
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 10643/359/4-3-2020 
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερι-
κών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Επικρατείας 
«Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης της 
ετήσιας εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών 
ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, αρμοδιότη-
τας ΟΠΕΚΑ και του αντίστοιχου εντύπου της που 
διεκπεραιώνεται και μέσω των ΚΕΠ» (Β΄779).

2 Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Ψηφιακών Συστη-
μάτων της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής 
και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με 
τίτλο «Δίκαιο και Τεχνολογίες Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών (MSc in Law and Information and 
Communication Technologies)».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    Δ11/οικ. 20110/692 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 10643/359/4-3-2020 

κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερι-

κών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Επικρατεί-

ας «Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης της 

ετήσιας εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών 

ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, αρμοδιό-

τητας ΟΠΕΚΑ και του αντίστοιχου εντύπου της 

που διεκπεραιώνεται και μέσω των ΚΕΠ» (Β΄779).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ- 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ -

ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 3016/2002 (Α΄ 110) 

«Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και 
άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

2. Της υποπερ. ββ΄ της περ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 
4 του ν. 4520/2018 (Α΄ 30) «Μετεξέλιξη του Οργανισμού 
Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισμό Προνοιακών Επι-
δομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) και 
λοιπές διατάξεις».

3. Του ν. 2155 / 1993 «Κύρωση Συμφωνίας για τον Ευ-
ρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ε.Ο.Χ.) μετά των Πρωτοκόλ-
λων, Δηλώσεων, Παραρτημάτων, Προσαρτημάτων, και 
Πρακτικών αυτής και του Πρωτοκόλλου Προσαρμογής 
της Συμφωνίας για τον Ε.Ο.Χ. μετά των Παραρτημάτων, 
Τελικής Πράξης και Πρακτικών αυτού» (Α΄ 104).

4. Του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 «Σχέσεις Κράτους - 
Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 75).

5. Της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 «Κύρωση 
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 45).

6. Της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 «Ανα-
βάθμιση της πολιτικής προστασίας και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 102), όπως ισχύει.

7. Του άρθρου 8 του ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την 
οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική 
διαδικασία και του Ο.Τ.Α.» (Α΄ 102).

8. Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο ’’Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 112).

9. Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄ 98), όπως ισχύει.

10. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α΄ 133).

11. Του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης» (Α΄ 168), όπως ισχύει.

12. Του π.δ. 141/2017 (Α΄ 180) «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Εσωτερικών».

13. Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α΄ 181), όπως ισχύουν.

14. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

30 Μαΐου 2020 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2077

21659



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ21660 Τεύχος B’ 2077/30.05.2020

αρμοδιοτήτων τους. - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

15. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

16. Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

17. Της υπ’ αρ. Υ6/9-7-2019 απόφασης του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επι-
κρατείας» (Β΄ 2902).

18. Της υπ’ αρ. 33168/Δ1.11369/25-7-2019 κοινής από-
φασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
Δόμνα - Μαρία Μιχαηλίδου» (Β΄ 3053).

19. Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από 
τους διατάκτες» (Α΄146).

20. Της υπ’ αρ. 340/18-7-2019 κοινής απόφασης του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, 
Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 3051).

21. Της υπ’ αρ. 1095/Α΄/9-8-2019 κοινής απόφασης του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθε-
ση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Θεό-
δωρο Λιβάνιο» (Β΄ 3180).

22. Της υπ’ αρ. 161/25-7-2019 κοινής απόφασης του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης, Γεώργιο Γεωργαντά» (Β΄ 3017).

23. Της υπ’ αρ. 10643/359/4-3-2020 κοινής απόφασης 
των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και 
Επικρατείας «Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης 
της ετήσιας εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορει-
νών και μειονεκτικών περιοχών, αρμοδιότητας ΟΠΕΚΑ 
και του αντίστοιχου εντύπου της που διεκπεραιώνεται 
και μέσω των ΚΕΠ» (Β΄779).

Β. 1. Το υπ’ αρ. Δ11/οικ. 11929/406/11-3-2020 έγγραφo, 
που αφορά τη Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. Δ11/
οικ. 10643/359/4-3-2020 κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Επικρατείας 
(Β΄ 779).

