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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
29 Ιουνίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Ελληνογαλλικές σπουδές
στη Λογοτεχνία, τον Πολιτισμό και τη Μετάφραση»
(Greek and French studies in Literature, Culture
and Translation).

2

Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με
τίτλο «Μουσική Εκπαίδευση σε τυπικά και άτυπα
περιβάλλοντα» “Music Education in formal and
informal settings”.

3

Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής
και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με
τίτλο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ» (MSc eLearning).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 725/30-5-2018
(1)
Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και
Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Ελληνογαλλικές σπουδές στη Λογοτεχνία, τον Πολιτισμό και
τη Μετάφραση» (Greek and French studies in
Literature, Culture and Translation).
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
TOY ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’114), και ειδικότερα
τα άρθρα 30 έως και 37, 45 και 85.
2. Την υπ’ αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 Εγκύκλιο του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Αρ. Φύλλου 2505

3. Την υπ’ αριθμ. 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017, τ.Β’) με τίτλο «Τρόπος
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών»
4. Τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 και την παρ.
3α του άρθρου 42 του ν.4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’38).
5. Τις διατάξεις του ν.4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ Α’195),
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
6. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’83), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
7. Τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 του ν. 4521/
2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α’38).
8. Το π.δ. 85/31-5-2013 (ΦΕΚ Α’124) «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος
στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών».
9. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14
και 15 (ΦΕΚ 189, τ.Α’, 02-08-2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Την υπ’ αριθμ. 395/5-5-2017 πράξη Πρύτανη ΕΚΠΑ
ίδρυσης του ΠΜΣ (1685-16-5-2017, τ.Β’).
11. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του
Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ
(συνεδρίαση 14-3-2018).
12. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (3η συνεδρίαση 23-3-2018).
13. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ
(13η συνεδρίαση 4-4-2018).
14. το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη εις βάρους του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την επανίδρυση και λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ, με τίτλο «Ελληνογαλλικές
σπουδές στη Λογοτεχνία, τον Πολιτισμό και τη Μετάφραση» (Greek and French studies in Literature, Culture
and Translation), από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 ως
ακολούθως:
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Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Σχολής
Φιλοσοφικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών θα οργανώσει και θα λειτουργήσει από
το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Ελληνογαλλικές σπουδές στη Λογοτεχνία, τον Πολιτισμό και τη Μετάφραση»,
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις
διατάξεις του ν. 4485/2017.
Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με
τίτλο «Ελληνογαλλικές σπουδές στη Λογοτεχνία, τον
Πολιτισμό και τη Μετάφραση» υποστηρίζεται από το
Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.
Το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ επικεντρώνεται
στο πεδίο των ελληνογαλλικών σπουδών και εστιάζει
ειδικότερα στη μελέτη της Λογοτεχνίας, του Πολιτισμού
και της Μετάφρασης.
Σκοπός του προγράμματος είναι να διευρύνει τις γνώσεις των φοιτητών σχετικά με σημαντικά κοινωνικά, πολιτισμικά και πολιτικά θέματα που αφορούν την Ελλάδα
και τη Γαλλία σε συνδυασμό με τη λογοτεχνική και μεταφραστική θεωρία και ανάλυση. Το διεπιστημονικό αυτό
πρόγραμμα προωθεί τη διαπολιτισμική γνώση και έρευνα σε ποικίλες εκφάνσεις των ελληνογαλλικών σχέσεων.
Μεταξύ των στόχων του ΠΜΣ είναι:
- Να καλλιεργήσει την κριτική θεώρηση των μεθοδολογικών προσεγγίσεων της Λογοτεχνίας και του Πολιτισμού
και να αναπτύξει τις εφαρμογές τους στη μαθησιακή
πράξη.
- Να επιδιώξει τη συστηματική μελέτη, ερμηνεία και
κριτική ανάλυση των φαινομένων των διαπολιτισμικών
σχέσεων Ελλάδας και Γαλλίας στην ιστορική τους διάσταση.
- Να μελετήσει τη μετάφραση στη συγχρονία και τη
διαχρονία ως φορέα πολιτισμικής διαμεσολάβησης.
- Να ερευνήσει τον ρόλο των κειμένων, πρωτότυπων
και μεταφρασμένων, ως μέσου διακίνησης των ιδεών και
επικοινωνίας των λαών.
- Να αναπτύξει τρόπους παραγωγής επιστημονικού
λόγου στα γνωστικά αντικείμενα της Λογοτεχνίας, του
Πολιτισμού και της Μετάφρασης.
- Να καταρτίσει μεταφραστές στο πεδίο της λογοτεχνίας και των ανθρωπιστικών σπουδών.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(ΔΜΣ) στις «Ελληνογαλλικές σπουδές στη Λογοτεχνία,
τον Πολιτισμό και τη Μετάφραση» (Greek and French
studies in Literature, Culture and Translation) με τις εξής
ειδικεύσεις:
1. Λογοτεχνία και Πολιτισμός/Literature and Culture
2. Μετάφραση /Translation

