ 228/Α΄/2010) περί Οργανι-
σμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και το 
αριθμ.: 115421/245/7-2-2011 έγγραφο Υπουργείου Πε-
ριβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Διευ-
κρινίσεις αναφορικά με τις αρμοδιότητες των δασικών 
υπηρεσιών σύμφωνα με τους νέους οργανισμούς των 
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων».

7. Το άρθρ. 28, ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/2015) και 
την αριθ. 15869/15-5-2017 απόφαση Υπουργού Εσω-
τερικών με την οποία διορίστηκε, με πενταετή θητεία, 
ο Σπυρίδων Κοκκινάκης του Χρήστου, Συντονιστής της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ ΥΟΔΔ/250/
26-5-2017).

8. Την 1646/26-8-1999 απόφαση, περί «Απαγόρευ-
σης κυνηγίου Θηραμάτων στις θέσεις: α) ΚΟΥΚΟΣ ΧΩ-
ΡΑΦΑ Όρους Αιγάλεω Δήμων Περάματος, Κερατσινίου, 
Νίκαιας και β) ΦΑΣΚΟΜΗΛΙΑ Λίμνης Βουλιαγμένης 
Δήμου Βουλιαγμένης μέχρι 31-7-2004 και τις 2002/
15-6-2004 (ΦΕΚ 1092/Β΄/19-7-2004), 2900/31-7-2009 
(ΦΕΚ 1843/Β΄/3-9-2009) και 1539/2-7-2014 (ΦΕΚ 2022/
Β΄/24-7-2014) αποφάσεις μας για παράταση ισχύος αυ-
τής μέχρι την 31-7-2018.

9. Την 46915/1573/11-6-2018 εισήγηση του Δασαρχεί-
ου Πειραιά που προτείνει την παράταση απαγόρευσης 
του κυνηγίου για την προστασία, ανάπτυξη, αναπαρα-
γωγή του θηραματικού πλούτου και της άγριας πανί-
δας των πιο κάτω περιοχών και γενικότερα της χώρας, 
αποφασίζουμε:

Παρατείνουμε για μια πενταετία (έως 31-7-2023) την 
ισχύ της 1646/26-8-1999 απόφασης περί απαγόρευσης 
κυνηγίου όλων των θηραμάτων στις θέσεις: α) ΚΟΥΚΟΣ 
ΧΩΡΑΦΑ Όρους Αιγάλεω Δήμων Περάματος, Κερατσινί-
ου, Νίκαιας και β) ΦΑΣΚΟΜΗΛΙΑ Λίμνης Βουλιαγμένης 
Δήμου Βουλιαγμένης με όρια, τα αναφερόμενα στην 
ως άνω απόφαση και στις 2002/15-6-2004 (ΦΕΚ 1092/
Β΄/19-7-2004), 2900/31-7-2009 (ΦΕΚ 1843/Β΄/3-9-2009) 
και 1539/2-7-2014 (ΦΕΚ 2022/Β΄/24-7-2014) αποφάσεις 
για παράταση ισχύος αυτής.

Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δημοσιο-
νομική δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού 
(άρθρ. 90, π.δ. 63/2005).

Η απόφαση αυτή θα ισχύει από το κυνηγετικό έτος 
2018-2019.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 25 Ιουνίου 2018

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ  

Ι

   Αριθμ. πράξης 868 (4)
Ίδρυση Κλινικής Επειγόντων Περιστατικών στην 

Ιατρική Σχολή της Σχολής Επιστημών Υγείας του 

ΕΚΠΑ.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθ. 96 του ν.4310/2014 όπως προστέθηκε στο 

άρθ. 80 του ν. 4009/2011 και ισχύει με το άρθ. 60 του
ν. 4386/2016.

2. Την 30-4-2018 απόφαση της Πανεπιστημιακής Συ-
γκλήτου.

3. Την από 27-4-2018 απόφαση της Συνέλευσης της 
Ιατρικής Σχολής
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4. Την από 24-4-2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευ-
σης του Τομέα Παθολογίας.