2. Την υπ’ αρ. οικ. 17817/1019/13-5-2020 εισήγηση 
του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων.

3. Την υπ’ αρ. 8429/1513/19-2-2020 απόφαση δέσμευ-
σης πίστωσης ύψους 6.000.000,00€ που καταχωρήθηκε 
με α.α 21376 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πλη-
ρωμής του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων.

4. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσης 
απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη πέραν 
της προβλεπόμενης στην αριθμ. 10643/359/4-3-2020 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών, Ψηφιακής Δι-
ακυβέρνησης και Επικρατείας (Β΄779), αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
Η παρ. 3 του άρθρου 2 της αριθμ. 10643/359/4-3-2020 

κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εργασί-
ας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών, Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης και Επικρατείας «Καθορισμός της δια-
δικασίας χορήγησης της ετήσιας εισοδηματικής ενίσχυ-
σης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, 
αρμοδιότητας ΟΠΕΚΑ και του αντίστοιχου εντύπου της 
που διεκπεραιώνεται και μέσω των ΚΕΠ» (Β΄779), αντικα-
θίσταται ως εξής: «3. Οι αιτήσεις για κάθε ημερολογιακό 
έτος, από την έναρξη ισχύος της παρούσας και στο εξής, 
υποβάλλονται από τις 25 Αυγούστου μέχρι τις 30 Νοεμ-
βρίου του ίδιου έτους. Για την εισοδηματική ενίσχυση 
του έτους 2019 οι αιτήσεις υποβάλλονται από την έναρ-
ξη ισχύος της παρούσας απόφασης μέχρι τις 30 Ιουνίου 
2020. Από την έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής 
εφαρμογής του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) για τη διεκπε-
ραίωση των αιτήσεων χορήγησης της εισοδηματικής 
ενίσχυσης, οι αιτήσεις για το έτος 2019 υποβάλλονται 
μόνο ηλεκτρονικά στην εφαρμογή αυτή εντός της ίδιας 
προθεσμίας».

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 25 Μαΐου 2020

Οι Υπουργοί

 Υφυπουργός
Υφυπουργός Εργασίας
Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

Υφυπουργός Υφυπουργός
Εσωτερικών Ψηφιακής Διακυβέρνησης
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

Επικρατείας

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

I

Αριθμ. 20203248 (2)
    Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Ψηφιακών 

Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογιών Πληρο-

φορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου 

Πειραιώς, με τίτλο "Δίκαιο και Τεχνολογίες Πλη-

ροφορικής και Επικοινωνιών (MSc in Law and 

Information and Communication Technologies)".

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
(συνεδρίαση: 13η/8-4-2020)

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) «Οργάνωση 
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και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις» και ιδίως του άρθρου 
32, όπως τροποποιήθηκε και ειδικότερα τα άρθρα 30 
έως και 37, 43 έως και 45 και 85, όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν

2. Την υπουργική απόφαση με αριθμό 216772/Ζ1/
8-12-2017 (Β΄ 4334): «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού 
προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμό-
τητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 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 μετα-
πτυχιακών σπουδών».

4. Τον ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 83), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

5. Τον ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά-
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195), όπως τροπο-
ποιήθηκαν και ισχύουν.

6. Τον ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 και 15
(Α΄ 189) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη 
εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης 
πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Την υπ’ αρ. 201656/Ζ1/21-11-2017 Διαπιστωτική 
πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-
των (ΑΔΑ:72Ε34653ΠΣ-ΒΤΨ) περί εκλογής Πρύτανη και 
τριών (3) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς 
με θητεία τεσσάρων (4) ετών, από 1-12-2017 έως 30-11-
2021 (Υ.Ο.Δ.Δ. 617)και την υπ’ αρ. 133541/Ζ1/29-8-2019 
απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
περί παράτασης της θητείας του Πρύτανη και των Αντι-
πρυτάνεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς έως 31-8-2022 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 722, ΑΔΑ: 9Ο6Ξ4653ΠΣ-ΗΝΒ).

8. Την αριθμ. 20199004/23-12-2019 απόφαση Πρύτα-
νη (ΑΔΑ: ΩΓΜ6469Β7Τ-7ΔΞ) περί συγκρότησης Συγκλή-
του του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

9. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του 
Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς (συνεδρίαση: 7η/19-3-2020).

10. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς (συ-
νεδρίαση: 14η/3-4-2020).

11. Το υπ’ αρ. 2842/12-11-2013 έγγραφο της ΑΔΙΠ από 
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς.

12. 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 ίδρυση από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του 
Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογι-
ών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς με τίτλο "Δίκαιο και Τεχνολογίες Πληροφορι-
κής και Επικοινωνιών (MSc. in Law and Information and 
Communication Technologies)", 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 2020-2021 Πρόγραμμα Μεταπτυχια-
κών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) διεπιστημονικού διαθεματικού 
χαρακτήρα, με τίτλο: «Δίκαιο και Τεχνολογίες Πληρο-
φορικής και Επικοινωνιών (MSc. in Law and Information 
and Communication Technologies)» σύμφωνα με τις 
διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του 
ν. 4485/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Η ευρεία χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών - ΤΠΕ (Information and Communication 
Technologies - ICT) μεταβάλλει το διεθνές κοινωνικό, 
οικονομικό, τεχνολογικό, πολιτικό και πολιτισμικό πε-
ριβάλλον, καθώς επιτρέπει την ταχύτατη δημιουργία, 
μεταφορά, επεξεργασία και αποθήκευση μεγάλου όγκου 
δεδομένων. Το γεγονός αυτό παράγει νέες δυνατότητες 
τόσο για τους πολίτες και την επιχειρηματική κοινότητα 
που αξιοποιούν τα δεδομένα αυτά προς όφελος της οι-
κονομικής, κοινωνικής, τεχνολογικής, πολιτιστικής και 
επιστημονικής τους ανάπτυξης, όσο και για τη δημόσια 
διοίκηση που προσβλέπει στην ψηφιακή τεχνολογία ως 
μέσο βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών στους 
πολίτες και την επιχειρηματικότητα αναιρώντας χρόνιες 
διοικητικές αβελτηρίες. Παράλληλα, όμως, όσο περισσό-
τερο δραστηριότητες των ανθρώπων αποκτούν ψηφια-
κή διάσταση ή ψηφιοποιούνται καθ’ ολοκληρία, τόσο πιο 
ευάλωτες γίνονται σε κυβερνοεπιθέσεις (cyber attacks) 
που μπορούν να απειλήσουν την εύρυθμη λειτουργία 
της κοινωνίας, την ασφάλειά της, καθώς - σε κάποιες πε-
ριπτώσεις κρίσιμων υποδομών (critical infrastructures) -
και τις ίδιες τις ανθρώπινες ζωές. Ιδιαίτερα κρίσιμη στις 
συνθήκες αυτές είναι η δημιουργία ενός ασφαλούς 
περιβάλλοντος Διαδικτύου, ψηφιακών υποδομών και 
ψηφιακών υπηρεσιών που θα εμπνέει την εμπιστοσύνη 
πολιτών και επιχειρήσεων, οδηγώντας στην περαιτέρω 
χρήση και διάθεση νέων ψηφιακών προϊόντων και υπη-
ρεσιών, συχνά καινοτόμων με υψηλή προστιθέμενη αξία.

