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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση οργάνωσης και λειτουργίας Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Επι-
στήμη και Μηχανική Υπολογιστών» - επανίδρυση 
Προγράμματος βάσει του ν. 4485/2017 εις αντι-
κατάσταση της αριθμ. 206618/Ζ1 (ΦΕΚ 3520/Β’/
29-12-2014) υπουργικής απόφασης όπως τρο-
ποποιήθηκε με νεότερες αποφάσεις, στο Τμή-
μα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου 
Κρήτης.

2 Εξουσιοδότηση υπογραφής για τον Ειδικό Λογα-
ριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου 
Κρήτης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 3960/30.03.2018 (1)

  Έγκριση οργάνωσης και λειτουργίας Προγράμ-

ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Επι-

στήμη και Μηχανική Υπολογιστών» - επανί-

δρυση Προγράμματος βάσει του ν. 4485/2017 

εις αντικατάσταση της αριθμ. 206618/Ζ1 

(ΦΕΚ 3520/Β’/29-12-2014) υπουργικής απόφα-

σης όπως τροποποιήθηκε με νεότερες αποφά-

σεις, στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πα-

νεπιστημίου Κρήτης.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
(Αριθμ. τακτική συνεδρίαση: 382η/18-01-2018)

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 296/1973 (ΦΕΚ 239τ. Α’/1973) 

περί καθορισμού του τίτλου και της έδρας του εν 
Κρήτη ιδρυθέντος Πανεπιστημίου, του ν.δ. 114/1974 
(ΦΕΚ 310 τ. Α’/1974) περί τροποποιήσεως και συμπληρώ-
σεως του ν.δ. 87/1973 (ΦΕΚ 159 τ. Α’/73) «περί ιδρύσεως 
Πανεπιστημίων εις Θράκην και εις Κρήτην» και επεκτά-
σεως διατάξεων τινών αυτού εις άπαντα τα ΑΕΙ..., του 
ν. 259/1976 (ΦΕΚ 25 τ. Α’/76) περί τροποποιήσεως και συ-
μπληρώσεως των περί Πανεπιστημίων Θράκης και Κρή-

της κειμένων διατάξεων, τις διατάξεις του π.δ. 103/1983, 
(ΦΕΚ 48/15.04.1983, τ. Α’) - Αυτοδύναμη λειτουργία του 
Πανεπιστημίου Κρήτης..., καθώς και της λοιπής νομοθε-
σίας περί Πανεπιστημίου Κρήτης.

2. Το αριθμ. π.δ. 96/2013 (Φ.Ε.Κ. 133/τ.Α’/05.06.2013) 
για την «Κατάργηση - συγχώνευση τμημάτων -Με-
τονομασία Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με το αριθμ. π.δ. 128/2013 
(Φ.Ε.Κ. 195/τ.Α’/17.09.2013), και τις εκδοθείσες μετ’ αυ-
τού Διαπιστωτικές Πράξεις του Πρύτανη, αριθμ. 10.953/
31.07.2013, 10.954/31.07.2013 και 10.955/31.07.2013 
(Φ.Ε.Κ. 1959/τ.Β’/12.08.2013). Το ν.  4452/2017 (Φ.Ε.Κ. 
17/τ.Α/15.02.2017) «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πι-
στοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης 
της Ελλάδας και άλλες διατάξεις», άρθρο 27 «Ίδρυση 
Πολυτεχνικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - 
Μετονομασία Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης», πα-
ράγραφος 4.

3. Το ΦΕΚ τ.ΥΟΔΔ 82/18-02-2016 και την αριθμ. 31460/
Ζ1/23-02-2016 (ΑΔΑ: ΨΡΙ24653ΠΣ-Υ1Κ) διαπιστωτική 
πράξη της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων όπου διαπιστώνεται ότι ο Καθηγητής 
Οδυσσέας-Ιωάννης Ζώρας, του Τμήματος Ιατρικής της 
Σχολής Επιστημών Υγείας του Π.Κ., έχει εκλεγεί Πρύτα-
νης του Πανεπιστημίου Κρήτης με πλήρη θητεία, από 
23/02/2016.