5. Το γεγονός ότι η Κλινική Επειγόντων Περιστατικών 
δεν θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό ή την κρα-
τική επιχορήγηση του Ιδρύματος, αποφασίζουμε:

Την ίδρυση Κλινικής Επειγόντων Περιστατικών στην 
Ιατρική Σχολή της Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία 
εντάσσεται στον Τομέα Παθολογίας.

Για την ίδρυση της Κλινικής Επειγόντων Περιστατι-
κών δεν υφίσταται ανάγκη πρόσθετης δαπάνης διότι 
θα λειτουργήσει σε χώρους του Πανεπιστημίου (Π.Γ.Ν 
.’’ΑΤΤΙΚΟΝ’’) και θα χρησιμοποιήσει τον εξοπλισμό και 
τις υποδομές του νοσοκομείου στο οποίο θα εγκατα-
σταθεί. Ως εκ τούτου δεν θα επιβαρυνθεί ο προϋπολο-
γισμός ή η κρατική επιχορήγηση του Ιδρύματος (άρθ. 
96 ν. 4310/2014 όπως προστέθηκε στο άρθ. 80 του 
ν. 4009/2011 και ισχύει με το άρθ. 60 του ν. 4386/2016).

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 5 Ιουλίου 2018

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

Αριθμ. 20184258 (5)
    Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Πληροφορικής 

της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επι-

κοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με τίτ-

λο «Πληροφορική» (Master of Science (M.Sc.) in 

«Informatics»). 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
(Αρ. Συνεδρίασης 16η /13-6-2018)

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

γάνωση 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 υπουργική απόφαση με αριθμ. 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. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό: α) 163204/
Ζ1/29-9-2017 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ «Εφαρμογή των διατάξεων 
του ν. 4485/2017 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών 
σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-Λοι-
πά θέματα», β) 164530/Ζ1/3-10-2017 ΕΠΕΙΓΟΝ «Άμεσες 
ενέργειες και χρονοδιάγραμμα όσον αφορά τη 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 μεταπτυ-
χιακών σπουδών».

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

5. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί-
ηση 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 ποιότη-
τας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και 
συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώ-
ματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Την υπουργική απόφαση 99795/Β7 (ΦΕΚ 1844 τ.Β’/ 
7-7-2014), «Αντικατάσταση της αριθ. Β7/96694 (ΦΕΚ 
1788 τ.Β΄/08.12.2006) υπουργικής απόφασης που αφο-
ρά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμή-
ματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς με 
τίτλο «Πληροφορική» - Αναμόρφωση του προγράμμα-
τος», όπως τροποποιήθηκε με την υπουργική απόφαση 
20154547 (ΦΕΚ 1696 τ.Β’/14-8- 2015).

8. Το αριθ. ΦΕΚ 617/τ.ΥΟΔΔ/23-11-2017 στο οποίο δη-
μοσιεύθηκε η αριθ. 201656/Ζ1/21-11-2017 διαπιστωτική 
πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων (ΑΔΑ: 72Ε34653ΠΣ-ΒΤΨ) περί εκλογής Πρύτανη 
και τριών (3) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Πει-
ραιώς με θητεία τεσσάρων (4) ετών, από 1-12-2017 έως 
30-11-2021.

9. Τις αριθμ. 20176901/6-12-2017 (ΑΔΑ: Ω4Δ4469Β7Τ-
0Χ6), αριθμ. 20181150/26-2-2018 (ΑΔΑ: ΨΣΤ9469Β7Τ-
Μ93), αριθμ. 20181709/ 19-3-2018 (ΑΔΑ: 6ΒΦ1469Β7Τ-
ΤΟΥ) και αριθμ. 20182231/16-4-2018 (ΑΔΑ: ΩΟ63469Β7Τ-
Ξ3Β) αποφάσεις του Πρύτανη περί συγκρότησης και 
ανασυγκρότησης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς.

10. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του 
Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς 
(συνεδρίαση 11-6-2018).

11. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς (συ-
νεδρίαση 13-6-2018).

12. Το αριθμ. 20132198/22-4-2013. έγγραφο της ΑΔΙΠ 
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξω-
τερική αξιολόγηση του Τμήματος Πληροφορικής του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς.