Στο πλαίσιο αυτό, αυξημένο ενδιαφέρον αποδίδεται 
στο νομικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τόσο το 
ηλεκτρονικό εμπόριο (e-Commerce), την ηλεκτρονική 
επιχειρηματικότητα (e-Business), την ηλεκτρονική δι-
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ακυβέρνηση (e-Government) και τη συναφή δραστη-
ριοποίηση των τεχνολογικών εταιρειών, όσο και την 
αντιμετώπιση του ψηφιακού εγκλήματος (cyber crime) 
και των προκλήσεων που συνοδεύουν τις σύγχρονες 
τηλεπικοινωνίες, θέτοντας σε διακινδύνευση την ιδι-
ωτικότητα (privacy) των χρηστών, την προστασία των 
προσωπικών τους δεδομένων (personal data protection) 
και την ασφάλεια (security). Το ασφαλές περιβάλλον από 
τη μία και η διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων και 
των δικαιωμάτων των πολιτών στον ψηφιακό κόσμο από 
την άλλη, θεωρούνται sine qua non προϋποθέσεις τό-
νωσης και προώθησης της οικονομικής ανάπτυξης, της 
ευημερίας και της εθνικής ασφάλειας στη χώρα μας και 
ευρύτερα. Κατά συνέπεια κρίνεται εξαιρετικά σημαντική 
η ανάπτυξη ενός ρυθμιστικού πλαισίου που χαρακτηρί-
ζεται από σαφήνεια και ακρίβεια για τη λειτουργία των 
κάθε είδους διαδικτυακών υπηρεσιών και πλατφορμών, 
με γνώμονα την προστασία του χρήστη (προσωπικά δε-
δομένα, ιδιωτικότητα κ.α.) και της επιχειρηματικότητας, 
δια της πρόληψης και αποτροπής του ηλεκτρονικού 
εγκλήματος (cybercrime). Η σπουδαιότητα της νομικής 
διάστασης της ασφάλειας ψηφιακών συστημάτων και 
της προστασίας της ιδιωτικότητας αναδεικνύεται και με 
τη νομοθετική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να 
εκδώσει τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 
(General Data Protection Regulation - GDPR) 2016/679 
που υποχρεώνει τους φορείς/παρόχους υπηρεσιών 
που τηρούν προσωπικά δεδομένα να λαμβάνουν όλα 
τα δυνατά μέτρα για την προστασία των προσωπικών 
δεδομένων των χρηστών τους από κακόβουλες ή/και μη 
προβλεπόμενες μορφές επεξεργασίας και να υποχρεώ-
σει, με την οδηγία Network και Information Systems NIS 
2016/1148, τα κράτη μέλη να θεσπίσουν τις αναγκαίες 
νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις προ-
κειμένου να συμμορφωθούν.

Είναι σαφές ότι για την αποτελεσματική ικανοποίη-
ση των νομικών και κανονιστικών υποχρεώσεων των 
κρατών μελών της Ε.Ε., καθοριστική είναι η χάραξη 
ψηφιακής στρατηγικής, η ανάπτυξη πολιτικών, η υλο-
ποίηση υπηρεσιών και μηχανισμών, η ενημέρωση και 
εκπαίδευση των χρηστών, καθώς και η εκ των προτέ-
ρων (ex-ante), η κατά τη διάρκεια (on-going) και η εκ 
των υστέρων (ex-post) αξιολόγηση του συνολικού εγ-
χειρήματος, με απώτερη στόχευση τη δημιουργία ενός 
ολοκληρωμένου περιβάλλοντος ασφάλειας (security) και 
εμπιστοσύνης (trust). Εξ ορισμού, ένα τέτοιο περιβάλλον 
απαιτεί ολοκληρωμένους επιστήμονες από τον χώρο της 
νομικής, της τεχνολογίας, της διοίκησης και της οικονο-
μίας, με διεπιστημονικές διαθεματικές γνώσεις από τον 
χώρο του Δικαίου και των Τεχνολογιών Πληροφορικής 
και Επικοινωνιών, επιστήμονες που θα διαθέτουν την 
απαραίτητη ευελιξία για την αντίληψη, την οργάνωση και 
την άρτια επίλυση σειράς συνδυαστικών προβλημάτων 
που εγείρονται.

Το διεπιστημονικό διαθεματικό Πρόγραμμα Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Δίκαιο και Τεχνολο-
γίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (MSc. in Law and 
Information and Communication Technologies)» έχει 

