
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    14569 
Τροποποίηση της απόφασης της υπ’ αρ. 103 (επα-

ναληπτική)/8.6.2018 έκτακτης συνεδρίασης της 

Συγκλήτου, θέμα «Κανονισμός Μεταπτυχιακών 

Σπουδών του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Πληροφοριακά 

και Επικοινωνιακά Συστήματα (Information and 

Communication Systems)», Τμήμα Μηχανικών 

Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημά-

των, Πολυτεχνική Σχολή» (Β’ 3607).

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Αφού έλαβε υπόψη:
• Το π.δ. 83/84 (Α’ 31) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, 

Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας».
• Το άρθρο 1 του π.δ. 155/2009 (Α’ 197) σε συνδυασμό 

με τις διατάξεις των άρθρων 46 έως 49 του π.δ. 160/2008 
(Α’ 220) και τις διατάξεις των άρθρων 13 - 15 του «Κώδικα 
Διοικητικής Διαδικασίας» (ν. 2690/1999, Α’ 45).

• Την περ. ιε της παρ. 2 του άρθρου 13, και τα άρθρα 
30 έως και 37, 45 και 85 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση 
και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114).

• Τον ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 και 15 «Δι-
ασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. 
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο-
νάδων - Παράρτημα διπλώματος» (Α’ 189).

• Την υπ’  αρ. 2744/27.4.2018 απόφαση Συγκλή-
του (αριθμ. συνεδρ. 34/25.4.2018) «Επανίδρυση του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτ-
λο«Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα 
(Information and Communication Systems)», Τμήμα 
Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συ-
στημάτων, Πολυτεχνική Σχολή» (Β’ 2824).

• Την υπ’ αρ. 6633/20.7.2018 απόφαση της Συγκλή-
του (αριθμ. εκτ. συνεδρ. 103 (επαναληπτική)/8.6.2018)  
«Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. με 
τίτλο “Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα 
(Information and Communication Systems”, Τμήμα 

Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συ-
στημάτων, Πολυτεχνική Σχολή» (Β’ 3607).

• Την υπ’ αρ. 10013/19.07.2019 απόφαση Συγκλήτου 
(αρ. συνεδρ. 09/16.7.2019) «Τροποποίηση της απόφασης 
της υπ’ αρ. 103 (επαναληπτική)/8.6.2018 έκτακτης συνε-
δρίασης της Συγκλήτου «Κανονισμός Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Πληροφοριακά και Επικοι-
νωνιακά Συστήματα (Information and Communication 
Systems)», Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επι-
κοινωνιακών Συστημάτων, Πολυτεχνική Σχολή» (Β’ 3119).

• Την απόφαση της υπ’ αρ. 11/18.03.2022 συνεδρίασης 
της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορια-
κών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, θέμα 4.5. «Έγκριση 
τροποποίησης του Κανονισμού του Π.Μ.Σ. «Πληροφορι-
ακά και Επικοινωνιακά Συστήματα» του Τμήματος Μη-
χανικών Π.Ε.Σ».

• Το πρακτικό της υπ’ αρ. 22/16.06.2022 της συνεδρία-
σης της Συγκλήτου, θέμα 10.2. «Τροποποίηση της από-
φασης της υπ’ αρ. 103 (επαναληπτική)/8.6.2018 έκτακτης 
συνεδρίασης της Συγκλήτου, θέμα [Κανονισμός Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Πληροφορι-
ακά και Επικοινωνιακά Συστήματα (Information and 
Communication Systems)», Τμήμα Μηχανικών Πληρο-
φοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πολυτεχνι-
κή Σχολή»].

• Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ-
πολογισμού,αποφασίζει:

την τροποποίηση της απόφασης της υπ’ αρ. 103 (επα-
ναληπτική)/8.6.2018 έκτακτης συνεδρίασης της Συγκλή-
του, θέμα «Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Π.Μ.Σ. με τίτλο «Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συ-
στήματα (Information and Communication Systems)», 
Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών 
Συστημάτων, Πολυτεχνική Σχολή», ως προς τα άρθρα 3, 
5, 6, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 9.1, 9.2, 9.4, 10.1, 10.2, 10.5, 10.8, 
13, 14, 14.1, 14.3, 16, 18.3, 22.1, και το Παράρτημα Ι, ως 
ακολούθως:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Άρθρο 3
Σκοπός του Π.Μ.Σ.

Το Π.Μ.Σ. με τίτλο «Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά 
Συστήματα (Information and Communication Systems)» 
εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Π.Α., διέ-
πεται από επιστημονική συνοχή και αποσκοπεί στην 
περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της 
έρευνας και των τεχνών, την ικανοποίηση των εκπαι-
δευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και 
αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, στην υψηλού επι-
πέδου εξειδίκευση των διπλωματούχων σε θεωρητικές 
και εφαρμοσμένες περιοχές συγκεκριμένων γνωστικών 
κλάδων, ειδικές θεματικές ενότητες ή επιμέρους κλά-
δους των γνωστικών αντικειμένων του πρώτου κύκλου 
σπουδών του οικείου Τμήματος.

Συγκεκριμένα, αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η μετά-
δοση γνώσεων και η καλλιέργεια δεξιοτήτων στο χώρο 
των Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων 
σε επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων. Σκοπός του Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η προαγωγή 
της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας αφενός, και η 
κατάρτιση επιστημόνων, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για 
τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και αναπτυξιακές ανά-
γκες της χώρας. Τα μαθήματα έχουν επιλεγεί ώστε να 
προσφέρουν στους μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτή-
τριες την ειδίκευση που απαιτούν οι πλέον πρόσφατες 
επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις στο πεδίο της 
Πληροφορικής και των Επικοινωνιών, σε συνδυασμό με 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της σύγχρο-
νης Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Οικονομίας. Οι σκοποί του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στα «Πληρο-
φοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα (Information and 
Communication Systems)» του Τμήματος Μηχανικών 
Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου, είναι ειδικότερα οι ακόλουθοι:

• Η προαγωγή της επιστήμης και της έρευνας στο αντι-
κείμενο του προγράμματος σε επιστήμονες όλων των 
ειδικοτήτων.

• Η προετοιμασία και εκπαίδευση εξειδικευμένων και 
ικανών επιστημόνων και ερευνητών που θα προωθή-
σουν την ανάπτυξη της χώρας και των ελληνικών επιχει-
ρήσεων στην κοινωνία της πληροφορίας και της γνώσης.

• Η προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδα-
κτορικού επιπέδου.

• Η στενή συνεργασία μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινό-
τητας και των επιχειρήσεων για την αποδοχή, χρήση και 
διάδοση των πλέον προηγμένων πληροφοριακών και 
επικοινωνιακών συστημάτων.

• Η συνεργασία με ελληνικούς, ευρωπαϊκούς και διε-
θνείς επιστημονικούς οργανισμούς που ασχολούνται με 
θέματα Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Άρθρο 5
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο 
όριο σε 40 μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες.

