
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Ψηφιακών Συστη-
μάτων της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής 
και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με 
τίτλο «Ψηφιακές Επικοινωνίες και Δίκτυα» (Digital 
Communications and Networks).

2 Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Διεθνών και Ευρω-
παϊκών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιχει-
ρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστη-
μίου Πειραιώς, με τίτλο «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές 
Σπουδές» (Master of Science (MSc) International 
and European Studies).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 20183531 (1)
Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχια-

κών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Ψηφιακών 

Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφο-

ρικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πει-

ραιώς, με τίτλο «Ψηφιακές Επικοινωνίες και Δί-

κτυα» (Digital Communications and Networks).

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
(Αριθμ. Συνεδρίασης 12/25.4.2018)

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 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. 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 λει-
τουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας 
(Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. μετά τη δημοσίευση του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114)», γ) 203446/Ζ1/22.11.2017 «Διευκρινήσεις σχετι-
κά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), 
και δ) 227378/Ζ1/22.12.2017 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ «Εφαρμογή 
των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα με-
ταπτυχιακών σπουδών».

4. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (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 ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα δι-
πλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Την υπ’ αριθμ. 20162295 (ΦΕΚ 1272/Β΄/4.5.2016) 
απόφαση που αφορά στην Έγκριση Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Ψηφι-
ακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφο-
ρικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, 
με τίτλο «Ψηφιακές Επικοινωνίες και Δίκτυα» (Digital 
Communications and Networks).

8. Το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 617/τ. ΥΟΔΔ/23.11.2017 στο οποίο 
δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. 201656/Ζ1/21.11.2017 δια-
πιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων (ΑΔΑ:72Ε34653ΠΣ-ΒΤΨ) περί εκλογής 
Πρύτανη και τριών (3) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημί-
ου Πειραιώς με θητεία τεσσάρων (4) ετών, από 1.12.2017 
έως 30.11.2021.

9. Τις αριθμ. πρωτ. 20176901/6.12.2017 (ΑΔΑ: 
Ω4Δ4469Β7Τ-0Χ6), αριθμ. πρωτ. 20181150/26.2.2018 
(ΑΔΑ: ΨΣΤ9469Β7Τ-Μ93), αριθμ. πρωτ. 20181709/ 
19.3.2018 (ΑΔΑ: 6ΒΦ1469Β7Τ-ΤΟΥ) και αριθμ. πρωτ. 
20182231/16.4.2018 (ΑΔΑ: ΩΟ63469Β7Τ-Ξ3Β) αποφά-
σεις του Πρύτανη περί συγκρότησης και ανασυγκρότη-
σης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

22 Ιουνίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2398

26771

Downloaded from eduguide.gr



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ26772 Τεύχος Β’ 2398/22.06.2018

10. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του 
Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς (συνεδρίαση 9η, 26.2.2018).

11. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς (συ-
νεδρίαση 1η, 17.4.2018).

12. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2842/12.11.2013 έγγραφο της 
ΑΔΙΠ από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η 
εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Ψηφιακών Συστη-
μάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

13. Το με αριθμ. πρωτ. 92529/Ζ1/6.6.2018 έγγραφο του 
ΥΠ.Π.Ε.Θ. για τη δημοσίευση της απόφασης αυτής στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

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:

την επανίδρυση από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του 
Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογι-
ών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς με τίτλο «Ψηφιακές Επικοινωνίες και Δίκτυα», 
(Digital Communications and Networks) ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνο-
λογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστη-
μίου Πειραιώς θα οργανώσει και θα λειτουργήσει από το 
ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχια-
κών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Ψηφιακές Επικοινωνίες 
και Δίκτυα» (Digital Communications and Networks) 
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις 
διατάξεις του ν. 4485/2017.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στις 
Ψηφιακές Επικοινωνίες και Δίκτυα, έχει αντικείμενο, την 
ανάπτυξη της τεχνογνωσίας, της τεχνολογικής καινοτο-
μίας και της οικονομίας μέσα από τη δημιουργία σύγ-
χρονων τηλεπικοινωνιακών υποδομών και ευρυζωνικών 
δικτύων.