ως αντικείμενο την κάλυψη των ανωτέρω αναγκών και 
ειδικότερα: (α) την ειδίκευση νέων επιστημόνων από τον 
χώρο της νομικής, της τεχνολογίας, της διοίκησης και της 
οικονομίας, στη γνωστική περιοχή της νομικής διάστα-
σης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, 
του κυβερνοεγκλήματος (cybercrime) και της ψηφιακής 
δικανικής/εγκληματολογίας (digital forensics), των ηλε-
κτρονικών επικοινωνιών (electronic communications), 
της προστασίας της ιδιωτικότητας (privacy) και των 
προσωπικών δεδομένων (personal data) των χρηστών 
του Διαδικτύου, του νομικού πλαισίου που διέπει το 
ηλεκτρονικό εμπόριο (e-Commerce) και το ηλεκτρονι-
κό επιχειρείν (e-Business), της προστασίας των δικαιω-
μάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (intellectual property 
rights) στην εποχή του Διαδικτύου, θεμάτων από τη 
ρύθμιση του ανταγωνισμού (regulating competition) 
στον χώρο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επι-
κοινωνιών και θεμάτων αντιμετώπισης της διαφθοράς 
(fighting corruption), (β) την εκπαίδευση/ειδίκευση νέων 
επιστημόνων και επιστημόνων που ήδη απασχολούνται 
σε ελληνικές ή διεθνείς επιχειρήσεις και οργανισμούς του 
ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα ή αυτοαπασχολού-
νται, (γ) την ολοκληρωμένη προετοιμασία για εφαρμογή 
των γνώσεων που αποκτώνται σε σύγχρονα περιβάλλο-
ντα που αντιμετωπίζουν σχετικές προκλήσεις, αλλά και 
για την εκπόνηση έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα που 
άπτονται του εν λόγω επιστημονικού πεδίου.

Σκοπός του διεπιστημονικού διαθεματικού Π.Μ.Σ. 
με τίτλο «Δίκαιο και Τεχνολογίες Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών (MSc. in Law and Information and 
Communication Technologies)» είναι η καλλιέργεια και 
η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης σε θέματα νομι-
κού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει τις Τεχνολογίες 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών ως προς τα πεδία εφαρ-
μογής τους, καθώς και σε θέματα της Πληροφορικής και 
των Επικοινωνιών ως επιστήμης που συμβάλλει στην 
προαγωγή της νομικής έρευνας και πράξης, ενόψει των 
αναγκών της χώρας να εναρμονίζεται και να ενσωμα-
τώνει συναφείς ευρωπαϊκές οδηγίες, να προλαμβάνει 
και να προσαρμόζεται στις παγκόσμιες εξελίξεις που 
φέρνει η Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση, καθώς και 
να προάγει τις επιστημονικές εξελίξεις και εφαρμογές 
της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην διαρκώς 
εξελισσόμενη Κοινωνία της Πληροφορίας.

Στο πλαίσιο αυτό, οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. εφοδιάζο-
νται με διεπιστημονικές διαθεματικές εξειδικευμένες 
γνώσεις στο Δίκαιο και τις Τεχνολογίες Πληροφορικής 
και Επικοινωνιών και δύνανται να στελεχώσουν με επι-
τυχία υπηρεσίες και οργανισμούς του δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα, να αυτοαπασχοληθούν, καθώς και να 
ακολουθήσουν ακαδημαϊκή ή ερευνητική καριέρα.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.) στο Δίκαιο και Τεχνολογίες Πληροφορικής 
και Επικοινωνιών (MSc. in Law and Information and 
Communication Technologies).
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Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. θα γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου 
κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυ-
μάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 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 εξάμη-
νο) μέσω της συμμετοχής του μεταπτυχιακού φοιτητή ή 
της φοιτήτριας στο σύνολο των ερευνητικών και εκπαι-
δευτικών δραστηριοτήτων του προγράμματος.

Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών περιλαμ-
βάνουν διδασκαλία (θεωρία, φροντιστηριακές και ερ-
γαστηριακές ασκήσεις), ερευνητική απασχόληση και 
πρακτική άσκηση. Η παρακολούθηση των μαθημάτων 
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:

A/A ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Π
ΙΣ

ΤΩ
ΤΙ

ΚΕ
Σ 

Μ
Ο

Ν
Α

Δ
ΕΣ

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

1.
Κανονισμοί και Οδηγίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση: 
Ηθική, Αποδοχή, Νομιμότητα (EU Regulations and 
Directives: Ethics, Acceptance, Legitimacy)

7,5

2.