Επιπλέον, ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτη-
τών/τριών ανά διδάσκοντα/ουσα του Π.Μ.Σ ανέρχεται 
σε 2, ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών/

τριών στα Π.Μ.Σ. του Τμήματος σε σχέση με τον αριθ-
μό των προπτυχιακών φοιτητών/τριών του Τμήματος 
είναι 0,125 (150/1193) και σε σχέση με τον αριθμό των 
διδασκόντων/ουσων του Τμήματος είναι 0,153 (23/150) 
(παρ. 1β άρθρο 45 του ν. 4485/2017). Τα ανωτέρω στοι-
χεία δίνονται κατά προσέγγιση και ανταποκρίνονται στα 
δεδομένα του έτους σύνταξης του Κανονισμού.

Άρθρο 6
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι Πανεπι-
στημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμέ-
νων ιδρυμάτων της αλλοδαπής- καθώς και πτυχιού-
χοι Τμημάτων ΤΕΙ. Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι 
από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 
(Α.Σ.Ε.Ι.) της χώρας, οι απόφοιτοι από τη Στρατιωτική 
Σχολή Ευελπίδων, από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και 
από τη Σχολή Ικάρων (άρθρο 88 ν. 3883/2010 Α’ 167). 
Επίσης, γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι από τη Σχολή 
Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας (άρθρο 38 
ν. 4249/2014 (Α’ 73).

Επίσης, οι επί πτυχίω φοιτητές και φοιτήτριες των 
ιδρυμάτων της ημεδαπής γίνονται δεκτοί μόνο υπό την 
προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις 
τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση μέχρι 
την ημερομηνία εγγραφής τους στο Π.Μ.Σ.

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε 
φοιτητή/τρια του/της οποίου/ας ο τίτλος σπουδών πρώ-
του κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνω-
ριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης 
Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), 
σύμφωνα με τον ν. 3328/2005 (Α’ 80) - σχετ. παρ. 7 άρθρο 
34 του ν. 4485/17.

8.2 Υποβολή αιτήσεων
Οι αιτήσεις των Υποψηφίων πρέπει να συνοδεύονται 

από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με την 
προκήρυξη. Η αίτηση και τα ηλεκτρονικά αντίγραφα των 
δικαιολογητικών κατατίθενται σε κατάλληλο σύστημα 
υποβολής αιτήσεων.

Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:
1. Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας.
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
3. Ηλεκτρονικό αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος ή βε-

βαίωση περάτωσης σπουδών.
4. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν.
5. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δρα-

στηριότητας, εάν υπάρχουν.
6. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
7. Δύο συστατικές επιστολές.
8. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας, 

επιπέδου τουλάχιστον Β2.
9. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχι-

ακών μαθημάτων στο οποίο θα αναγράφεται ο βαθμός 
του πτυχίου ή διπλώματος.

Επισημαίνεται ότι προϋπόθεση για την επιλογή αποτε-
λεί η επαρκής γνώση μιας τουλάχιστον γλώσσας πέραν 
της γλώσσας διεξαγωγής του Π.Μ.Σ. σύμφωνα με την 
παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017.

Οι φοιτητές/τριες από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέ-
πει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης από 
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το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 34, 
του ν. 4485/17.

8.3 Κριτήρια επιλογής
Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται με βάση 

τα ακόλουθα κριτήρια:

Κριτήριο Βαρύτητα

Α. Βαθμός πτυχίου 10%

Β. Επίπεδο Γνώσης Αγγλικής Γλώσσας 
(επιπέδου τουλάχιστον Β2) 5%

Γ. Κατοχή δεύτερου πτυχίου ή άλλου 
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή σχετικών 
δημοσιεύσεων σε αντικείμενο που άπτεται 
του γνωστικού αντικειμένου του ΠΜΣ

10%

Δ. Συναφής με το ΠΜΣ ερευνητική 
δραστηριότητα ή επαγγελματική εμπειρία 15%

Ε. Συναφής με το ΠΜΣ ακαδημαϊκή 
εκπαίδευση (συναφή μαθήματα, εργασίες, 
πρακτική άσκηση, διπλωματική εργασία)

15%

ΣΤ. Προφορική συνέντευξη, η οποία 
διεξάγεται αυτοπροσώπως ή διαδικτυακά, 
με σκοπό τη διακρίβωση των ακαδημαϊκών 
εμπειριών, επιδόσεων και ενδιαφερόντων 
των υποψηφίων

40%

Ζ. Συστατικές Επιστολές 5%

Το επίπεδο γλωσσομάθειας της ξένης γλώσσας αποδει-
κνύεται με τους εξής τρόπους:

α) Κρατικό Πιστοποιητικό του ν.  2740/1999, όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του 
ν. 3149/2003.

β) Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο 
Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας της ημε-
δαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής.

γ) Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή 
διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου 
ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής.

δ) Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχουν αποκτηθεί 
μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην 
αλλοδαπή.

Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν 
αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσσας (π.δ. 347/2003). Οι 
υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει 
να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή 
μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκ-
δόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας).

• Η διαδικασία της συνέντευξης ενδέχεται να περιλαμ-
βάνει την εξέταση του υποψήφιου/φιας σε ερευνητικό 
άρθρο (paper), το οποίο ο/η υποψήφιος/α έχει προη-
γουμένως επιλέξει από σχετική λίστα και προετοιμάσει. 
Η λίστα με τα εν λόγω άρθρα ανακοινώνεται στους υπο-
ψήφιους/φιες μέσω του ιστότοπου του Π.Μ.Σ. ή/και με 
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τουλάχιστον δύο 
εβδομάδες πριν τη διαδικασία επιλογής. Συνολικά, η 
διαδικασία της συνέντευξης ανιχνεύει και αδρομερώς 
αξιολογεί, α) την αντιμετώπιση της διαδικασίας επιλογής 

από τον/την υποψήφιο/α, β) τις γνώσεις και τα ενδιαφέ-
ροντά του, γ) το βαθμό κατανόησης του ερευνητικού 
άρθρου που προετοίμασε και της περιοχής που ανήκει 
το άρθρο αυτό, δ) τα τυχόν ερωτήματα του/της υποψη-
φίου/φιας σε σχέση με το άρθρο που προετοίμασε, ε) 
το ενδιαφέρον του για την περιοχή του Π.Μ.Σ. και την 
έρευνα γενικότερα.

8.4 Κατάρτιση Πίνακα Αξιολόγησης
Με βάση τα θεσπισθέντα κριτήρια, η Επιτροπή Επιλο-

γής καταρτίζει τον πίνακα αξιολόγησης των υποψηφίων 
και τον καταθέτει προς έγκριση στη Συνέλευση.

Ειδικότερα:
1. Η Επιτροπή Επιλογής καταρτίζει αρχικά έναν πλήρη 

κατάλογο όσων έχουν υποβάλει αίτηση.
2. Απορρίπτει τους/τις υποψηφίους/ες που δεν πλη-

ρούν τα ελάχιστα τυπικά κριτήρια, όπως αυτά ορίζονται 
από τις ισχύουσες διατάξεις και τον παρόντα Κανονισμό.