Το ΠΜΣ στοχεύει στην περαιτέρω επιστημονική εξει-
δίκευση νέων επιστημόνων στα γνωστικά αντικείμενα 
των Ψηφιακών Επικοινωνιών και Δικτύων, τη δια βίου 
εκπαίδευση επιστημόνων που ήδη απασχολούνται σε 
ελληνικές ή διεθνείς επιχειρήσεις και οργανισμούς του 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα καθώς και την προετοι-
μασία για σπουδές διδακτορικού επιπέδου σε συναφή 
γνωστικά αντικείμενα.

Το περιεχόμενο του Προγράμματος έχει αναπτυχθεί 
ώστε να παρέχει στους φοιτητές εξειδικευμένες γνώσεις 
στις σύγχρονες ασύρματες τεχνολογίες για μετάδοση 
δεδομένων σε υψηλές ταχύτητες, στον σχεδιασμό δικτύ-
ων νέας γενιάς, και στην ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακών 
εφαρμογών και νέων δικτυακών υπηρεσιών. Στο πλαίσιο 
αυτό, οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. δύνανται να στελεχώσουν 
οργανισμούς και επιχειρήσεις με αντικείμενο τη δημι-

ουργία, λειτουργία, και διαχείριση τηλεπικοινωνιακών 
υποδομών και δικτυακών υπηρεσιών, καθώς και υπη-
ρεσίες και οργανισμούς έρευνας και εκπαίδευσης στα 
προαναφερόμενα πεδία.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι:
Η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας, 

της τεχνολογικής κατάρτισης και καινοτομίας σε θέμα-
τα ανάλυσης και σχεδιασμού σύγχρονων ασύρματων 
δικτύων και ενσύρματων τηλεπικοινωνιακών συστημά-
των νέας γενιάς, καθώς και σε θέματα ανάπτυξης και 
διαχείρισης τηλεπικοινωνιακών υποδομών, εφαρμογών 
και υπηρεσιών για το μελλοντικό Διαδίκτυο.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) στις Ψηφιακές Επικοινωνίες και Δίκτυα (MSc in 
Digital Communications and Networks).

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύ-
κλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυ-
μάτων 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.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα μαθημάτων

Για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.), απαιτείται η επιτυχής συμπλήρωση 
90 πιστωτικών μονάδων του Ευρωπαϊκού Συστήματος 
Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων 
(ECTS) (30 πιστωτικών μονάδων ανά ακαδημαϊκό εξά-
μηνο) μέσω της συμμετοχής του φοιτητή στο σύνολο 
των ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 
του προγράμματος.

Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών περιλαμ-
βάνουν διδασκαλία (θεωρία, φροντιστηριακές ασκή-
σεις), ερευνητική απασχόληση και πρακτική άσκηση 
(εργαστηριακές ασκήσεις). Η παρακολούθηση των μα-
θημάτων είναι υποχρεωτική. Ως γλώσσες διδασκαλίας 
ορίζονται η ελληνική και/ή η αγγλική.

Τα μαθήματα και η κατανομή τους ανά εξάμηνο, πα-
ρουσιάζονται ενδεικτικά στον ακόλουθο πίνακα.

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

A/A ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πιστωτικές 
μονάδες

Α ΕΞΑΜΗΝΟ

1 Τεχνολογίες Ασύρματης Πρόσβασης 
(Wireless Access Technologies)

7,5

2 Σχεδιασμός Ασύρματων Δικτύων 
(Wireless Network Design)

7,5

Downloaded from eduguide.gr



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26773Τεύχος Β’ 2398/22.06.2018

3 Ανάπτυξη Εφαρμογών για Κινητές 
Συσκευές (Application Development 
for Mobile Devices)

7,5

4 Σχεδιασμός και Διαχείριση Δικτύων 
(Network Design and Management)

7,5

ΣΥΝΟΛΟ 30

Β ΕΞΑΜΗΝΟ

1 Ευρυζωνικές Επικοινωνίες 
(Broadband Communications)

7,5

2 Ασύρματες και Δορυφορικές 
Επικοινωνίες 
(Wireless and Satellite 
Communications)