4. Την αριθμ. 17070/01-12-2017 (ΑΔΑ: 9ΙΖΔ469Β7Γ-
ΟΞΛ) πράξη Συγκρότησης της Συγκλήτου του Πανε-
πιστημίου Κρήτης, στις 01-12-2017 σε εφαρμογή των 
διατάξεων του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/04-08-2017) 
για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α’) «Οργά-
νωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμί-
σεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», και ιδίως:

6. Τις διατάξεις του άρθρου 31 «Όργανα διοίκη-
σης των Π.Μ.Σ. και των Διδακτορικών Σπουδών» του 
ΚΕΦ. ΣΤ’ «Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος Σπουδών» του 
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α’) «Οργάνωση και λειτουργία 
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα 
και άλλες διατάξεις», καθώς και τις διατάξεις του αρθρ. 
32 «Ίδρυση Π.Μ.Σ.» του ΚΕΦ. ΣΤ’ «Δεύτερος και Τρίτος 
Κύκλος Σπουδών» του ως άνω νόμου.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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7. Τις διατάξεις του άρθρου 85 «Τελικές και μεταβα-
τικές διατάξεις Κεφαλαίου ΣΤ’» Μέρος Δεύτερο, του 
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α’) «Οργάνωση και λειτουργία 
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα 
και άλλες διατάξεις».

8. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Φ.Ε.Κ. Α’ 195/
06.09.2011) ((Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιό-
τητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν.

9. Τις διατάξεις του ν.  3374/2005 (ΦΕΚ 189 τ.Α’/
02-08-2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτα-
τη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης 
πιστωτικών μονάδων-Παράρτημα διπλώματος», και 
ιδίως του άρθρου 13, του οποίου η παρ. 3 προστέθηκε 
με το άρθρο 13 παρ. 3 του ν. 3577/2007 (ΦΕΚ τ.Α’ 130) 
και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 28 του 
ν. 3794/2009 (ΦΕΚ τ.Α’ 156/04-09-2009), του άρθρου 
14 και του άρθρου 15 καθώς και την εκδοθείσα αριθμ. 
Φ5/89656/Β3/2007 υπουργική απόφαση «Εφαρμογή 
του Συστήματος Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων» 
(ΦΕΚτ.Β’1466/13-08-2007).

10. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.  3861/2010 
(ΦΕΚ τ.Α’ 112/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με 
την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυ-
βερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατά-
ξεις», όπως αντικαταστάθηκε, συμπληρώθηκε, τροπο-
ποιήθηκε και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 23 του 
ν. 4210/2013 (ΦΕΚ τ.Α’ 254/21-11-2013), του άρθρου 197 
του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ τ.Α’160/8-8-2014), του άρθρου 
31 του π.δ. 28/2015 (ΦΕΚ 34 Α’/23-3-2015) περί "κωδι-
κοποίησης διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 
έγγραφα και στοιχεία, του άρθρου 375 του ν. 4412/2016 
(ΦΕΚ τ.Α’147/08-08-2016 καθώς και την εκδοθείσα αριθμ. 
ΥΠΟΙΚ Δ6 1127865/ΕΞ2010/30-09-2010 απόφαση.

11. Την αριθμ. 216772/Ζ1 (ΦΕΚ4334/Β’/12-12-2017) 
Υπουργική απόφαση που αφορά τον «Τρόπο κατάρτισης 
του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και την 
έκθεση βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών» και τις εγκυκλίους εφαρμογής αριθμ. 
163204/Ζ1/29-09-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του 
ν. 4485/2017 (Α’114) για θέματα μεταπτυχιακών σπου-
δών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-λοιπά 
θέματα ΑΔΑ: ΨΙΜΖ4653ΠΣ-0Ρ2, αριθμ. 164530/Ζ1/ 
03-10-2017 «Άμεσες ενέργειες και χρονοδιάγραμμα όσον 
αφορά τη λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυ-
λίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. μετά τη δημοσίευση του 
ν. 4485/2017 (Α’ 114), αριθμ. 203446/Ζ1/22-11-2017 
«Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του 
ν. 4485/2017 (Α’ 114).

12. Τη συγκρότηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης σε εφαρμογή του 
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α’) με ΑΔΑ: 6ΔΑΒ469Β7Γ-34Ι.

13. Την αριθμ. 206618/Ζ1 (ΦΕΚ 3520/Β’/29-12-2014) 
Υπουργική απόφαση που αφορά στο «Πρόγραμμα Με-
ταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη και Μηχανική 
Υπολογιστών» του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών 
του Πανεπιστημίου Κρήτης.

14. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης 
του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστη-
μίου Κρήτης (συνεδρία 12-12-2017) σχετικά με την εισή-
γηση ίδρυσης του ΠΜΣ.

15. Το αριθμ. 198/26-1-2012 έγγραφο της ΑΔΙΠ από 
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του 
Πανεπιστημίου Κρήτης.

16. Την εισήγηση με αριθμ. 1η/16.01.2018 συνεδρία-
σης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανε-
πιστημίου Κρήτης περί της ιδρύσεως ΠΜΣ στην «Επιστή-
μη και Μηχανική Υπολογιστών» στο Τμήμα Επιστήμης 
Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

17. Το ότι το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
της παρούσας απόφασης θα λειτουργήσει χωρίς τέλη 
φοίτησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 ιδίως 
παρ. 1, 3,5, του ν. 4485/2017.

18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη εις βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την οργάνωση και λειτουργία υφιστά-
μενου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην 
«Επιστήμη και Μηχανική Υπολογιστών» στο Τμήμα 
Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης 
εις αντικατάσταση της αριθμ. 206618/Ζ1 (ΦΕΚ 3520/Β’/
29-12-2014) υπουργικής απόφασης που αφορά στο 
«Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη 
και Μηχανική Υπολογιστών» του Τμήματος Επιστήμης 
Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης όπως τροπο-
ποιήθηκε με νεότερες αποφάσεις, βάσει του ν. 4485/2017 
Φ.Ε.Κ. Α’ 114/04.08.2017 «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου 
Κρήτης οργανώνει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο 
«Επιστήμη και Μηχανική Υπολογιστών» σύμφωνα με 
τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του 
ν. 4485/2017.

Άρθρο 2
Αντικείμενο-Σκοπός

Το ΠΜΣ έχει ως αντικείμενο την Επιστήμη και Μηχα-
νική Υπολογιστών καλύπτοντας τόσο το θεωρητικό όσο 
και το τεχνολογικό περιεχόμενο αυτής. Σκοπός του είναι:

(α) Η ειδίκευση σε περιοχές τις Επιστήμης Υπολογι-
στών, ώστε οι κάτοχοι του απονεμομένου Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) να έχουν αυξημένη 
εξειδίκευση στις οικείες περιοχές,

(β) η εκπαίδευση και διαμόρφωση επιστημόνων-ερευ-
νητών, ικανών να συνεισφέρουν στην προώθηση της 
έρευνας, της τεχνολογίας, της βιομηχανικής ανάπτυξης 
και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο πεδίο της Επιστή-
μης και Μηχανικής Υπολογιστών.
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(γ) η περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, η ανάπτυξη της έρευνας, καθώς και η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, 
ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας.

Άρθρο 3

Μεταπτυχιακός Τίτλος
Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην «Επιστήμη και Μηχανική Υπολογιστών».

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών όλων των Τμημάτων των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής 
ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι., συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του ΔΜΣ ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα με δυνα-
τότητα παράτασης όπως αυτή προσδιορίζεται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Άρθρο 6
Ειδίκευση - θεματικές περιοχές

Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην «Επιστήμη και Μηχανική Υπολογιστών», είναι η μοναδική 
ειδίκευση του ΠΜΣ που οργανώνεται γύρω από τις ακόλουθες θεματικές περιοχές:

• (Α) Αρχιτεκτονική Μικροηλεκτρονικών Συστημάτων
• (Β) Δίκτυα Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνίες
• (Γ) Παράλληλα και Κατανεμημένα Συστήματα
• (Δ) Πληροφοριακά Συστήματα και Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή
• (Ε) Υπολογιστική και Γνωσιακή Όραση, και Ρομποτική
• (Ζ) Αλγοριθμική και Ανάλυση Συστημάτων
• (Η) Βιοϊατρική Πληροφορική και Τεχνολογία
• (Θ) Τεχνολογία Πολυμέσων

Άρθρο 7
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του ΔΜΣ ανέρχονται σε εκατόν 
είκοσι (120). Εκτός από τα μεταπτυχιακά μαθήματα, οι φοιτητές του ΠΜΣ ως μέρος των σπουδών τους συμμετέχουν 
στις παρακάτω θεματικές δραστηριότητες και εκπληρώνουν τις αντίστοιχες υποχρεώσεις. Το πρότυπο πρόγραμμα 
διαμορφώνεται ως εξής:

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ Β. ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS

Μεταπτυχιακά Μαθήματα 18 Μεταπτυχιακά Μαθήματα 24

ΗΥ508 Τεχνική Συγγραφή στα Αγγλικά 4
Θεματικές Δραστηριότητες 6

Θεματικές Δραστηριότητες 8

ΣΥΝΟΛΟ 30 ΣΥΝΟΛΟ 30

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS

ΗΥ-697 Βιβλιογραφική Ερευνα 15
ΗΥ-699 Εκπόνηση και Συγγραφή 

Μεταπτυχιακής Εργασίας 30ΗΥ-698 Αποτίμηση Ερευνητικής Κατεύθυνσης 
και Εκπόνηση Ερευνητικού Σχεδίου 15

ΣΥΝΟΛΟ 30 ΣΥΝΟΛΟ 30

Τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να επέλθει με 
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών.

Παρατίθεται Κατάλογος των μεταπτυχιακών μαθημάτων του Προγράμματος καθώς και κατάλογος των θεματικών 
δραστηριοτήτων όπως αναφέρονται στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών:
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS ΘΕΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ

ΗΥ-523 Εργαστηριακή Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων με Εργαλεία 
Ηλεκτρονικού Αυτοματισμού 6 Α

ΗΥ-527 Αρχιτεκτονική Παράλληλων Υπολογιστών 6 Α,Γ
ΗΥ-529 Προγραμματισμός Πολυπύρηνων Αρχιτεκτονικών 6 Α,Γ
ΗΥ-531 Θέματα Θεωρίας Πληροφοριών 6 Β
ΗΥ-533 Ασφάλεια, Ιδιωτικότητα και Νοημοσύνη στο Διαδίκτυο 6 Β
ΗΥ-534 Αρχιτεκτονική Μεταγωγέων Πακέτων 6 A,B
ΗΥ-539 Προχωρημένα Θέματα σε Ασύρματα Δίκτυα και Κινητά Υπολογιστικά Συστήματα 6 Β,Γ
ΗΥ-540 Προχωρημένα Θέματα Ανάπτυξης Γλωσσών Προγραμματισμού 6 Δ,Ζ
ΗΥ-541 Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων 6 Β,Θ
ΗΥ-546 Τύποι και Γλώσσες Προγραμματισμού 6 Γ,Δ,Ζ
ΗΥ-553 Διαδραστικά Γραφικά Υπολογιστών 6 Δ,Ε,Θ
ΗΥ-557 Ασφαλή Συστήματα 6 Γ, Β
ΗΥ-558 Τεχνολογίες και Συστήματα για το Διαδίκτυο 6 Β,Γ,Δ
ΗΥ-561 Διαχείριση Δεδομένων στον Παγκόσμιο Ιστό 6 Δ
ΗΥ-562 Προχωρημένα Θέματα Βάσεων Δεδομένων 6 Δ
ΗΥ-565 Συστήματα Διαχείρισης Διεργασιών 6 Δ,Θ,Η
ΗΥ-567 Αναπαράσταση Γνώσης και Συλλογιστική 6 Δ,Θ
ΗΥ-569 Συμπόρευση Ανθρώπου-Υπολογιστή 6 Δ,Η,Θ
ΗΥ-570 Στατιστική Επεξεργασία Σημάτων 6 Β,Ε,Θ
ΗΥ-572 Ψηφιακή Επεξεργασία Ηχου 6 Θ, Β
ΗΥ-573 Μέθοδοι Βελτιστοποίησης 6 Ε,Ζ
ΗΥ-575 Εργαστήριο Ρομποτικής Πλοήγησης 6 Ε
ΗΥ-577 Μηχανική Μάθηση 6 Δ,Ε,Ζ,Η
ΗΥ-578 Επεξεργασία Φωνής 6 Β,Θ
ΗΥ-580 Θέματα Σχεδίασης Αλγορίθμων 6 Ζ
ΗΥ-583 Αλγόριθμοι Γράφων 6 Ζ
ΗΥ-586 Κατανεμημένος Υπολογισμός 6 Γ,Ζ
ΗΥ-587 Νευρωνικά Δίκτυα και Μάθηση Ιεραρχικών Αναπαραστάσεων 6 Ζ

ΗΥ-590.21 Ανάλυση και Μοντελοποίηση Δικτύων του Εγκεφάλου 6 Β, Η
HY-590.45 Σύγχρονα Θέματα Κλιμακώσιμων Συστημάτων Αποθήκευσης 6 Γ