3. Καλεί σε συνέντευξη όσους/ες υποψηφίους/ες πλη-
ρούν τα ελάχιστα τυπικά κριτήρια, όπως αυτά ορίζονται 
από τις ισχύουσες διατάξεις και τον παρόντα Κανονισμό 
(τίτλος σπουδών Α’ κύκλου, επαρκής γνώση της αγγλικής 
γλώσσας). Η συνέντευξη πραγματοποιείται από τα μέλη 
της οικείας Επιτροπής Επιλογής.

4. Ιεραρχεί βαθμολογικά τους/τις υποψηφίους/ες 
σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 8, ενότητα 3, και 
εισηγείται την τελική επιλογή.

5. Καταρτίζει τον τελικό πίνακα επιλογής. Ο τελικός 
πίνακας των επιτυχόντων/ουσών εγκρίνεται και επικυ-
ρώνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος και αναρτάται 
στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Αν υπάρχουν περισσότεροι/ες υποψήφιοι/ες με την 
ίδια βαθμολογία, τότε για την τελική τους κατάταξη λαμ-
βάνεται υπόψη ο βαθμός του διπλώματος ή του πτυχίου. 
Αν και σε αυτήν την περίπτωση προκύψει ισοβαθμία, 
τότε για την τελική τους κατάταξη λαμβάνεται υπόψη το 
πλήθος των πιστωτικών μονάδων και ο Μ.Ο. των συγγε-
νών μαθημάτων προς το Π.Μ.Σ., η γνώση δεύτερης ή και 
άλλης ξένης γλώσσας ή άλλων επιμέρους κριτηρίων επι-
λογής όπως αυτά παρατίθενται στο άρθρο 8, ενότητα 3.

8.5 Εγγραφή επιλεγέντων/εισων στο Π.Μ.Σ.
Οι επιλεγέντες/είσες εγγράφονται στο Π.Μ.Σ. εντός 

της προθεσμίας που ανακοινώνεται από τη Γραμματεία.
Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων 

φοιτητών/τριών, δύναται να κληθούν αν υπάρχουν, οι 
επιλαχόντες/ούσες, με βάση τη σειρά τους στον εγκεκρι-
μένο αξιολογικό πίνακα, να εγγραφούν στο Πρόγραμμα.

Μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις της παρ. 8 άρθρο 34 ν. 4485/2017, μπορούν 
να εγγραφούν ως υπεράριθμοι (ένας/μία ανά Π.Μ.Σ. και 
ανά έτος) μετά από αίτησή τους σε Π.Μ.Σ. Τμήματος του 
Ιδρύματος που υπηρετούν συναφούς αντικειμένου με 
τον τίτλο σπουδών τους και του έργου που επιτελούν 
στο οικείο Ίδρυμα.

9.1 Χρονική διάρκεια φοίτησης (άρθρο 33 ν. 4485/ 
2017).

Το Π.Μ.Σ. ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακα-
δημαϊκού έτους.

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. που οδηγεί 
στη λήψη Δ.Μ.Σ. ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμη-
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να, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης 
διπλωματικής εργασίας.

Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των 
σπουδών, ορίζεται στα έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Ο/Η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια μπορεί να ζητήσει 
εγγράφως αιτιολογημένη παράταση των σπουδών του/
της που δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό της κανονικής 
διάρκειας φοίτησης.

9.2 Μερική φοίτηση (παρ. 2 άρθρο 33του ν. 4485/2017)
Για τους/τις εργαζόμενους/ες μεταπτυχιακούς/ες φοι-

τητές/τριες προβλέπεται η δυνατότητα μερικής φοίτη-
σης. Οι φοιτητές/τριες αυτής της κατηγορίας θα πρέπει 
αποδεδειγμένα να εργάζονται τουλάχιστον 20 ώρες την 
εβδομάδα και να προσκομίσουν σχετική σύμβαση ερ-
γασίας ή βεβαίωση εργοδότη.

Μερική φοίτηση προβλέπεται και για μη εργαζόμε-
νους/ες φοιτητές/τριες που αδυνατούν να ανταποκρι-
θούν στις απαιτήσεις της πλήρους φοίτησης για λόγους 
υγείας, οικογενειακούς, στράτευσης, λόγοι ανωτέρας 
βίας κ.ά.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποβάλλουν αίτημα προς τη 
Συνέλευση του Τμήματος, πριν την έναρξη των μαθη-
μάτων του Προγράμματος.

Η διάρκεια μερικής φοίτησης δεν μπορεί να ξεπερνάει 
τα έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

9.4 Διαγραφή φοιτητή/τριας
Η Συνέλευση του Τμήματος, μετά την εισήγηση της 

Σ.Ε., δύναται να αποφασίσει τη διαγραφή μεταπτυχιακών 
φοιτητών/τριών εάν συντρέχει τουλάχιστον ένας εκ των 
παρακάτω λόγων:

• υπερβούν το ανώτατο όριο απουσιών,
• έχουν αποτύχει στην εξέταση μαθήματος ή μαθημά-

των και κατά την επαναληπτική εξεταστική περίοδο και 
δεν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα,

• μη επιτυχής επανεξέταση της Μεταπτυχιακής Διπλω-
ματικής Εργασίας,

• υπερβούν τη μέγιστη χρονική διάρκεια φοίτησης στο 
Π.Μ.Σ., όπως ορίζεται στον παρόντα Κανονισμό, εκτός 
αν συντρέχουν αποδεδειγμένα σοβαροί και εξαιρετικοί 
λόγοι (άρθρο 42, παρ. 3 του ν. 4521/18, Α’ 38),

• υποπέσουν σε παράπτωμα που εμπίπτει στο δίκαιο 
περί πνευματικής ιδιοκτησίας (Ν.2121/93) κατά τη συγ-
γραφή των εργασιών τους,

• δεν καταβάλλουν το προβλεπόμενο τέλος φοίτησης,
• αυτοδίκαια κατόπιν αιτήσεως των μεταπτυχιακών 

φοιτητών/τριών.
10.1 Πρόγραμμα μαθημάτων (άρθρο 32 παρ. 2 του 

ν. 4485/17)
1. Το Π.Μ.Σ. ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακα-

δημαϊκού έτους.
2. Η διδασκαλία των μαθημάτων υλοποιείται σε δύο 

(2) διδακτικά εξάμηνα. Κάθε εξάμηνο μαθημάτων περι-
λαμβάνει κατ’ ελάχιστο δέκα (10) πλήρεις ενότητες εκ-
παίδευσης και μάθησης, που η καθεμία αντιστοιχεί σε 
δύο (2) ώρες διδασκαλίας. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει 
τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα, που το καθένα αποδίδει 
δέκα (10) πιστωτικές μονάδες (ΕCTS).

3. Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται α) η συμ-
μετοχή του φοιτητή στο σύνολο των εκπαιδευτικών και 
ερευνητικών δραστηριοτήτων του προγράμματος, κατά 

τα ειδικότερα οριζόμενα στο πρόγραμμα και στον παρό-
ντα κανονισμό, β) η επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήμα-
τα του Α’ και β’ εξαμήνου, όπως ακριβώς ορίζεται από το 
εγκύκλιο πρόγραμμα σπουδών, γ) η επιτυχής εκπόνηση 
της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (Μ.Δ.Ε.), δ) 
η συγκέντρωση 90 πιστωτικών μονάδων (ECTS), ε) η 
αποπληρωμή του συνόλου των τελών φοίτησης, και στ) 
η εκπλήρωση τυχόν υποχρεώσεών προς τη Φοιτητική 
Μέριμνα και τη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος.

4. Το ενδεικτικό αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημά-
των του Π.Μ.Σ. με τους τίτλους των μαθημάτων και τις 
πιστωτικές μονάδες (ECTS) παρουσιάζεται στον παρα-
κάτω πίνακα:

Πίνακας μαθημάτων ανά εξάμηνο:

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS

323-5001
Πληροφορικά 
Συστήματα 
(Information Systems)

Υποχρεωτικό 10

323-5004

Ασφάλεια 
Πληροφοριακών 
και Επικοινωνιακών 
(Information and 
Communication 
Systems Security)

Υποχρεωτικό 10

323-5003
Τεχνολογίες 
Επικοινωνιών και
Systems and Networks)

Υποχρεωτικό 10

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS

323-5002
Τεχνολογίες 
Λογισμικού (Software 
Engineering)

Υποχρεωτικό 10

323-5005 Ευφυή Συστήματα 
(Intelligent Systems) Υποχρεωτικό 10

323-5006

Δομές και Βάσεις 
Δεδομένων (Data 
Structures and 
Databases)

Υποχρεωτικό 10

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ B’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS

323-5000

Εκπόνηση 
μεταπτυχιακής 
διπλωματικής 
εργασίας

Υποχρεωτικό 30

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

Η αναλυτική περιγραφή του κάθε μαθήματος παρέχε-
ται στον ακόλουθο πίνακα.
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Μάθημα Περιγραφή Μαθήματος

Πληροφοριακά 
Συστήματα (Information 
Systems) 

Εισαγωγή - Ρόλος και Μορφές Πληροφοριακών Συστημάτων στην Σύγχρονη Επιχείρηση. 
Ο Κύκλος Ζωής των Πληροφοριακών Συστημάτων. Τεχνικές Ανάλυσης και Σχεδιασμού 
Πληροφοριακών Συστημάτων. Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης 
Επιχειρησιακών Πόρων (ERP). Διαχείριση Έργων Πληροφορικής. Βελτίωση Επιχειρησια-
κών Διαδικασιών και Οργανωσιακή Αλλαγή. Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική Επιχειρηματικό-
τητα. Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ηλεκτρονική Επικοινωνία και Προβολή. Ανάπτυξη Επιχειρη-
ματικών Σχεδίων Νέων Τεχνολογιών.

Ασφάλεια 
Πληροφοριακών και 
Επικοινωνιακών (Information 
and Communication Systems 
Security)

Εννοιολογική Θεμελίωση Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφαρμοσμένη Κρυ-
πτογραφία. Βασικοί κρυπτογραφικοί αλγόριθμοι. Ψηφιακές Υπογραφές και Ψηφιακά 
Πιστοποιητικά. Υποδομή Δημόσιων Κλειδιών. Ανάλυση, Αποτίμηση και Διαχείριση Επικιν-
δυνότητας Πληροφοριακών Συστημάτων. Πολιτικές Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστη-
μάτων. Ταυτοποίηση και Αυθεντικοποίηση. Έλεγχος Προσπέλασης. Ασφάλεια λειτουρ-
γικών συστημάτων. Κακόβουλο Λογισμικό. Ασφάλεια Δικτύων Υπολογιστών. Ασφάλεια 
στο Διαδίκτυο. Διεθνή Πρότυπα Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εννοιολογική 
Θεμελίωση Πληροφοριακής Ιδιωτικότητας. Τεχνολογίες Προστασίας της Ιδιωτικότητας.

Τεχνολογίες Επικοινωνιών 
και Δικτύων (Communication 
Systems and Networks) 

Μοντέλο Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων. Βασικές αρχές αναλογικής και ψηφιακής εκ-
πομπής και λήψης. Παρεμβολές, θόρυβος και χωρητικότητα. Μέσα μετάδοσης. Στοιχεία 
ραδιοσυστημάτων κινητών επικοινωνιών (τύποι κυψελών, τύποι διαύλων επικοινωνίας, 
λειτουργίες κυψελωτών συστημάτων). Σύγχρονα και επόμενης γενιάς δίκτυα κινητών επι-
κοινωνιών. Εισαγωγή στις επικοινωνίες υπολογιστών. Αρχιτεκτονικές δικτύων και ιεραρχί-
ες πρωτοκόλλων. Θέματα σχεδίασης δικτύων. Το μοντέλο αναφοράς OSI και TCP/IP. Αρχές 
μεταγωγής  δεδομένων. Τα πρότυπα IEEE 802 για τοπικά δίκτυα. Σχεδίαση και ανάλυση 
του επιπέδου σύνδεσης δεδομένων. Δικτυακές συσκευές (μεταγωγείς, δρομολογητές, 
επαναλήπτες). Μοντέλο και πλατφόρμες πρωτοκόλλων διαδικτύου TCP/IP, διευθυνσιοδό-
τησης, δρομολόγησης. Το μοντέλο πελάτη-εξυπηρετητή και διομότιμα δίκτυα. Αρχικοποί-
ηση: DHCP, BOOTP. Το σύστημα ονοματοδοσίας DNS. Μεταφορά αρχείων: FTP, TFTP, NFS. 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: MIME, SMTP, mail gateways, POP, IMAP. Πρωτόκολλα TCP, UDP 
και μεταφοράς πραγματικού χρόνου. Πρωτόκολλα παροχής ποιότητας υπηρεσίας στο 
διαδίκτυο (RSVP, diffserv).

Τεχνολογίες Λογισμικού 
(Software Engineering)

Εισαγωγή στην θεωρία αλγορίθμων. Εισαγωγή στον προγραμματισμό υπολογιστών. Συ-
στατικά ενός προγράμματος C. Εισαγωγή στην Αντικειμενοστρεφή Τεχνολογία. Εισαγωγή 
στη UML. Μεθοδολογίες ανάπτυξης βασισμένες στην αντικειμενοστρεφή τεχνολογία. 
Μοντέλα Κύκλου Ζωής Λογισμικού. Ευέλικτες Μεθοδολογίες Ανάπτυξης Λογισμικού.

Ευφυή Συστήματα (Intelligent 
Systems)

Ευφυείς πράκτορες (βασικές έννοιες). Επίλυση προβλημάτων με αναζήτηση σε ένα χώρο 
καταστάσεων: Τυφλή (αλλά συστηματική) αναζήτηση, Αναζήτηση με χρήση γνώσης και 
ευρετικών μεθόδων, Τοπική αναζήτηση. Προβλήματα ικανοποίησης περιορισμών: Βασι-
κές έννοιες και αλγόριθμοι. Μηχανική μάθηση: Εισαγωγή, Επαγωγική μάθηση, Αλγόριθμοι 
μάθησης με επίβλεψη: Δέντρα απόφασης, Νευρωνικά Δίκτυα, Μπαεσιανές μέθοδοι και 
μάθηση από παραδείγματα, Μέθοδοι συνόλων ταξινομητών. Μάθηση χωρίς επίβλεψη. 
Εφαρμογές.