Τεύχος Β’ 2505/29.06.2018

Άρθρο 4
Φοίτηση στο ΠΜΣ
Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν
είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).
Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί
φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή
εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς
και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική και τη γαλλική γλώσσα.
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος
ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
Άρθρο 5
Χρηματοδότηση ΠΜΣ
Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ «Ελληνογαλλικές
σπουδές στη Λογοτεχνία, τον Πολιτισμό και τη Μετάφραση» θα καλύπτεται από:
τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών τα οποία
ανέρχονται σε 2.400 € (600 ευρώ το εξάμηνο) ανά φοιτητή,
καθώς και άλλες πηγές όπως δωρεές, χορηγίες κ.λπ.
Η επιβολή τέλους φοίτησης/διδάκτρων κρίνεται αναγκαία προκειμένου:
1. Να καλυφθούν οι διδακτικές ανάγκες του ΠΜΣ, ειδικότερα οι αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού
που συμμετέχει στο ΠΜΣ.
2. Να ενισχυθεί και να ανανεωθεί η υλικοτεχνική υποδομή του ΠΜΣ.
3. Να γίνεται συστηματική προμήθεια βιβλίων, επιστημονικών περιοδικών καθώς και εκπαιδευτικού/επιστημονικού υλικού απαραίτητα για την επιστημονική κατάρτιση των φοιτητών και την υποστήριξη του ερευνητικού
τους έργου (μεταπτυχιακές εργασίες και διδακτορικές
διατριβές).
4. Να υποστηρίζεται από το Τμήμα η οργάνωση επιστημονικών ημερίδων και συνεδρίων.
5. Να καλύπτονται έξοδα των διδασκόντων και των
φοιτητών του ΠΜΣ, καθώς και των υποψηφίων διδακτόρων του, για συμμετοχή σε συνέδρια στην Ελλάδα
και το εξωτερικό.
Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΠΜΣ
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος
2027-2028 εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής
και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την παρ. 8 του
άρθρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 του ν.4485/2017.
Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών, καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 2505/29.06.2018

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
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Την ίδρυση και λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μουσικών Σπουδών
του ΕΚΠΑ, με τίτλο «Μουσική Εκπαίδευση σε τυπικά και
άτυπα περιβάλλοντα» “Music Education in formal and
informal settings”, από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, ως
ακολούθως:

Ι

Αριθμ. απόφ. 738/30-5-2018
(2)
Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
με τίτλο «Μουσική Εκπαίδευση σε τυπικά και άτυπα περιβάλλοντα» “Music Education in formal
and informal settings”.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
TOY ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’114), και ειδικότερα
τα άρθρα 30 έως και 37, 45 και 85.
2. Την υπ’ αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 Εγκύκλιο του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
3. Την υπ’ αριθμ. 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017, τ.Β’) με τίτλο «Τρόπος
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών».
4. Τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 και την παρ.
3α του άρθρου 42 του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’38).
5. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ Α’195),
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
6. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’83), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
7. Το π.δ. 85/31-5-2013 (ΦΕΚ Α’124) «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος
στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών».
8. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14
και 15 (ΦΕΚ 189, τ.Α’, 02-08-2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 26ης
Ιανουαρίου 2018).
10. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (3η συνεδρίαση 23-3-2018).
11. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ
(13η συνεδρίαση 4-4-2018).
12. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών θα οργανώσει και θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (ΠΜΣ) μετίτλο «Μουσική Εκπαίδευση σε τυπικά
και άτυπα περιβάλλοντα» “Music Education in formal and
informal settings”, σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.
Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), έχει
ως αντικείμενο τη Μουσική Εκπαίδευση σε τυπικά και
άτυπα πλαίσια διδασκαλίας και μάθησης.
Σκοπός του ΠΜΣ είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και η κατάκτηση ειδικών ερευνητικών δεξιοτήτων
στον χώρο της Μουσικής Εκπαίδευσης. Ειδικότερα, το
ΠΜΣ στοχεύει:
Ι. Στην επιστημονική έρευνα των συγκεκριμένων γνωστικών αντικειμένων και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων των
σπουδαστών, όπως εμφαίνεται από το περιεχόμενο των
γνωστικών περιοχών που απαρτίζουν το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών.
II. Στην επιστημονική εξειδίκευση σε ένα ευρύ φάσμα
της σύγχρονης επιστήμης της Μουσικής Παιδαγωγικής,
III. Στις ερευνητικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να
συνεισφέρουν στην παραγωγή νέας γνώσης στα σχετικά
πεδία.
IV. στις επαγγελματικές γνώσεις, δεξιότητες και κριτήρια ώστε οι πτυχιούχοι να μπορούν να αντεπεξέρχονται
στις νέες πολυσύνθετες απαιτήσεις και να αναπτύσσουν
μια κριτική σχέση με την σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα.
V. Στις δεξιότητες και στις γνώσεις που θα επιτρέψουν
στους πτυχιούχους να προωθούν και να εφαρμόζουν
τις νέες τάσεις και πρακτικές στη μουσική εκπαίδευση.
VI. Στην κατάρτιση και στην πρακτική εμπειρία σε
πλαίσια και περιβάλλοντα όπου η μουσική λειτουργεί
ως αρωγός, π.χ. μουσικοθεραπεία, υποστήριξη κοινωνικών ομάδων, κτλ.
VII. Στην προπαρασκευή για ανώτερου επιπέδου επιστημονικές ή ερευνητικές δραστηριότητες στα γνωστικά
πεδία του ΠΜΣ σε επιστημονικά/ερευνητικά ιδρύματα
υψηλών απαιτήσεων του εσωτερικού ή του εξωτερικού,
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) στη Μουσική Εκπαίδευση σε τυπικά και άτυπα
περιβάλλοντα (Music Education in formal and informal
settings).
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Άρθρο 4
Φοίτηση στο ΠΜΣ
Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά ενενήντα
(90) πιστωτικές μονάδες (ECTS).
Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί
φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική και
παιδαγωγική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών
εργασιών, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα.