HY-592 Εισαγωγή στα Δίκτυα Υπηρεσιών 6 Δ
HY-593 Ψηφιακή Οικονομία 6 Δ
HY-639 Προχωρημένα Θέματα Ανάλυσης Επιδόσεων Συστημάτων και Δικτύων 6 Β,Ζ
HY-672 Προχωρημένα Θέματα Υπολογιστικής Όρασης 6 Ε
HY-675 Σύγχρονα Θέματα Υπολογιστικής Αντίληψης και Δράσης Ρομποτικών Συστημάτων 6 Ε
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Κωδικός Όνομα Μαθήματος Συμμετοχή ECTS
ΗΥ-700 Σεμιναριακά Μαθήματα Προαιρετικά 3
ΗΥ-508 Τεχνική Συγγραφή στα Αγγλικά Υποχρεωτικά 4
ΗΥ-600 Σεμινάριο διεξαγωγής έρευνας Προαιρετικό 3

ΗΥ-690.1 

Άσκηση και Απόκτηση Θεματικής Εμπειρίας Προαιρετικά

3
ΗΥ-690.2 3
ΗΥ-690.3 3
ΗΥ-690.4 3
ΗΥ-695 Εποπτευόμενη Μελέτη και Αναφορά Προαιρετικά 3
ΗΥ-697 Βιβλιογραφική Έρευνα Υποχρεωτικά 15

ΗΥ-698 Αποτίμηση Ερευνητικής Κατεύθυνσης και Εκπόνηση Ερευνητικού Σχεδίου Υποχρεωτικά 15

ΗΥ-699 Εκπόνηση και Συγγραφή Μεταπτυχιακής Εργασίας Υποχρεωτικά 30
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Τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και θεματικών δραστηριοτήτων και ανακατανομή μεταξύ των 
εξαμήνων μπορεί να επέλθει με αποφάσεις οργάνων όπως αναφέρεται στον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών.

Άρθρο 8
Γλώσσα διδασκαλίας και εκπόνησης Μεταπτυχιακής Εργασίας

Η διδασκαλία των μαθημάτων μπορεί να γίνεται στην αγγλική ή στην ελληνική γλώσσα. Γλώσσα εκπόνησης και 
συγγραφής της μεταπτυχιακής εργασίας μπορεί να είναι η αγγλική ή η ελληνική.

Άρθρο 9
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στους εβδομήντα (70) φοιτητές ετησίως.

Άρθρο 10
Προσωπικό

Για την υλοποίηση του ΠΜΣ θα απασχοληθούν κατά κύριο λόγο τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Επιστήμης Υπο-
λογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης και αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος τα οποία επαρκούν για την 
λειτουργία του Προγράμματος. Με γνώμονα την ποιότητα του ΠΜΣ, περιστασιακά θα συμμετέχουν και μέλη ΔΕΠ 
άλλων τμημάτων του ιδίου Πανεπιστημίου και άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής καθώς και 
ερευνητές ερευνητικών κέντρων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Επίσης στο ΠΜΣ μπορούν να απασχοληθούν και 
άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 Φ.Ε.Κ. Α’ 114/04.08.2017.

Άρθρο 11
Υλικοτεχνική Υποδομή

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του προγράμματος θα έχουν πρόσβαση στην υλικοτεχνική υποδομή που διαθέτουν 
οι εγκαταστάσεις του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών, της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών επιστημών του 
Πανεπιστημίου Κρήτης και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε). Στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Επιστήμης 
Υπολογιστών υπάρχουν δυο (2) αμφιθέατρα εξοπλισμένα με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα, επτά (7) συμβατικές 
αίθουσες διδασκαλίας, δύο (2) αίθουσες τηλεκπαίδευσης, τρείς (3) αίθουσες διδασκαλίας με Η/Υ καθώς και δύο 
(2) αίθουσες σεμιναρίων, τρία (3) μεταπτυχιακά σπουδαστήρια και έντεκα (11) ερευνητικά εργαστήρια υψηλής 
τεχνολογίας στα οποία θα ασκούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Προγράμματος. Ο υπολογιστικός εξοπλισμός 
γενικού σκοπού του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών ο οποίος θα χρησιμοποιείται για το Πρόγραμμα περιλαμ-
βάνει ενδεικτικά: 100 σταθμούς εργασίας Windows και Linux δώδεκα (12) προβολικά εγκατεστημένα στις αίθουσες 
διδασκαλίας καθώς και πέντε (5) φορητά προβολικά για διάφορες χρήσεις, δύο (2) αίθουσες τηλεκπαίδευσης, εκτυ-
πωτές, φωτοτυπικά, servers του Τμήματος (mail, WWW, κεντρικού καταλόγου, file servers κλπ), ασύρματο δίκτυο 
που καλύπτει όλο το κτίριο και επίσης δίνεται πρόσβαση στο Εργαστήριο Επεξεργασίας Δεδομένων της Σχολής 
Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών που παρέχει ψηφιακές υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους.