Δομές και Βάσεις Δεδομένων 
(Data Structures and Databases)

Βασικές έννοιες δομών δεδομένων. Πίνακες δεδομένων, λίστες, στοίβες, ουρές δεδομέ-
νων, δομές σωρού. Αναζήτηση και ταξινόμηση, κατακερματισμός, δένδρα, δυαδικά δέν-
δρα. Οργάνωση αρχείων και δομές ευρετηρίων για αρχεία δεδομένων. Β-δένδρα. Βασικές 
έννοιες και αρχιτεκτονική συστημάτων βάσεων δεδομένων. Το μοντέλο οντοτήτων-συ-
σχετίσεων και το σχεσιακό μοντέλο αναπαράστασης δεδομένων. Μετασχηματισμός δια-
γράμματος οντοτήτων- συσχετίσεων σε σχήμα σχεσιακής βάσης δεδομένων. Περιορισμοί 
ακεραιότητας και πράξεις ενημέρωσης βάσεων δεδομένων. Γλώσσες βάσεων δεδομένων: 
η σχεσιακή άλγεβρα, η γλώσσα ερωτήσεων QBE, η γλώσσα SQL. Συστήματα διαχείρισης 
βάσεων δεδομένων. Προχωρημένα θέματα: ασφάλεια και προστασία της ιδιωτικότητας 
των δεδομένων, μηχανές  αναζήτησης, μαζική διαχείριση μεγάλων συνόλων δεδομένων 
(big data), εφαρμογές της τεχνολογίας βάσεων δεδομένων στο χώρο των Γεωγραφικών 
Πληροφοριακών Συστημάτων.

Το ως άνω πρόγραμμα μαθημάτων είναι ενδεικτικό. Ο αριθμός, το είδος και το περιεχόμενο των μαθημάτων του 
προγράμματος σπουδών, καθώς και η κατανομή τους σε εξάμηνα, δύνανται να αναπροσαρμόζονται με απόφαση 
Συνέλευσης του Τμήματος για λόγους διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας του Π.Μ.Σ.
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Μαθησιακά αποτελέσματα
Με την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος 

Ειδίκευσης, ο κάτοχος θα:
Γνωρίζει:
• αρχές που διέπουν την αξιοποίηση των τεχνολογιών 

πληροφορικής και επικοινωνιών στη σύγχρονη επιχεί-
ρηση, για την υποστήριξη τόσο των εσωτερικών της 
λειτουργιών όσο και της επικοινωνίας και συναλλαγής 
με το εξωτερικό της περιβάλλον,

• βασικά θέματα των επικοινωνιών, δικτύων και τεχνο-
λογιών διαδικτύου,

• βασικές αρχές δομημένου προγραμματισμού, σχεδι-
ασμού και ανάλυσης αλγορίθμων και μηχανικής λογισμι-
κού με την αντικειμενοστρεφή προσέγγιση,

• βασικές δομές δεδομένων και αρχές σχεδίασης και 
υλοποίησης βάσεων δεδομένων,

• δυνατότητες αξιοποίησης ευφυών αλγορίθμων για 
την επίλυση σύνθετων προβλημάτων,

• βασικές έννοιες τεχνολογιών ασφάλειας.
Κατανοεί:
• τη δομή και τις προσφερόμενες δυνατότητες διάφο-

ρων μορφών πληροφοριακών συστημάτων που χρησι-
μοποιούνται από τις σύγχρονες επιχειρήσεις, καθώς επί-
σης και μεθοδολογίες ανάπτυξης και σχεδιασμού τους, 
διαχείρισης σχετικών έργων, και ανάπτυξης σχετικών 
επιχειρηματικών σχεδίων,

• τα δομικά στοιχεία του φυσικού επιπέδου, του επι-
πέδου συνδέσμου δεδομένων και του υπο.επιπέδου 
ελέγχου πρόσβασης των σύγχρονων επικοινωνιακών 
συστημάτων, καθώς και των βασικών στοιχείων δικτύων 
και μεταφοράς δεδομένων,

• τις βασικές αρχές της αντικειμενοστρεφούς τεχνολο-
γίας για την ανάλυση και σχεδίαση συστημάτων και τα 
βασικά δομικά στοιχεία μιας γλώσσας προγραμματισμού 
για την υλοποίηση αλγορίθμων,

• τη διαφορά μεταξύ εννοιολογικής και λογικής μοντε-
λοποίησης μιας βάσης δεδομένων,

• τις δυνατότητες των τεχνικών και των εργαλείων μη-
χανικής μάθησης.

Δύναται:
• να αξιοποιεί τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινω-

νιών σε φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα,
• να εξηγεί τους περιορισμούς της ασύρματης και το-

πικής πρόσβασης και κατά πόσο αυτοί οι περιορισμοί 
θα επηρεάσουν την επίδοση των δικτύων και του δια-
δικτύου,

• να εφαρμόζει μοντέλα ανάπτυξης λογισμικού για 
ανάλυση απαιτήσεων και σχεδιασμό πληροφοριακών 
συστημάτων,

• να σχεδιάζει σχεσιακές βάσεις δεδομένων και να τις 
υλοποιεί χρησιμοποιώντας προγραμματιστικές γλώσσες 
διαχείρισης βάσεων δεδομένων,

• να αναλύει την επικινδυνότητα στα πλαίσια ενός 
ολοκληρωμένου σχεδίου ασφάλειας πληροφοριακών 
συστημάτων.

10.2 Γλώσσα διδασκαλίας (άρθρο 32 παρ. 2στ του 
ν. 4485/2017)

Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η Ελλη-
νική με εξειδικευμένη ορολογία στα Αγγλικά. Ορισμένες 

διαλέξεις σε ειδικά θέματα, καθώς και μέρος της ύλης 
προς μελέτη δύναται να είναι στην Αγγλική γλώσσα.

Προβλέπεται η δυνατότητα διεξαγωγής εν όλω ή εν 
μέρει μαθημάτων στην Αγγλική γλώσσα, κατόπιν από-
φασης της Συνέλευσης του Τμήματος.

10.5 Διάρκεια Μαθημάτων
Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 8/2.7.2015/θέμα 3.2 απόφαση 

της Συγκλήτου του Ιδρύματος, για την ολοκλήρωση κάθε 
εξαμηνιαίου μαθήματος απαιτούνται δέκα έως δεκατρείς 
ενότητες εκπαίδευσης και μάθησης (συμπεριλαμβάνο-
νται σε αυτές διαλέξεις, θεωρητικές εισηγήσεις, εργαστη-
ριακές δράσεις, συμμετοχές σε έρευνα πεδίου κ.λπ.). Το 
εν λόγω Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει μαθήματα με τουλάχιστον 
δέκα ενότητες εκπαίδευσης και μάθησης ανά μάθημα 
και η διάρκεια εκάστης ενότητας ορίζεται σε δύο ώρες.