7,5

3 Ανάπτυξη Ασύρματων Συστημάτων 
που βασίζεται στο Λογισμικό 
(Development of Software Defined 
Radio Systems)

7,5

4 Μελλοντικό Διαδίκτυο 
και Νεφοϋπολογιστική 
(Future Internet and Cloud 
Computing)

7,5

ΣΥΝΟΛΟ 30

Γ ΕΞΑΜΗΝΟ

1 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 90
Τροποποίηση του προγράμματος σπουδών και ανακα-

τανομή των μαθημάτων μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να 
γίνει με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και θα περι-
λαμβάνονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώ-
τατο όριο σε σαράντα (40) άτομα κατ’ έτος.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Ε.Π., 
Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του 
Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων ή διδάσκοντες σύμ-
φωνα με το π.δ. 407/1980 (Α΄ 112) 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. 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 επιστήμο-
νες αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις 
ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., 
για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών του Π.Μ.Σ. σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για τη λειτουργία του ΠΜΣ θα χρησιμοποιηθεί η υπάρ-
χουσα (ή μέρος της υπάρχουσας) υλικοτεχνική υποδομή 

(π.χ. αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκη, εργαστήρια κλπ) 
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

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017 παρ. 1 και 
παρ. 2, προκειμένου να καλυφθεί το κόστος λειτουργίας 
του ΠΜΣ, η χρηματοδότησή του θα γίνεται από τα τέλη 
φοίτησης, τον προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι., τον προϋπο-
λογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων, τις δωρεές, τις παροχές, τα κληροδοτήματα, 
τις κάθε είδους χορηγίες φορέων του δημοσίου τομέα, 
όπως οριοθετείται στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του 
άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), ή του ιδιωτικού 
τομέα, τους πόρους από προγράμματα της Ε.Ε. ή άλλων 
διεθνών οργανισμών, το μέρος των εσόδων των Ειδικών 
Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. και 
από κάθε άλλη νόμιμη αιτία.

Η επιβολή τελών φοίτησης προβλέπεται από τις δια-
τάξεις του ν. 4485/2017 (άρθρο 37) δεδομένου ότι σύμ-
φωνα με την πρόσφατη και παλιότερη εμπειρία, τα λει-
τουργικά έξοδα του ΠΜΣ δεν καλύπτονται εξ ολοκλήρου 
από τις κατηγορίες χρηματοδότησης της παραγράφου 
1 του άρθρου 37 του ν. 4485/2017.

Κατά συνέπεια για την εύρυθμη λειτουργία του ΠΜΣ 
καθώς και για την κάλυψη όλων των εξόδων είναι ανα-
γκαία η επιβολή τελών φοίτησης το ύψος των οποίων 
πρέπει να ανέρχεται κατ’ ελάχιστον στο ποσό των τεσ-
σάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (4.500 €), ισοκατα-
νεμημένο για καταβολή στα τρία (3) εξάμηνα φοίτησης 
του ΠΜΣ.

Με βάση τον μέγιστο αριθμό εισακτέων της παραγρά-
φου 7 του παρόντος, το 70% του ετήσιου κόστους λει-
τουργίας του ΠΜΣ που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες 
εκτιμάται ενδεικτικά στο ποσό 88.200,00€ και αναλύεται 
σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:

Κατηγορίες Λειτουργικών Εξόδων Ποσά σε €

Δαπάνες εξοπλισμού και Δαπάνες Λογισμι-
κού

14.000,00

Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μετα-
πτυχιακούς φοιτητές

4.500,00

Δαπάνες αναλωσίμων 5.740,00

Δαπάνες Μετακινήσεων Διδασκόντων του 
Π.Μ.Σ.

4.000,00

Δαπάνες Μετακινήσεων φοιτητών του 
Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς

2.000,00

Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού 
του Α.Ε.Ι.

21.150,00

Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού 
των Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν στην οργάνωση 
του Π.Μ.Σ.