13. Το αριθμ. 109302/Ζ1/2-7-2018 έγγραφο του 
ΥΠ.Π.Ε.Θ., με θέμα «Ίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχια-
κών Σπουδών, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 
32 του ν. 4485/2017 (Α΄114)» που αφορά στην έγκριση 
της ίδρυσης του ΠΜΣ.

14. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη 
δαπάνη εις βάρος του τακτικού προϋπολογισμού ή την 
κρατική επιχορήγηση του Πανεπιστημίου Πειραιώς, απο-
φασίζουμε:
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Την επανίδρυση από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) 
του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς με τίτλο «Πληροφορική» (Master of Science 
(M.Sc.) in «Informatics») ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό 
έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΠΜΣ) με τίτλο «Πληροφορική» (Master of Science (M.Sc.) 
in «Informatics») σύμφωνα με τις διατάξεις της παρού-
σης απόφασης και τις διατάξεις του ν. 4485/2017, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2 
Αντικείμενο - Σκοπός

- Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) 
στην «Πληροφορική» (Master of Science (M.Sc.) in 
«Informatics») έχει ως αντικείμενο τη μύηση αποφοί-
των τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ διαφόρων επι-
στημονικών ειδικοτήτων στις αρχές και μεθοδολογίες 
εφαρμογής της σύγχρονης επιστήμης της Πληροφορικής 
με σκοπό την εκπαίδευση καταρτισμένων και ικανών 
επιστημόνων και ερευνητών που θα προωθήσουν την 
ανάπτυξη της χώρας και των Ελληνικών επιχειρήσεων 
και θα προωθήσουν την Ελληνική ανταγωνιστικότητα.

- Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Πλη-
ροφορική» (Master of Science (M.Sc.) in «Informatics») 
θεραπεύει σύγχρονα ζητήματα τεχνολογίας και εφαρ-
μογών της επιστήμης της Πληροφορικής σε άλλες σύγ-
χρονες επιστήμες. Το περιεχόμενο και η φυσιογνωμία 
του προγράμματος έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε να 
ανταποκρίνεται με επιτυχία στις ιδιαίτερες επιστημονι-
κές ανάγκες που προκαλεί η ταχύτατη εξέλιξη της Πλη-
ροφορικής και των εφαρμογών της σε ευρωπαϊκό και 
διεθνές επίπεδο.

Τόσο τα μαθήματα κορμού, όσο και τα μαθήματα 
επιλογής, έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να προσφέρουν 
στο μεταπτυχιακό φοιτητή την ειδίκευση που απαιτούν 
οι πλέον πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα 
της Πληροφορικής και ειδικότερα των εφαρμογών της 
που αφορούν σε άλλες επιστήμες, σε συνδυασμό με τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της σύγχρονης 
Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Οικονομίας.

Οι σκοποί του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών στην «Πληροφορική» (Master of Science (M.Sc.) in 
«Informatics») του Τμήματος Πληροφορικής του Πανε-
πιστημίου Πειραιώς, είναι οι εξής:

• Η ενδυνάμωση του διεπιστημονικού χαρακτήρα της 
Πληροφορικής και η σύνδεσή της με άλλες επιστήμες 
με στόχο τόσο την ανάπτυξη υψηλού επιπέδου γνώσε-
ων Πληροφορικής σε επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων, 
όσο και η τροφοδότηση της ίδιας της Πληροφορικής με 
νέα επιστημονικά πεδία βασικής έρευνας και ανάπτυξης 
εφαρμογών.

• Η προετοιμασία και εκπαίδευση καταρτισμένων και 
ικανών επιστημόνων και ερευνητών που θα προωθή-
σουν την ανάπτυξη της χώρας.

• Η ανάπτυξη και διάχυση της Εφαρμοσμένης Πληρο-
φορικής στον Ελλαδικό χώρο.

• Η στενή συνεργασία μεταξύ της Ακαδημαϊκής Κοινό-
τητας και των Επιχειρήσεων για την αποδοχή, χρήση και 
διάδοση των συστημάτων Πληροφορικής.