Νομικά θέματα στην Ψηφιακή Επιχειρηματικότη-
τα, το Ηλεκτρονικό Εμπόριο και τις Ηλεκτρονικές 
Υπηρεσίες μέσω Διαδικτύου (Digital Business, 
e-Commerce, e-Services and Internet Liability)

7,5

3.
Κυβερνοέγκλημα, Κυβερνοασφάλεια και Ψη-
φιακή Δικανική/Εγκληματολογία (Cybercrime, 
Cybersecurity and Digital Forensics)

7,5

4.
Νόμος και Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Law and 
Electronic Communications)

7,5

ΣΥΝΟΛΟ 30

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

1

Ιδιωτικότητα, Προσωπικά Δεδομένα και Γενικός Κα-
νονισμός Προστασίας Δεδομένων (Privacy, Personal 
Data Protection and EU General Data Protection 
Regulation)

7,5

2

Ρύθμιση του Ανταγωνισμού, Νόμος, Αντιμετώπιση 
της Διαφθοράς και Τεχνολογίες Πληροφορικής 
και Επικοινωνιών (Regulating Competition, Law, 
Fighting Corruption and ICT)

7,5

3
Προστασία Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας 
και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
(Intellectual Property Rights Protection and ICT)

7,5

4
Ερευνητική Μεθοδολογία και Ειδικά Θέματα Δι-
καίου στο Διαδίκτυο (Research Methodology and 
Advanced Internet Law)

7,5

ΣΥΝΟΛΟ 30

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

1 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (MSc Thesis) 30

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 90

Τροποποίηση του προγράμματος σπουδών και ανα-
κατανομή των μαθημάτων μεταξύ των εξαμήνων μπο-
ρεί να γίνει με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς και θα περιλαμβάνονται στον 
Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Μ.Σ.

Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώ-
τατο όριο σε εξήντα (60) 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 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 ή επιστήμονες ανα-
γνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετι-
κή εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο 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, ερ-
γαστήρια κ.λπ.) του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του 
Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει για δέκα (10) έτη από το 
ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Άρθρο 11
Χρηματοδότηση - Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017 παρ. 1 και 
παρ. 2, προκειμένου να καλυφθεί το κόστος λειτουρ-
γίας του Π.Μ.Σ., η χρηματοδότησή του θα γίνεται από 
τα τέλη φοίτησης, τον προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι., τον 
προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
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Θρησκευμάτων, τις δωρεές, τις παροχές, τα κληροδοτή-
ματα, 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 δι-
ατάξεις του ν. 4485/2017 (άρθρο 37) δεδομένου ότι 
σύμφωνα με την πρόσφατη και παλαιότερη εμπειρία, 
τα λειτουργικά έξοδα του Π.Μ.Σ. 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 Π.Μ.Σ., 
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 εννιακοσίων ευρώ (4.900 €), ισοκατα-
νεμημένο για καταβολή στα τρία (3) εξάμηνα φοίτησης 
του Π.Μ.Σ..

Με βάση τον μέγιστο αριθμό εισακτέων της παρα-
γράφου 7 του παρόντος, το 70% του ετήσιου κόστους 
λειτουργίας του Π.Μ.Σ. που αφορά στις λειτουργικές 
δαπάνες ανέρχεται στο ποσό των 144.060,00€ και ανα-
λύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:

Κατηγορίες Λειτουργικών Εξόδων Ποσά σε €

Δαπάνες εξοπλισμού και Δαπάνες Λογισμικού 12.660,00

Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς 
φοιτητές και φοιτήτριες

4.900,00

Δαπάνες αναλωσίμων 7.000,00

Δαπάνες Μετακινήσεων Διδασκόντων και Διδασκου-
σών του Π.Μ.Σ.

10.000,00

Δαπάνες Μετακινήσεων μεταπτυχιακών φοιτητών και 
φοιτητριών του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς

2.500,00

Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού του Α.Ε.Ι. 36.000,00

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

11.000,00

Αμοιβές διδασκαλίας εξωτερικών συνεργατών από την 
ημεδαπή ή την αλλοδαπή

27.000,00

Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης 16.000,00

Λοιπές Δαπάνες (έξοδα δημοσιότητας, προβολής, 
αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης συνεδρί-
ου, δαπάνες εργασιών πεδίου, έξοδα εκπαιδευτικής 
προετοιμασίας διαδικασίας πιστοποίησης κ.α.)

17.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 144.060,00

Το 30% του ετησίου κόστους λειτουργίας του Π.Μ.Σ. 
αφορά στην κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Ιδρύμα-
τος και εκτιμάται στο ποσό των 61.740,00€.

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δεν 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, 26 Μαΐου 2020

Ο Πρύτανης

ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ   
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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 στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης 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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