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος
ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
Άρθρο 5
Χρηματοδότηση ΠΜΣ
Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «Μουσική Εκπαίδευση σε τυπικά και άτυπα περιβάλλοντα» “Music Education
in formal and informal settings” θα καλύπτεται από:
- Δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους
χορηγίες φορέων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα.
- Πόρους ερευνητικά προγράμματα.
- Πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ή άλλων διεθνών οργανισμών.
- Κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
- Από τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών
τα οποία ανέρχονται σε 700 ευρώ ανά εξάμηνο, καθώς
και άλλες πηγές όπως δωρεές, χορηγίες κ.λπ.
Η επιβολή τέλους φοίτησης/διδάκτρων κρίνεται αναγκαία γιατί διαφορετικά η σε κάθε επίπεδο εύρυθμη
λειτουργία του Π.Μ.Σ. (που δεν χρηματοδοτείται από
άλλη πηγή) θα καθίστατο ανέφικτη. Εξάλλου, το ύψος
του τέλους των διδάκτρων σε αναλογία προς τις παροχές
προς τους φοιτητές χαρακτηρίζεται (με αντικειμενικότητα) ως καθαρά συμβολικό.
Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΠΜΣ
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος
2027-28 εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής και
εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 του ν. 4485/2017.
Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών, καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
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Αριθ. 20183530
(3)
Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Ψηφιακών
Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με τίτλο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ» (MSc
eLearning).
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
(Αρ. Συνεδρίασης 12/25-04-2018)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α’) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης,
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και ιδίως
του άρθρου 32 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του
άρθρου 85 παρ. 2α .
2. Την υπουργική απόφαση με αριθμό 216772/Ζ1/
8-12-2017 (ΦΕΚ 4334/τ.Β’/12-12-2017): «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και
της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».
3. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό: α) 163204/
Ζ1/29-9-2017 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ «Εφαρμογή των διατάξεων
του ν. 4485/2017 (Α’114) για θέματα μεταπτυχιακών
σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-Λοιπά θέματα», β) 164530/Ζ1/3-10-2017 ΕΠΕΙΓΟΝ «Άμεσες
ενέργειες και χρονοδιάγραμμα όσον αφορά τη λειτουργία
των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.)
των Α.Ε.Ι. μετά τη δημοσίευση του ν. 4485/2017(Α’ 114)»,
γ) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινήσεις σχετικά με
την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114), και
δ) 227378/Ζ1 /22-12-2017 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ «Εφαρμογή των
διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών».
4. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 83), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
5. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ Α’ 195),
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
6. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14
και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α’/2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και
συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Την υπ’ αριθμ. 20162297 (ΦΕΚ 1272/τ.Β’/04-05-2016)
απόφαση Πρύτανη που αφορά στην έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος
Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς,
με τίτλο «Ηλεκτρονική Μάθηση» (eLearning).
8. Το υπ’αριθ. ΦΕΚ 617/τ.ΥΟΔΔ/23-11-2017 στο οποίο
δημοσιεύτηκε η υπ’αριθ. 201656/Ζ1/21-11-2017 Διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων (ΑΔΑ:72Ε34653ΠΣ-ΒΤΨ) περί εκλογής
Πρύτανη και τριών (3) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημί-