10.8 Εξ αποστάσεως εκπαίδευση (άρθρο 30 παρ. 3 του 
ν. 4485/2017, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 17 του 
ν. 4559/2018).

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται δια ζώσης (σε 
ποσοστό 50% κατ’ ελάχιστο) και με μέσα εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης (σε ποσοστό 50% κατά μέγιστο), σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην παρ. 3, άρθρο 30 του ν.4559/2018 
όπως ισχύει. Η παραπάνω κατανομή των ωρών διδα-
σκαλίας των μαθημάτων γίνεται μετά από εισήγηση της 
Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. και σχετική απόφαση της Συνέλευσης 
του Τμήματος.

Άρθρο 13
Εξεταστικές περίοδοι

Οι εξεταστικές περίοδοι είναι δύο: Φεβρουαρίου και 
Ιουνίου και εναρμονίζονται κατά το δυνατόν με τις εξε-
ταστικές περιόδους των προπτυχιακών προγραμμάτων 
σπουδών, όπως αυτές ορίζονται κάθε φορά στο Ακαδη-
μαϊκό Ημερολόγιο του Ιδρύματος.

Σχετικά με την προθεσμία κατάθεσης αποτελεσμάτων 
εξέτασης μαθημάτων από τους/τις Διδάσκοντες/ουσες 
ισχύουν τα προβλεπόμενα κάθε φορά στο Ακαδημαϊκό 
Ημερολόγιο του Ιδρύματος.

Σε περίπτωση που φοιτητής ή φοιτήτρια αποτύχει σε 
ένα μάθημα, μπορεί να επανεξετασθεί στο μάθημα αυτό 
στην επαναληπτική εξέταση Σεπτεμβρίου του ιδίου ακα-
δημαϊκού έτους.

Αν ο/η μεταπτυχιακός/η φοιτητής/τρια αποτύχει στην 
εξέταση μαθήματος ή μαθημάτων στην τελευταία εξε-
ταστική που έχει δικαίωμα να συμμετέχει, βάσει του 
Κανονισμού, ούτως ώστε σύμφωνα με τον παρόντα Κα-
νονισμό να θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς 
το Πρόγραμμα, εξετάζεται ύστερα από αίτησή του, στην 
ίδια εξεταστική περίοδο, από τριμελή επιτροπή μελών 
Δ.Ε.Π. της Σχολής, οι οποίοι/ες έχουν το ίδιο ή συναφές 
γνωστικό αντικείμενο με το εξεταζόμενο/α μάθημα/
μαθήματα και ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήμα-
τος. Από την επιτροπή εξαιρείται ο/η υπεύθυνος/η της 
εξέτασης του κάθε μαθήματος διδάσκων/ουσα (παρ. 6 
άρθρο 34 ν. 4485/2017). Το αίτημα επανεξέτασης από 
Τριμελή Επιτροπή θα πρέπει να κατατεθεί στη Γραμμα-
τεία του Π.Μ.Σ. εντός 5 ημερών από την ανακοίνωση του 
αποτελέσματος της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου. Εάν 
ο φοιτητής ή η φοιτήτρια δεν υποβάλει αίτηση εντός 
των προβλεπόμενων από το Τμήμα χρονικών ορίων ή 
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εάν αποτύχει στην εξέταση από την τριμελή επιτροπή, 
τότε είτε διαγράφεται από το Π.Μ.Σ, είτε του δίνεται η 
δυνατότητα να παρακολουθήσει εκ νέου το μάθημα (ή τα 
μαθήματα) στο οποίο έχει αποτύχει και στην περίπτωση 
αυτή υποχρεούται να καταβάλει το ποσό των 300 ευρώ 
(για κάθε μάθημα). Σε περίπτωση αποτυχίας στην εξέ-
ταση μετά την εκ νέου παρακολούθηση του μαθήματος 
ο φοιτητής/τρια διαγράφεται.

Άρθρο 14
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία- 
Επιβλέποντες/ουσες Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής Εργασίας

Στο Γ’ εξάμηνο του Προγράμματος προβλέπεται η εκ-
πόνηση της Μ.Δ.Ε.

Η ανάληψη Μ.Δ.Ε. προϋποθέτει την επιτυχή ολο-
κλήρωση τουλάχιστον τεσσάρων (4) μαθημάτων των 
δύο πρώτων εξαμήνων. Οι διδάσκοντες του Π.Μ.Σ. στη 
αρχή κάθε εξαμήνου αναρτούν θέματα Μ.Δ.Ε. στο σύ-
στημα παρακολούθησης Μ.Δ.Ε., στην ιστοσελίδα του 
Π.Μ.Σ., στο οποίο αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος 
της Μ.Δ.Ε., ο/η προτεινόμενος/η επιβλέπων/ουσα και 
επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόμενης εργασίας. 
Ο/Η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια υποβάλλει αίτηση 
εκπόνησης Μ.Δ.Ε. στο διάστημα μεταξύ 1/7 έως 30/9 
στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Η Γραμματεία προωθεί την 
αίτηση στη Σ.Ε.

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, κατόπιν 
εισήγησης της Σ.Ε., μπορεί να χορηγηθεί παράταση του 
προβλεπόμενου χρονικού ορίου για την εξέταση της Με-
ταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, μετά από αίτηση 
του ενδιαφερομένου και μόνο για σοβαρούς ανυπαίτι-
ους λόγους, όπως λόγοι υγείας, σοβαροί προσωπικοί 
λόγοι, σοβαροί επαγγελματικοί λόγοι (βλέπε παρ. 9.1.) 
Σε κάθε περίπτωση η αίτηση του ενδιαφερομένου/ης 
πρέπει να συνοδεύεται από τα σχετικά δικαιολογητικά.

14.1 Επίβλεψη Διπλωματικής Εργασίας
Η Σ.Ε, ύστερα από την αίτηση του/της ενδιαφερόμε-

νου/ης στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος 
της Μ.Δ.Ε., ο/η προτεινόμενος/η επιβλέπων/ουσα και 
επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόμενης εργασίας, 
ορίζει τον/την επιβλέποντα/ουσα αυτής και συγκροτεί 
την τριμελή εξεταστική επιτροπή για την έγκριση της 
εργασίας, ένα από τα μέλη της οποίας είναι και ο/η επι-
βλέπων/ουσα (παρ. 4, άρ. 34, ν. 4485/2017).

Ο/Η Επιβλέπων/ουσα της Μ.Δ.Ε. και τα λοιπά δύο Μέλη 
της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής είναι διδάσκοντες/
ουσες που δύναται να αναλάβουν αυτοδύναμο διδακτικό 
έργο σε Π.Μ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν. 4485/17.