• Η συνεργασία με Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς και Διε-
θνείς Επιστημονικούς Οργανισμούς, που ασχολούνται 
με θέματα Πληροφορικής.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΔΜΣ) στην «Πληροφορική» (Master of Science (M.Sc.) 
in «Informatics»).

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται 
δεκτοί πτυχιούχοι Πανεπιστημίων, Πολυτεχνείων ή Πο-
λυτεχνικών Σχολών και ΤΕΙ ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. της ημεδαπής 
και ΑΕΙ της αλλοδαπής.

Για τους Τίτλους Σπουδών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής 
είναι απαραίτητη η προσκόμιση πράξης ή βεβαίωσης 
ισοτιμίας του κατά νόμο αρμοδίου οργάνου με την οποία 
αναγνωρίζονται ως ισότιμοι προς τους απονεμόμενους 
από τα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται, σε τέσσερα (4) εξά-
μηνα για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και σε δυο (2) 
επιπλέον εξάμηνα για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης, 
και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 33 παρ.1 και 
2 του ν.4485/2017.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα μαθημάτων

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (M.Sc.), απαιτείται από το φοιτητή επιτυχής 
παρακολούθηση μαθημάτων και συγγραφή Μεταπτυ-
χιακής Διπλωματικής Διατριβής, ως ακολούθως, για το 
πρόγραμμα πλήρους και μερικής φοίτησης:

Για καθένα από τα πρώτα τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα 
σπουδών, απαιτείται η παρακολούθηση πέντε μαθη-
μάτων κορμού και ενός μαθήματος επιλογής εκ των 
προσφερόμενων. Κατά το τέταρτο ακαδημαϊκό εξάμη-
νο σπουδών, απαιτείται η παρακολούθηση δύο εκ των 
προσφερόμενων μαθημάτων επιλογής και η εκπόνηση 
Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Διατριβής. Κάθε μάθημα 
ισοδυναμεί με πέντε (5) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Η 
Μεταπτυχιακή Διατριβή (M.Sc. Thesis) ισοδυναμεί με 
είκοσι (20) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων του ΠΜΣ ανέρχεται σε 120 πιστω-
τικές μονάδες (ECTS).

Οι γλώσσες διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. είναι η Ελληνική 
ή/και η Αγγλική.

Downloaded from eduguide.gr



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39873Τεύχος Β’ 3164/01.08.2018

Η δομή του προγράμματος μαθημάτων του ΠΜΣ «Πλη-
ροφορική» έχει ως ακολούθως:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ
(1st Semester Courses)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ 
(Obligatory Courses)

Πιστωτικές 
Μονάδες 

(ECTS)
Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογι-
στών Introduction to Computer Science 5

Αρχές Προγραμματισμού - Γλώσσα 
C, C++ Programming Principles - 
Languages C, C++

5

Δομές Δεδομένων Data Structures 5
Γλώσσες Προγραμματισμού και Μετα-
γλωττιστές Programming Languages 
and Compilers

5

Λειτουργικά Συστήματα Operating 
Systems 5

Μάθημα Επιλογής (1)
Elective Course (1) 5
Σύνολο πιστωτικών μονάδων Total ECTS 30
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
(Elective Courses 1st Semester)
Ειδικά Κεφάλαια Μαθηματικών Special 
Topics in Mathematics 5

Μαθηματική Λογική Mathematical 
Logic 5

Διακριτά Μαθηματικά Discrete 
Mathematics 5

Συνδυαστική Ανάλυση Combinatorial 
Analysis 5

Λογικός Προγραμματισμός Logic 
Programming 5

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
(2nd Semester Courses)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ
 (Obligatory Courses)

Πιστωτικές
Μονάδες 

(ECTS)
Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός/
Τεχνολογίες Διαδικτύου Object-oriented 
Programming/Internet Technologies

5

Ταχεία Ανάπτυξη Εφαρμογών Rapid 
Application Development 5

Βάσεις και Αποθήκες Δεδομένων 
Databases and Data Warehouses 5

Τεχνητή Νοημοσύνη - Έμπειρα Συ-
στήματα Artificial Intelligence - Expert 
Systems