0,00
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Αμοιβές διδασκαλίας εξωτερικών συνεργα-
τών από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή (παρ. 
5 άρθρο 36 ν. 4485/2017)

6.000,00

Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστή-
ριξης

21.535,00

Λοιπές Δαπάνες (έξοδα δημοσιότητας, 
προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, 
οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών 
πεδίου)

9.275,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 88.200,00
Το 30% του ετησίου κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ 

αφορά στην κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Ιδρύμα-
τος και εκτιμάται στο ποσό των 37.800,00 €. 

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις

Οι φοιτητές που εισήχθησαν το ακαδημαϊκό έτος 2017-
2018 θα περατώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με τις 
διατάξεις της προηγούμενης απόφασης.

Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση, 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, 7 Ιουνίου 2018

Ο Πρύτανης

ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ

Ι

Αριθμ. 20183535 (2)
Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Διεθνών και Ευρω-

παϊκών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιχει-

ρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστη-

μίου Πειραιώς, με τίτλο «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές 

Σπουδές» (Master of Science (MSc) International 

and European Studies).

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
(Αριθμ. Συνεδρίασης 12/25.4.2018)

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 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. 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 λει-
τουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας 
(Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. μετά τη δημοσίευση του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114)», γ) 203446/Ζ1/22.11.2017 «Διευκρινήσεις σχετι-
κά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), 
και δ) 227378/Ζ1/22.12.2017 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ «Εφαρμογή 
των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα με-
ταπτυχιακών σπουδών».

4. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (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(Α΄ 189) και ιδίως τα 
άρθρα 14 και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώ-
τατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευ-
σης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος» 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Την με αριθμ. πρωτ. 20163639/30.6.2016 (ΦΕΚ 
2208/τ.Β΄/18.7.2016) απόφαση Πρύτανη περί Αντικα-
τάστασης της υπ’ αριθμ. 107464/Β7 (ΦΕΚ 1904/τ.Β΄/
15.7.2014) υπουργικής απόφασης που αφορά στο 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος 
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Οικονο-
μικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πα-
νεπιστημίου Πειραιώς με τίτλο «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές 
Σπουδές» (MSc in international and European Studies).

8. Τις αριθμ. πρωτ. 20176901/6.12.2017 (ΑΔΑ: 
Ω4Δ4469Β7Τ-0Χ6), αριθμ. πρωτ. 20181150/26.2.2018 
(ΑΔΑ: ΨΣΤ9469Β7Τ-Μ93), αριθμ. πρωτ. 20181709/ 
19.3.2018 (ΑΔΑ: 6ΒΦ1469Β7Τ-ΤΟΥ) και αριθμ. πρωτ. 
20182231/16.4.2018 (ΑΔΑ: ΩΟ63469Β7Τ-Ξ3Β) αποφά-
σεις του Πρύτανη περί συγκρότησης και ανασυγκρότη-
σης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

9. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπι-
στημίου Πειραιώς (συνεδρίαση 19.3.2018).

10. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς (συ-
νεδρίαση 17.4.2018).

11. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1205/31.3.2014 έγγραφο της 
ΑΔΙΠ από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η 
εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Διεθνών και Ευρω-
παϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

12. Το με αριθμ. πρωτ. 92529/Ζ1/6.6.2018 έγγραφο του 
ΥΠ.Π.Ε.Θ. για τη δημοσίευση της απόφασης αυτής στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

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

την επανίδρυση από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του 
Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής 
Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς με τίτλο «Διεθνείς και Ευρωπαϊ-
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κές Σπουδές» (Master of Science (MSc) International and 
European Studies) ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της 
Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς θα οργανώσει 
και θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο 
«Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές» Master of Science 
(MSc) International and European Studies σύμφωνα με 
τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του 
ν. 4485/2017 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στις 
«Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές» Master of Science 
(MSc) International and European Studies, του Τμήμα-
τος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Οι-
κονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς, έχει ως αντικείμενο, την παρο-
χή-μετάδοση σύγχρονων γνώσεων υψηλής στάθμης, την 
υποστήριξη της εμπειρικής και θεωρητικής έρευνας και 
την έκθεση-εμπειρία στη διεθνή προσέγγιση και πρακτι-
κή, στα γνωστικά αντικείμενα τις Διεθνείς και Ευρωπαϊ-
κές Σπουδές και διέπεται από τις αρχές της ακαδημαϊκής 
ελευθερίας, της αξιοκρατίας και της ανταγωνιστικότητας.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η απονομή Διπλώματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές 
Σπουδές που θα αποβλέπει:

1. Στην εμβάθυνση στο γνωστικό αντικείμενο των Δι-
εθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών.