Κάθε διδάσκων/ουσα του Π.Μ.Σ. μπορεί να αναλαμ-
βάνει την επίβλεψη έως επτά (7) Μ.Δ.Ε. ανά έτος. Σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις ο μέγιστος αριθμός μπορεί να 
τροποποιηθεί με απόφαση της Σ.Ε.

Τα Μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής πρέπει 
να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με 
το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις αντικειμενικής αδυναμίας 
άσκησης καθηκόντων επίβλεψης επί μακρό χρονικό διά-
στημα ή ύπαρξη άλλου σπουδαίου λόγου, η ΣΕ, δύναται 
να προβεί κατόπιν αιτιολόγησης της απόφασής της, στην 

αντικατάσταση του/της επιβλέποντα/ουσας ή Μέλους 
της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, κατόπιν αίτησης 
του/της μεταπτυχικού/ης φοιτητή/τριας και γνώμη του/
της προτεινόμενου/ης επιβλέποντος/ουσας ή μέλους.

Το αντικείμενο της Μ.Δ.Ε. πρέπει να έχει ερευνητικό ή/
και αναπτυξιακό-μελετητικό χαρακτήρα, και στόχο την 
παραγωγή πρωτότυπου επιστημονικού έργου. Ο τρόπος 
συγγραφής της Μ.Δ.Ε. έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές, 
περιλαμβάνεται σε απόφαση της Συνέλευσης του Τμήμα-
τος και είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ..

Ο σχεδιασμός της Μ.Δ.Ε. κάθε φοιτητή/τριας γίνεται με 
ευθύνη του/της Επιβλέποντος/ουσας. Σημειώνεται επίσης 
ότι με ευθύνη του/της Επιβλέποντος/ουσας και του/της 
μεταπτυχιακού/ής φοιτητή/τριας όλες οι μεταπτυχιακές 
εργασίες θα πρέπει να αποδέχονται τις αρχές Ακαδημαϊ-
κής Δεοντολογίας και ηθικής της έρευνας του Ιδρύματος.

14.3 Εξέταση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 
(άρθρο 34, παρ. 4 του ν. 4485/2017)

Για να εγκριθεί η Μ.Δ.Ε ο/η μεταπτυχιακός/η φοιτητής/
τρια οφείλει να την υποστηρίξει ενώπιον της Τριμελούς 
Εξεταστικής Επιτροπής σε δημόσια παρουσίαση.

Μετά το πέρας της περιόδου συγγραφής της Μ.Δ.Ε., και 
έπειτα από τη σύμφωνη γνώμη του/της επιβλέποντος/
ουσας, οι φοιτητές/τριες παραδίδουν ηλεκτρονικώς ή 
εντύπως αντίτυπό της στα Μέλη της Εξεταστικής Επι-
τροπής. Επισημαίνεται ότι η κατάθεση της Μ.Δ.Ε. στα 
Μέλη της Επιτροπής θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 
15 ημέρες πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου. Σε 
αντίθετη περίπτωση, τα Μέλη της Εξεταστικής Επιτρο-
πής έχουν τη δυνατότητα παραπομπής της εξέτασης σε 
επόμενη εξεταστική περίοδο.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι μεταπτυχιακές φοιτή-
τριες υποχρεούνται επίσης να καταθέσουν στη Γραμμα-
τεία του Π.Μ.Σ. πριν την υποστήριξη, υπεύθυνη δήλωση 
στην οποία θα αναφέρουν τα ακόλουθα: «Είμαι συγγρα-
φέας αυτής της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 
και κάθε βοήθεια την οποία είχα για την προετοιμασία 
της είναι πλήρως αναγνωρισμένη και αναφέρεται στην 
εργασία. Επίσης, έχω αναφέρει τις όποιες πηγές από 
τις οποίες έκανα χρήση δεδομένων ή ιδεών, είτε αυτές 
αναφέρονται ακριβώς είτε παραφρασμένες. Επίσης, βε-
βαιώνω ότι αυτή η εργασία προετοιμάστηκε από εμένα 
προσωπικά, ειδικά για τη συγκεκριμένη μεταπτυχιακή 
διπλωματική εργασία».

Η έγκριση της Μ.Δ.Ε. προϋποθέτει τη δημόσια υπο-
στήριξή της ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής (παρ. 4 
άρθρο 34 ν. 4485/2017). Ακολουθείται η εξής διαδικασία 
(απόφαση της υπ’ αρ. 10/05.11.2015/θέμα 2.1.8 Συνεδρί-
ασης της Συγκλήτου):

Α) Η Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή συνεδριάζει για 
την εξέταση της Μ.Δ.Ε.. Συνεδριάζει νομίμως, μόνο όταν 
παρευρίσκονται και τα τρία Μέλη της (εδάφιο 5 παρ. 1 
άρθρο 14 ν. 2690/1999). Κατά την ημέρα της συνεδρία-
σης, τα Μέλη της Τριμελούς Επιτροπής ανταλλάσσουν 
απόψεις, υποβάλλουν ερωτήσεις στον εξεταζόμενο ή την 
εξεταζόμενη, ακολούθως αποφαίνονται για τον τελικό 
αξιολογικό βαθμό, συντάσσουν το σχετικό έντυπο αξι-
ολογικής κρίσης, το υπογράφουν και σε επόμενο χρόνο 
το παραδίδουν στη Γραμματεία. Η ημέρα της εξέτασης 
καθορίζεται από την Τριμελή Επιτροπή. Για την έγκριση 
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της Μ.Δ.Ε. απαιτείται σωρευτικά: α) Η σύμφωνη γνώμη 
των 2/3 των Μελών της Επιτροπής και β) ο μέσος όρος 
της βαθμολογίας των τριών μελών της επιτροπής να είναι 
ίσος ή μεγαλύτερος του πέντε (5),. Η Μ.Δ.Ε. βαθμολογεί-
ται από μηδέν (0,00) έως δέκα (10,00).

Β) Για τη δημόσια παρουσίαση της Μ.Δ.Ε. απαιτείται 
υποχρεωτικά και τα τρία (3) μέλη της εξεταστικής επιτρο-
πής να είναι παρόντες/παρούσες την ώρα της εξέτασης- 
παρουσίασης. Σε περίπτωση δε που σε αυτήν μετέχουν 
Εξωτερικά Μέλη (μέλη άλλων Ιδρυμάτων), δίνεται η δυ-
νατότητα τηλεδιάσκεψης για τη διευκόλυνση των Εξω-
τερικών Μελών (σχετική η υπ’αρίθμ. φ122.1/42/23076/
β2/24-2-2011, ΚΥΑ (ΦΕΚ 433/17-3-2011,τ. Β’).

Η εγκεκριμένη Μ.Δ.Ε., μετά το πέρας των ενδεχομένων 
διορθώσεων που προτείνει η Επιτροπή, και πριν την κα-
θομολόγηση του φοιτητή ή της φοιτήτριας κατατίθεται 
στη Βιβλιοθήκη του Π.Α. σε ηλεκτρονική μορφή μέσω 
της διαδικτυακής Πύλης της Βιβλιοθήκης και αναρτάται 
στον ιστότοπο της οικείας Σχολής (άρθρο 34, παράγρα-
φος 5, Νόμος 4485/2017). Ένα ηλεκτρονικό αντίτυπο 
κατατίθεται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ..