5

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου - Υπολογι-
στή Human-Computer Interaction 5

Μάθημα Επιλογής (1) Elective Course 
2nd Semester (1) 5

Σύνολο πιστωτικών μονάδων Total ECTS 30

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 
(Elective Courses 2nd Semester)
Θεωρία και Εφαρμογές Γραφημάτων 
Graph Theory and Applications 5

Γραμμικός Προγραμματισμός Linear 
Programming 5

Πολυμεσικά Σήματα και Συστήματα 
Multimedia Signals and Systems 5

Ειδικά Θέματα Συνδυαστικής Ανάλυσης 
Special Topics in Combinatorial Analysis 5

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
(3nd Semester Courses)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ 
(Obligatory Courses)

Πιστωτικές
Μονάδες 

(ECTS)
Τεχνολογία Λογισμικού Software 
Engineering 5

Αναγνώριση Προτύπων Pattern 
recognition 5

Αλγόριθμοι Algorithms 5
Δίκτυα Υπολογιστών Computer 
Networks 5

Συστήματα Λογισμικού Διαχείρισης Επι-
χειρησιακών Πόρων Software Systems 
fοr Enterprise Resource Planning

5

Μάθημα Επιλογής (1) 
Elective Course 3rd Semester (1) 5

Σύνολο πιστωτικών μονάδων Total ECTS 30
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
(Elective Courses 3rdSemester)
Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων 
Decision Support Systems 5

Ανάπτυξη Λογισμικού για Κινητές 
Συσκευές Software Development for 
Mobile Devices

5

Επιστημονικός Προγραμματισμός 
Scientific Programming 5

Γραφικά με Υπολογιστές - Εικονική 
Πραγματικότητα Computer Graphics-
Virtual programming

5

Πληροφοριακά Συστήματα στο Διαδί-
κτυο Web Information Systems 5

Κρυπτογραφία Cryptography 5

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 
(4th Semester Courses)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
(Obligatory Courses)

Πιστωτικές
Μονάδες

(ECTS)
Μεταπτυχιακή Διατριβή
M.Sc. Thesis 20

Μάθημα Επιλογής (1)
(Elective Course 4thSemester) (1) 5

Μάθημα Επιλογής (1)
(Elective Course 4th Semester) (1) 5
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Σύνολο πιστωτικών μονάδων 
Total ECTS 30

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
(Elective Courses 4th Semester)
Ασφάλεια Πληροφοριών
Information Security 5

Σύγχρονα Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα και 
Υπηρεσίες
Modern Telecommunication Networks 
and Services

5

Εικονικές Επιχειρήσεις
Virtual Enterprises 5

Αναγνώριση Ομιλίας και Ήχου
Voice and Sound Recognition 5

Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
e-Commerce 5

Ιατρική Πληροφορική
Medical Informatics 5

Ναυτιλιακή Πληροφορική
Maritime Informatics 5

Νομική Πληροφορική
Legal Informatics 5

Περιβαλλοντική Πληροφορική
Environmental Informatics 5

Πληροφορική στην Εκπαίδευση
Ιnformatics in Education 5

Γεωπληροφορική
Geoinformatics 5

Συστημική Ανάλυση
Systemic Analysis 5

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
e-Government 5

Ανάλυση Εικόνας και Εφαρμογές
Ιmage Analysis and Applications 5

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 
(Α’, Β’ , Γ’ και Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ)
Total ECTS (1st, 2nd3rd and 4th 
Semester)

120

Με απόφαση των αρμοδίων οργάνων, μπορεί να γίνει 
τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων καθώς 
και ανακατανομή των μαθημάτων του προγράμματος 
τόσο μεταξύ των εξαμήνων όσο και στα επιπλέον εξά-
μηνα σπουδών του προγράμματος μερικής φοίτησης.

Άρθρο 7 
Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατά ανώ-
τατο όριο σε 110 άτομα κατ’ έτος.