Τεύχος Β’ 2505/29.06.2018

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ου Πειραιώς με θητεία τεσσάρων (4) ετών, από 1-12-2017
έως 30-11-2021.
9. Τις αρ. πρωτ. 20176901/6-12-2017 (ΑΔΑ: Ω4Δ4469Β7Τ0Χ6), αρ. πρωτ. 20181150/26-2-2018 (ΑΔΑ: ΨΣΤ9469Β7Τ-Μ93),
αρ. πρωτ. 20181709/ 19-3-2018 (ΑΔΑ: 6ΒΦ1469Β7Τ-ΤΟΥ) και
αρ. πρωτ. 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 Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου
Πειραιώς (συνεδρίαση 10η 8.3.2018).
11. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς (συνεδρίαση 1η, 17-4-2018).
12. Το υπ. αριθμ. πρωτ. 2842/12-11-13 έγγραφο της
ΑΔΙΠ από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η
εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
13. Το με αρ. πρωτ. 92529/Ζ1/06-06-2018 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, αποφασίζουμε:
την επανίδρυση από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019
το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου
Πειραιώς με τίτλο «Ηλεκτρονική Μάθηση», (eLearning)
ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς θα οργανώσει και θα λειτουργήσει από το
ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Ηλεκτρονική Μάθηση»
(eLearning), σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης
αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.
Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Η εξέλιξη των Ψηφιακών Συστημάτων επηρεάζει και
μετασχηματίζει την εκπαίδευση (education) και την κατάρτιση (training), αλλάζοντας σημαντικά την μάθηση
(learning), την διδασκαλία (teaching) και την αξιολόγηση
(assessment) της μάθησης. Στο νέο αυτό πλαίσιο, απαιτείται ανθρώπινο δυναμικό με εξειδικευμένη επιστημονική γνώση στο πεδίο της «Ηλεκτρονικής Μάθησης».
Το γνωστικό πεδίο της «Ηλεκτρονικής Μάθησης» έχει
ως αντικείμενο την σχεδίαση, ανάπτυξη και αξιολόγηση
τεχνολογικά υποστηριζόμενων εκπαιδευτικών ψηφιακών συστημάτων και υπηρεσιών τόσο σε περιβάλλοντα
τυπικής εκπαίδευσης (Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και
Τριτοβάθμια), όσο και σε περιβάλλοντα μη-τυπικής και
άτυπης εκπαίδευσης.
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Το Π.Μ.Σ. «Ηλεκτρονική Μάθηση» έχει ως αντικείμενα
• Την περαιτέρω επιστημονική εξειδίκευση νέων επιστημόνων στο γνωστικό αντικείμενο της Ηλεκτρονικής
Μάθησης που αποτελεί ένα σημαντικό γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων.
• Τη δια βίου εκπαίδευση επιστημόνων οι οποίοι ήδη
απασχολούνται σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του
δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα.
• Την προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου στα γνωστικά αντικείμενα του ΠΜΣ.
Σκοπός του Π.Μ.Σ. «Ηλεκτρονική Μάθηση» είναι η
προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και της έρευνας
για την σχεδίαση, ανάπτυξη και αξιολόγηση τεχνολογικά υποστηριζόμενων εκπαιδευτικών συστημάτων και
υπηρεσιών με έμφαση στην Ηλεκτρονική Μάθηση. Σ’
αυτό το πλαίσιο, οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. δύνανται να
στελεχώσουν υπηρεσίες και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και της έρευνας και της
εκπαίδευσης σε θέματα που άπτονται της σχεδίασης,
ανάπτυξης, εφαρμογής και αξιολόγησης ψηφιακών συστημάτων και υπηρεσιών στην εκπαίδευση και τη δια
βίου μάθηση.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Ηλεκτρονική Μάθηση» (MSc in
e-Learning).
Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 34 του ν. 4485/2017.
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία
(3) εξάμηνα.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα μαθημάτων
Για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών, απαιτείται η επιτυχής συμπλήρωση 90 πιστωτικών μονάδων του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς
και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) (30 πιστωτικών μονάδων ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο) μέσω της
συμμετοχής του φοιτητή στο σύνολο των ερευνητικών
και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του προγράμματος.
Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών περιλαμβάνουν ποικίλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες , όπως
διαλέξεις, σεμινάρια, εργαστηριακή άσκηση, άσκηση
πεδίου, μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας, φροντιστήριο, πρακτική εξάσκηση/τοποθέτηση, διαδραστική
διδασκαλία, εκπαιδευτικές επισκέψεις, εκπόνηση μελέτης (project), συγγραφή εργασίας/εργασιών, κ.λπ.).
Η συμμετοχή στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες των
μαθημάτων είναι υποχρεωτική.
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Η ενδεικτική διάρθρωση του συνόλου των μαθημάτων
του προγράμματος σπουδών έχει την ακόλουθη μορφή.
Πιστωτικές
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Μονάδες
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ
θεωρίες Μάθησης και Διδακτικά
1 Μοντέλα (Learning Theories and
7,5
Teaching Models)
Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός
2
7,5
(Educational Design)