Επιπλέον, το Πρόγραμμα χρησιμοποιεί τις οργανωμένες βιβλιοθήκες της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επι-
στημών, του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Ι.Τ.Ε. που περιέχουν τα κυριότερα περιοδικά 
και πολλά συγγράμματα και μονογραφές στις συναφείς επιστημονικές περιοχές καθώς και ηλεκτρονική πρόσβαση 
μέσω του παγκόσμιου ιστού σε επιστημονικά περιοδικά.

Άρθρο 12
Κόστος λειτουργίας

Ακολουθεί ο αναλυτικός προϋπολογισμός και το ετήσιο κόστος λειτουργίας του προγράμματος κατ’ έτος και για 
πέντε (5) συνεχή έτη όπως αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:

Κατηγορία δαπάνης 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23

Ποσό σε €
Αγορά βιβλίων (έντυπων, ηλεκτρονικών), 

προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού 3.000 4.000 5.000 5.000 5.000

Αμοιβές μεταπτυχιακών φοιτητών 15.000 16.000 17.000 18.000 19.000

Δαπάνες μετακινήσεων και συμμετοχής 
σε συνέδρια και ημερίδες 3.000 3.500 3.500 4.000 4.000

Δαπάνες για αναλώσιμα και άλλες προμήθειες 4.000 4.000 5000 6.000 7.000
Δαπάνες υλικοτεχνικής υποδομής, προμήθεια 

και συντήρηση εξοπλισμού 10.000 11.500 13.000 15.000 16.000

Γενικές δαπάνες 15.000 16.000 17.000 18.000 19.000
Σύνολο 50.000 55.000 60.500 66.000 70.000
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Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ δεν περιλαμβάνει 
τέλη φοίτησης και θα καλυφθεί από τον προϋπολογι-
σμό του Πανεπιστημίου Κρήτης, χρηματοδότηση από 
το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους χο-
ρηγίες φορέων του δημόσιου τομέα, όπως οριοθετεί-
ται στην περίπτωση α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του 
ν. 4270/2014 (Α’ 143), ή του ιδιωτικού τομέα, από πόρους 
από ερευνητικά προγράμματα, από προγράμματα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών, μέ-
ρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων 
Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. καθώς από κάθε άλλη νό-
μιμη αιτία.

Η παραπάνω κατανομή δεν υπόκειται στις διατάξεις 
της περ. α’ παρ. 4 του άρθρου 37 του ν. 4485/2017 και 
της παρ. 2 περ. (β) της υπουργικής απόφασης 216772/
Ζ1 (ΦΕΚ 4334/τ.Β/12-12-2017) επειδή, σύμφωνα με την 
παρ. 5 του του άρθρου 37 του ν. 4485/2017, το κόστος 
λειτουργίας του προγράμματος δεν περιλαμβάνει τέλη 
φοίτησης από τους φοιτητές.

Άρθρο 13
Χρονική Διάρκεια

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2027-2028, με την επιφύλαξη της κείμενης νομοθεσίας 
σχετικά με την αξιολόγηση και ανανέωση των ΠΜΣ

Άρθρο 14
Μεταβατικές διατάξεις

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν εγγραφεί έως 
και το ακαδ. έτος 2017-18 θα ολοκληρώσουν τις σπου-
δές τους σύμφωνα με τις ισχύουσες έως την έναρξη του 
ν. 4485/2017 Φ.Ε.Κ. Α’ 114/04.08.2017, βάσει του άρθρου 
85 παρ. 2 (β) του ν. 4485/2017.

Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα του Τμή-
ματος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ρέθυμνο, 30 Μαρτίου 2018

Ο Πρύτανης

ΟΔΥΣΣΕΑΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ

Ι     

 Αριθμ. 6690 (2)
 Εξουσιοδότηση υπογραφής για τον Ειδικό Λο-

γαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστη-

μίου Κρήτης.

  Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ 
ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Έ  χοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/τ.Α’) «Κύρωση 

του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατά-
ξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του ν.δ. 496/1974 (ΦΕΚ 204/τ.Α’) «Περί 
λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου», 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α’) «Αρχές 
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτω-
ση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλ-
λες διατάξεις» και ειδικά των άρθρων 25 παρ. 1,65 και 69Γ, 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α’) «Ανά-
ληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες», όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει.

5. Τη με αριθμ. 2/16570/0026/13.5.2016 κοινή υπουρ-
γική απόφαση (ΦΕΚ 1381/τ.Β’) «Καθορισμός διαδικασίας 
και εξειδίκευση μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων από τις 
Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου/Ειδικό Λογιστήριο 
στις Οικονομικές Υπηρεσίες Φορέων της Γενικής Κυβέρ-
νησης».

6. Το με αριθμ. 2/51290/0026/2.6.2016 έγγραφο 
του Υπουργείου Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του 
Κράτους «Παροχή οδηγιών επί της αριθμ. 2/16570/
0026/13.5.2016 κοινής υπουργικής απόφασης "Καθορι-
σμός διαδικασίας και εξειδίκευση μεταφερόμενων αρμο-
διοτήτων από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου/
Ειδικό Λογιστήριο στις Οικονομικές Υπηρεσίες Φορέων 
της Γενικής Κυβέρνησης"» (ΑΔΑ: 9637Η-ΩΛΦ).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 57, του άρθρου 58, κα-
θώς και της παρ. 5 του άρθρου 87, του ν. 4485/4.8.2017 
(ΦΕΚ Α’ 114/4.8.2017) «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις».

8. Το π.δ. 296/1973 (Α’ 239) «περί καθορισμού του 
τίτλου και της έδρας του εν Κρήτη ιδρυθέντος Πανεπι-
στημίου, το ν.δ. 114/1974 (Α’ 310) περί τροποποιήσεως 
και συμπληρώσεως το ν.δ. 87/1973 (Α’ 159) «περί ιδρύ-
σεως Πανεπιστημίων εις Θράκην και εις Κρήτην» και 
επεκτάσεως διατάξεων τινών αυτού εις άπαντα τα ΑΕΙ..., 
το ν. 259/1976 (Α’ 25) περί τροποποιήσεως και συμπλη-
ρώσεως των περί Πανεπιστημίων Θράκης και Κρήτης 
κειμένων διατάξεων, τις διατάξεις του π.δ. 103/1983, 
(Α’ 48) - Αυτοδύναμη λειτουργία του Πανεπιστημίου Κρή-
της, καθώς και τη λοιπής νομοθεσία περί Πανεπιστημίου 
Κρήτης.

9. Τη με αριθμό 18504/22.12.2017 απόφαση του 
Πρύτανη, κατόπιν της 379ης/23.11.2017 τακτικής συ-
νεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης 
με θέμα: «Ορισμός της οργανικής Μονάδας Οικονομι-
κής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Ειδικού 
Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου 
Κρήτης και έγκριση της οργανωτικής του δομής» (ΑΔΑ: 
ΨΩ5Θ469Β7Γ-ΧΕΞ), όπως ισχύει με το Φ.Ε.Κ. 4862/
τ.Β/29.12.2017.

10. Την ανάγκη εξουσιοδότησης, σύμφωνα με την 
παρ.1 του αρ. 25 του ν. 4270/2014, ιεραρχικά υφιστάμε-
νων οργάνων για την άσκηση μέρους των αρμοδιοτήτων 
του Π.Ο.Υ. που πηγάζουν από το ν. 4270/2017, άρθρα 
25, 26 και 69Γ.

11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος κρατικού προϋπολογι-
σμού, ούτε του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου 
Κρήτης, αποφασίζουμε:
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Παρέχουμε στην Προϊσταμένη της Υποδιεύθυνσης της 
Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του 
Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπι-
στημίου Κρήτης την εξουσιοδότηση να υπογράφει με 
την ένδειξη «Με εντολή Προϊσταμένου Οικονομικών 
Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.)» πράξεις βεβαιώσεις, τίτλους πλη-
ρωμής, αποφάσεις, έγγραφα, εντολές ή άλλες διοικητικές 
πράξεις , σε εφαρμογή των διατάξεων 25,26 και 69Γ του 
ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α’143) και σύμφωνα με τις Οδηγίες 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, για τα κατωτέρω 
θέματα:

α) Τον έλεγχο νομιμότητας και κανονικότητας, καθώς 
και την εκκαθάριση των δαπανών του οικείου φορέα, με 
βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά αυτών.