Στην περίπτωση αρνητικής κρίσης υπάρχει η δυνατό-
τητα επανυποβολής της, μετά από δύο (2) μήνες, εφό-
σον ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/ήτρια βελτιώσει την 
εργασία σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της Επιτροπής. 
Στην περίπτωση αυτή παρατείνεται η διάρκεια σπουδών 
κατά δύο (2) μήνες.

Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης μετά τη 2η υποβολή, 
ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια αποκλείεται από τη 
χορήγηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Άρθρο 16
Τελικός Βαθμός

Ο τελικός βαθμός του Δ.Μ.Σ. αποτελεί το σταθμισμένο 
μέσο όρο των βαθμών των μαθημάτων καθώς και της 
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (ΜΔΕ) και υπο-
λογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο:

Τελικός Βαθμός= [Σ(ECTS Μαθήματος x Βαθμός Μαθή-
ματος) + (ECTS MΔΕ x Βαθμός ΜΔΕ)]/90 όπου:

Σ = άθροισμα
18.3 Τέλη φοίτησης (άρθρο 35 του ν. 4485/2017)
Οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες υποχρεούνται 

στην καταβολή τελών φοίτησης.
Το ύψος των προβλεπόμενων τελών φοίτησης για το 

σύνολο του προγράμματος καθορίζεται στο ποσό των 
3.000€.

Τα τέλη φοίτησης καταβάλλονται σε τέσσερις δόσεις: 
500,00€ καταβάλλονται εντός 15 ημερών από την ενη-
μέρωση των επιτυχόντων, 1.000,00€ κατά την εγγραφή 
στο 1ο εξάμηνο (αρχές Οκτωβρίου), 1.000,00€ κατά την 
έναρξη του 2ου εξαμήνου (Φεβρουάριος) και 500,00€ 
κατά την εγγραφή στο 3ο εξάμηνο. Σημειώνεται ότι, 
σε περίπτωση μη εγγραφής ή διαγραφής το μέρος των 
διδάκτρων, το οποίο έχει ήδη καταβληθεί, δεν επιστρέ-
φεται.

Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται στον Ειδικό Λο-
γαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.), ο οποίος είναι 
αρμόδιος για τη διαχείρισή τους. Σε περίπτωση διαγρα-
φής φοιτητή/ήτριας από το Π.Μ.Σ., το Τμήμα των τελών 
φοίτησης του/ης που έχει καταβληθεί, δεν επιστρέφεται.

Οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/ήτριες οφείλουν να εξο-
φλούν εγκαίρως όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, όπου αυτά προ-
βλέπονται, οι φοιτητές/τριες Π.Μ.Σ. των οποίων το εισό-
δημα (ατομικό ή οικογενειακό) δεν υπερβαίνει το μεν 
ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό 
το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου 
διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα 
πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της 
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Η απαλλαγή αυτή παρέχε-
ται για την συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ.

Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι/ες φοιτητές/
ήτριες δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το ποσοστό του 
τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των 
φοιτητών/τριών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ..

Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό, 
επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς/
ές που έχουν το μικρότερο εισόδημα.

Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου λαμβά-
νονται υπόψη από την Επιτροπή που συγκροτείται δυνά-
μει της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 31 
του ν. 4485/17 τα εισοδήματα του τελευταίου φορολογι-
κού έτους, για το οποίο κατά το χρόνο της επιλογής στο 
Π.Μ.Σ. έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση φόρου, σύμφωνα 
με όσα ορίζονται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται 
από τον/την ενδιαφερόμενο/η στο Τμήμα ύστερα από 
την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτη-
τών/τριών στο Π.Μ.Σ. Η οικονομική κατάσταση υπο-
ψηφίου/ας σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί λόγο μη 
επιλογής σε Π.Μ.Σ.

Όσοι/ες λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, δεν 
δικαιούνται απαλλαγή.

Σε περίπτωση μη τήρησης των οικονομικών υποχρεώ-
σεων είναι δυνατή η προσωρινή αναστολή φοίτησης ή η 
διαγραφή του φοιτητή ή της φοιτήτριας από το Πρόγραμ-
μα, μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

22.1 Υλικοτεχνική Υποδομή
Για την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών ανα-

γκών του Π.Μ.Σ., οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες 
έχουν πρόσβαση στην υλικοτεχνική υποδομή του αντί-
στοιχου Τμήματος και συνολικά του Πανεπιστημίου σύμ-
φωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και τους Κανονισμούς 
του Ιδρύματος (Βιβλιοθήκη, εργαστήρια κ.λπ.).

Συγκεκριμένα, για τις ανάγκες διδασκαλίας των μα-
θημάτων υπάρχει επάρκεια μικρών  αιθουσών (χωρη-
τικότητας έως 45 ατόμων) στα διάφορα κτίρια που αξι-
οποιούνται από το Τμήμα. Όλες οι διαθέσιμες αίθουσες 
διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό συμπεριλαμβανο-
μένων συσκευών βιντεοπροβολής και πινάκων μαρκα-
δόρου για τις ανάγκες των διαλέξεων.

Επιπλέον, το Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και 
Επικοινωνιακών Συστημάτων διαθέτει τέσσερα εκπαι-
δευτικά εργαστήρια. Τα δύο από αυτά διαθέτουν πλει-
άδα σύγχρονων προσωπικών υπολογιστών και θεωρού-
νται εργαστήρια γενικής χρήσης, ενώ τα υπόλοιπα δύο 
διαθέτουν ειδικό εξοπλισμό για τη διδασκαλία μαθημά-
των που έχουν σχέση με τις τηλεπικοινωνίες, τα δίκτυα 
επικοινωνιών, το υλικό υπολογιστών, κ.ά.

Παράρτημα 1. Δίπλωμα Π.Μ.Σ.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ : ….
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ.:  ……

O/H…(ονοματεπώνυμο) 
του ..(πατρώνυμο) και της …(μητρώνυμο) 

από τ… (πόλη γέννησης)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕ ΕΠΙΤΥΧΩΣ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ

ΚΑΙ ΑΝΑΚΗΡΥΧΘΗΚΕ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
(INFORMATION AND COMMUNICATION SYSTEMS)»

ΤΗΝ ……..(ημερομηνία ανακήρυξης)

ΜΕ ΒΑΘΜΟ   …..
(Χαρακτηρισμός)

Καρλόβασι, (ημερομηνία ορκωμοσίας)

 Ο/Η ΠΡΥΤΑΝΗΣ/ΙΣ                Ο/Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ       Ο/Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ       
                                                               ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                           ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
                                                    

         ………………….                   …………………..               …………………………..
     (υπογραφή/ονοματεπώνυμο)     (υπογραφή/ονοματεπώνυμο)            (υπογραφή/ονοματεπώνυμο) 
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     Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Μυτιλήνη, 23 Ιουνίου 2022

Η Πρυτάνισσα 

ΧΡΥΣΗ ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ 
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*02035600807220012*

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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