Εφαρμογές Ιστού
3
7,5
(Web Applications)
Αλληλεπίδραση Ανθρώπου4 Μηχανής (Human-Computer
7,5
Interaction)
ΣΥΝΟΛΟ
30
Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Τεχνολογίες Μάθησης και
1 Διδασκαλίας (Educational
7,5
Technologies)
Εκπαίδευση η-Εκπαιδευτών
2
7,5
(e-Trainers Training)
Υποστηρικτικές Τεχνολογίες
3 στην Ειδική Αγωγή (Assistive
7,5
Technologies)
Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής
4 Έρευνας (Research Methods in
7,5
Education)
ΣΥΝΟΛΟ
30
Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Μεταπτυχιακή
30
1
Διπλωματική Εργασία
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
90
Τροποποίηση του προγράμματος σπουδών και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να γίνει με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και θα περιλαμβάνονται
στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε σαράντα (40) άτομα κατ’ έτος.
Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο Π.Μ.Σ. 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 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 επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο
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του Π.Μ.Σ., για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών του
Π.Μ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.
4485/2017.
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθεί η
υπάρχουσα (ή μέρος της υπάρχουσας) υλικοτεχνική
υποδομή (π.χ. αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκη, εργαστήρια κ.λπ.) του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του
Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων.
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. 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 χρηματοδότηση του θα γίνεται από τα τέλη
φοίτησης, τον προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι., τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 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 ερευνητικά προγράμματα, 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 διατάξεις του ν. 4485/2017 (άρθρο 37) δεδομένου ότι σύμφωνα με την πρόσφατη και παλιότερη εμπειρία, τα λειτουργικά 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 αναγκαία η επιβολή τελών φοίτησης το ύψος των οποίων
πρέπει να ανέρχεται κατ’ ελάχιστον στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (4.500 €), ισοκατανεμημένο για καταβολή στα τρία (3) εξάμηνα φοίτησης
του ΠΜΣ.
Με βάση τον μέγιστο αριθμό εισακτέων της παραγράφου 9 του παρόντος, και σύμφωνα με το άρθρο 37 του
ν. 4485/2017, το 70% του ετήσιου κόστους λειτουργίας
του ΠΜΣ που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες εκτιμάται ενδεικτικά στο ποσό 126.000,00€ και αναλύεται σε
κατηγορίες δαπανών ως εξής:
Κατηγορίες Λειτουργικών Εξόδων
Ποσά σε €
Δαπάνες εξοπλισμού
12.200,00
και Δαπάνες Λογισμικού
Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών
1.000,00
σε μεταπτυχιακούς φοιτητές
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Δαπάνες αναλωσίμων
Δαπάνες Μετακινήσεων
Διδασκόντων του Π.Μ.Σ.
Δαπάνες Μετακινήσεων φοιτητών
του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς
Αμοιβές διδασκαλίας
τακτικού προσωπικού του Α.Ε.Ι.
Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού
των Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν
στην οργάνωση του Π.Μ.Σ.
Αμοιβές διδασκαλίας εξωτερικών
συνεργατών από την ημεδαπή ή την
αλλοδαπή (παρ. 5 άρθρο 36 ν. 4485/2017)
Αμοιβές διοικητικής
και τεχνικής υποστήριξης
Λοιπές Δαπάνες (έξοδα δημοσιότητας,
προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού,
οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών
πεδίου)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ
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8.000,00
10.000,00
6.000,00
24.000,00
0,00

9.000,00
12.000,00

6.000,00

Το 30% του ετησίου κόστους λειτουργίας του Π.Μ.Σ.
αφορά στην κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Ιδρύματος και εκτιμάται στο ποσό των 37.800,00 €.
Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Οι φοιτητές που εισήχθησαν το ακαδημαϊκό έτος 20172018 θα περατώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με τις
διατάξεις της προηγούμενης απόφασης.
Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 7 Ιουνίου 2018
Ο Πρύτανης

88.200,00

27719

ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ

27720

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

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

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

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

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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

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

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

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

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

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

*02025052906180008*