Άρθρο 8 
Προσωπικό

Στο ΠΜΣ απασχολούνται μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. 
και Ε.Τ.Ε.Π. ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμή-
ματος Πληροφορικής ή διδάσκοντες σύμφωνα με το 

π.δ. 407/1980 (Α’112) 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 ή ερευνητών από ερευνητικά κέντρα 
της ημεδαπής, όπως επίσης καταξιωμένοι επιστήμονες 
της αλλοδαπής που έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή 
ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, καλλιτέχνες ή επι-
στήμονες 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 τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρ-
θρου 36 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 9 
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για τη λειτουργία του ΠΜΣ χρησιμοποιείται συνολι-
κά ή επιμέρους η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή 
(π.χ. αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκη, εργαστήρια 
κ.λπ.) του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Τμήματος.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει για δέκα (10) έτη μέχρι και το 
ακαδημαϊκό έτος 2027-2028.

Άρθρο 11
Χρηματοδότηση - Κόστος Λειτουργίας

Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ θα καλύπτεται από 
τέλη φοίτησης το ύψος των οποίων ανέρχεται στο 
ποσό των 4.900,00 ευρώ, ή/και από δωρεές, παροχές, 
κληροδοτήματα, χορηγίες, ερευνητικά προγράμματα, 
προγράμματα της Ε.Ε. ή άλλων διεθνών οργανισμών, 
σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ.1 και 2 του ν. 4485/2017.

Η ανάλυση του προϋπολογισμού έχει ως βάση τα 
εισπραχθέντα έσοδα με βάση τον μέγιστο αριθμό 
των φοιτητών που θα καταβάλουν δίδακτρα, δηλαδή: 
110*70%=77 άτομα (μέγιστο 30% των εισακτέων θα λά-
βει απαλλαγή διδάκτρων με βάση την παρ. 2 του άρθρου 
35 του ν. 4485/2017). Παρατίθεται το συνολικό κόστος 
λειτουργίας του ΠΜΣ, που αφορά στις λειτουργικές δα-
πάνες, εκτιμάται ενδεικτικά στο ποσό 377.300,00€ το 
οποίο αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών και συμπερι-
λαμβάνει το 30% που αφορά την κάλυψη των λειτουργι-
κών δαπανών του Ιδρύματος, σύμφωνα με τα προβλεπό-
μενα στο άρθρο 37 παρ.4 και 5 του ν.4485/2017, ως εξής:

Συνολικά 
Έσοδα:

77 άτομα x 4.900€ = 487.200,00€
377.300,00

Κατηγορίες Λειτουργικών Εξόδων Ποσά σε €
Δαπάνες εξοπλισμού και Δαπάνες Λο-
γισμικού 25.000,00

Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε 
μεταπτυχιακούς φοιτητές 19.600,00

Δαπάνες αναλωσίμων 9.000,00
Δαπάνες Μετακινήσεων για τις ανάγκες 
του Π.Μ.Σ. 14.000,00

Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσω-
πικού του Α.Ε.Ι. 78.000,00
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Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσω-
πικού των Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν στην 
οργάνωση του Π.Μ.Σ.

31.000,00

Αμοιβές διδασκαλίας εξωτερικών συ-
νεργατών από την ημεδαπή ή την αλ-
λοδαπή (παρ. 5 άρθρο 36 ν. 4485/2017)

38.000,00

Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υπο-
στήριξης 31.000,00

Λοιπές Δαπάνες (έξοδα δημοσιότητας, 
προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλι-
κού, οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες 
εργασιών πεδίου)

18.510,00

Το 30% του ετησίου κόστους λειτουρ-
γίας του ΠΜΣ αφορά στην κάλυψη λει-
τουργικών εξόδων του Ιδρύματος

113.190,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 377.300,00

Το 30% του ετήσιου συνολικού κόστους λειτουργίας 
αφορά στην κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Ιδρύμα-
τος και εκτιμάται ενδεικτικά στο ποσό των 113.190€, 
όπως αναφέρεται στον ανωτέρω πίνακα.

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, 
ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπου-
δών, καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Πειραιάς , 4 Ιουλίου 2018

Ο Πρύτανης

ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ  
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*02031640108180008*

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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