β) Την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων εντός της προ-
βλεπόμενης προθεσμίας από το Ενωσιακό και Εθνικό 
κανονιστικό πλαίσιο.

γ) Τη σύνταξη έκθεσης διαφωνιών κατά την διενέργεια 
ελέγχου νομιμότητας και κανονικότητας της δαπάνης 
και την υποβολή της μετά του σχετικού φακέλου στη 
Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης και σε περίπτωση 
διάστασης απόψεων μεταξύ της Επιτροπής και του Π.Ο.Υ 
την κοινοποίηση της διαφωνίας στην Σύγκλητο (σύμφω-
να με τη παρ. 5 του άρθρου 4 π.δ. 80/2016).

δ) Την καταχώρηση των στοιχείων των δικαιούχων 
δαπανών και την τήρηση του μητρώου αυτών.

ε) Την κατάρτιση του σχεδίου απόφασης ανάληψης 
υποχρέωσης κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος από το 
διατάκτη και την καταχώρηση των αναλαμβανόμενων 
δεσμεύσεων στα οικεία λογιστικά βιβλία και στο Μητρώο 
Δεσμεύσεων.

στ) Τον έλεγχο τήρησης των περί ανάληψης υποχρε-
ώσεων διατάξεων και την παροχή βεβαίωσης επί των 
σχεδίων των σχετικών πράξεων για την ύπαρξη της απαι-
τούμενης πίστωσης.

ζ) Την τήρηση των λογιστικών βιβλίων, που προβλέ-
πονται από τις ισχύουσες διατάξεις και του Μητρώου 
Δεσμεύσεων.

η) Τη μέριμνα για τη διενέργεια συμψηφισμών και την 
απόδοση στο Δημόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά τα-
μεία των οφειλών των δικαιούχων, που αναγράφονται 
στις σχετικές βεβαιώσεις φορολογικών και ασφαλιστι-
κών οφειλών.

θ) Την ενημέρωση των δικαιούχων και των φορέων για 
την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και την πληρωμή 
των δικαιούχων.

ι) Την καταχώρηση των στοιχείων κατασχέσεων και 
εκχωρήσεων στα τηρούμενα μητρώα.

Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας της εξουσιοδο-
τούμενης Προϊσταμένης Υποδιεύθυνσης της Μονάδας 
Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ειδικού 
Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου 
Κρήτης εξουσιοδοτείται να ασκήσει τα ανωτέρω καθή-
κοντα και να υπογράφει με την ένδειξη «Με εντολή Προ-
ϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.)» η Προϊστα-
μένη του Τμήματος Υποστήριξης και Παρακολούθησης 
Έργων της Υποδιεύθυνσης.

Όλα τα παραπάνω μπορεί να τα υπογράφει και η 
ίδια η Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών του Ει-
δικού Λογαριασμού Πανεπιστημίου Κρήτης ή ο/η 
νόμιμος/η αναπληρωτής/ριά της όταν απουσιάζει ή 
κωλύεται, χωρίς να απαιτείται για το σκοπό αυτό καμία 
άλλη ενέργεια.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο, 29 Μαρτίου 2018 

Η Προϊσταμένη 
Οικονομικών Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ)
του Εδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας
του Πανεπιστημίου Κρήτης

ΜΑΡΙΑ ΚΑΣΤΕΛΛΑΚΗ  
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

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

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας: 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 κυκλο-
φορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του δημοσίου (ν. 3469/2006, ΦΕΚ Α΄ 131). 

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 αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία 
αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε 
με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος 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) προσαυξάνεται 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 Δημοσιευτέας Ύλης. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, 

με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπη-

ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας. Η ενδεδειγμένη διαδρομή είναι: 

www.et.gr/ Φ.Ε.Κ./ Δημοσίευση Κειμένων ή Τεύχη ή Διάθεση ΦΕΚ ή Πώληση ή Συν-

δρομητές. Επίσης μέσω της ιστοσελίδας μας 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 ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημο-
σίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογρα-
φικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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