2. Στην προαγωγή στης σχετικής με το γνωστικό αντι-
κείμενο του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπου-
δών (ΔΕΣ )επιστημονικής γνώσης της έρευνας.

3. Στην περαιτέρω επιστημονική κατάρτιση και εξει-
δίκευση νέων επιστημόνων.

4. Στην στενή σύνδεση του προγράμματος σπουδών 
με τις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων, των ορ-
γανισμών, της οικονομίας και της κοινωνίας γενικότερα.

5. Στην προετοιμασία στελεχών ικανών ώστε να αντα-
ποκρίνονται στις ανάγκες της χώρας, να προωθούν τη 
διάχυση της γνώσης, την αξιοποίηση των αποτελεσμά-
των της Έρευνας και την καινοτομία με προσήλωση στις 
αρχές της επιστημονικής δεοντολογίας, της βιώσιμης 
ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής.

Στη δημιουργία μίας οργανωτικής υποδοχής που να ενι-
σχύει περαιτέρω τη συνεργασία με αντίστοιχα ΠΜΣ, Εκπαι-
δευτικά Ιδρύματα και Ερευνητικούς Φορείς στην ημεδαπή 
και την αλλοδαπή, την αποτελεσματική κινητικότητα του 
εκπαιδευτικού προσωπικού, των φοιτητών και απόφοιτων 
του ΠΜΣ, συμβάλλοντας στην οικοδόμηση του Ευρωπαϊ-
κού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές» Master of 
Science (MSc) International and European Studies.

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύ-
κλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυ-
μάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 34 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια

Το ΠΜΣ είναι εντατικής διάρκειας ενός έτους, δηλαδή 
δύο εξάμηνα και θερινή περίοδος, για το πρόγραμμα 
πλήρους φοίτησης και σε ένα (1) επιπλέον εξάμηνο για 
το πρόγραμμα μερικής φοίτησης.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα μαθημάτων

Tο Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει δύο (2) εξάμηνα 
και θερινή περίοδο για την εκπόνηση διπλωματικής ερ-
γασίας. Τα διδασκόμενα μαθήματα είναι εξαμηνιαία και 
κάθε κύκλος σπουδών που οδηγεί σε Δ.Μ.Σ. περιλαμβάνει 
διδακτική απασχόληση και ερευνητική απασχόληση. Η 
γλώσσα διδασκαλίας ορίζεται η ελληνική και η αγγλική. Οι 
μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν και 
να εξετασθούν επιτυχώς σε ένδεκα (11) μαθήματα καθώς 
και να εκπονήσουν τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία.

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων για την απόκτηση 
Μ.Δ.Ε. ανέρχεται στις εβδομήντα (75) πιστωτικές μονά-
δες (Ε.C.T.S.).

Τα μαθήματα και η κατανομή τους ανά εξάμηνο πα-
ρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 
(ECTS)

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ
1. Θεωρία Διεθνών Σχέσεων 
(International Relations Theory)

6

2. Διεθνές Δίκαιο - Διεθνείς Θεσμοί 
(International Law & Institutions)

6

3. Ιστορία των Διεθνών Σχέσεων και της 
Στρατηγικής (History of International 
Relations & Strategic Thinking)

6

4. Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση: Ιστορία, 
Θεσμικό Πλαίσιο, Χαρακτήρας 
(European Integration: History, 
Institutions, Characteristics)

6

5. Εξωτερικές Σχέσεις Ε.Ε. 6
ΣΥΝΟΛΟ 30

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
1. Γεωπολιτική και Διεθνής Ασφάλεια 
(Geopolitics & International Security)

5

2. Ελληνική Εξωτερική Πολιτική 
και Πολιτική Ασφαλείας (Greek Foreign 
& Security Policy)

5

3. Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία - 
Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση (European 
Political Economy - EU Governance)

5
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4. Στρατηγική στον Πόλεμο 
και τις Επιχειρήσεις (Strategy in War 
& in Business)

5

5. Διεθνές Εμπορικό και Νομισματικό 
Σύστημα (World Trading & Monetary 
Systems)

5

6. α) Μεθοδολογία Έρευνας και Θεωρία 
Παιγνίων (Research Methods & Game 
Theory)
β) Τεχνικές Διαπραγματεύσεων 
(Νegotiation and Mediation)
ΣΥΝΟΛΟ

5

30

ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής 
εργασίας

15

Γενικό Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων 75
Η τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και η 

ανακατανομή των μαθημάτων τόσο μεταξύ των εξαμή-
νων όσο και στο επιπλέον εξάμηνο σπουδών του προ-
γράμματος μερικής φοίτησης, μπορεί να γίνει με απο-
φάσεις των αρμοδίων οργάνων και θα περιλαμβάνονται 
στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώ-
τατο όριο σε πενήντα (50) άτομα κατ’ έτος.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Ε.Π., 
Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του 
Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών σπουδών ή διδάσκο-
ντες 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 καταξι-
ωμένοι επιστήμονες της αλλοδαπής που έχουν θέση ή 
προσόντα καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, 
καλλιτέχνες ή 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 άρ-
θρου 36 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για τη λειτουργία του ΠΜΣ θα χρησιμοποιηθεί η υπάρ-
χουσα υλικοτεχνική υποδομή (π.χ. αίθουσες διδασκα-
λίας, βιβλιοθήκη, εργαστήρια κλπ) του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς και του Τμήματος.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει για 10 έτη μέχρι και το ακα-
δημαϊκό έτος 2027-2028.

Άρθρο 11 
Χρηματοδότηση - Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017 το 70% του 
ετήσιου κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ που αφορά στις λει-
τουργικές δαπάνες εκτιμάται ενδεικτικά στο ποσό 122.500 
ευρώ και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:

Κατηγορίες Λειτουργικών Εξόδων Ποσά σε €

Δαπάνες εξοπλισμού και Δαπάνες Λογισμι-
κού

9.500

Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μετα-
πτυχιακούς φοιτητές

10.000

Δαπάνες αναλωσίμων 1.000

Δαπάνες Μετακινήσεων Διδασκόντων του 
Π.Μ.Σ.

9.000

Δαπάνες Μετακινήσεων φοιτητών του 
Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς

5.000

Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού 
του Α.Ε.Ι.

30.000

Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού 
των Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν στην οργάνωση 
του Π.Μ.Σ.

15.000

Αμοιβές διδασκαλίας εξωτερικών συνεργα-
τών από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή (παρ. 
5 άρθρο 36 ν. 4485/2017)

10.000

Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστή-
ριξης

15.000

Λοιπές Δαπάνες (έξοδα δημοσιότητας, προ-
βολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, οργά-
νωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου)

18.000

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 122.500
Το 30% του ετησίου κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ 

αφορά στην κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Ιδρύμα-
τος και εκτιμάται ενδεικτικά στο ποσό των 52.5000 ευρώ.

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλύπτεται από: 
δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα, χορηγίες, ερευνητικά 
προγράμματα, προγράμματα της Ε.Ε. ή άλλων διεθνών 
οργανισμών και τέλη φοίτησης το ύψος των οποίων 
ανέρχεται στο ποσό των 5.000 ευρώ. 

Άρθρο 12 
Μεταβατικές διατάξεις

Οι φοιτητές που εισήχθησαν το ακαδημαϊκό έτος 2017-
2018 θα περατώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με τις 
διατάξεις της προηγούμενης απόφασης.

Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση, 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, 7 Ιουνίου 2018

Ο Πρύτανης

ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ

Downloaded from eduguide.gr



Downloaded from eduguide.gr



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ26778 Τεύχος Β’ 2398/22.06.2018

*02023982206180008*

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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