
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο «Ευφυή Δίκτυα Ηλεκτρικής Ενέργειας» 
του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μη-
χανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

2 Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «Εφαρμοσμένη Πληροφορική» 
του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μη-
χανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 12113/18/ΓΠ (1) 
Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-

δών με τίτλο «Ευφυή Δίκτυα Ηλεκτρικής Ενέργει-

ας» του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 

Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχο-

λής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 30 έως και 37, 45 και 85 

του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114, τ.Α΄/4- 8-2017) «Οργάνωση 
και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις».

2. Την υπ’ αριθμ. 216772/Z1/8‐12‐2017 υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 4334/12‐12‐2017, τ.Β΄) με τίτλο «Τρόπος 
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουρ-
γίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών».

3. Τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 19 του ν. 4521/2018 
«Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες δια-
τάξεις» (ΦΕΚ Α΄38) .

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (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.

5. Την θετική εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

6. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπο-
λογιστών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην αριθμ. 
90η/21-3-2018 συνεδρίασή της.

7. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλίας στην αριθμ. 195/25-04-2018 
συνεδρίασή της.

8. Το αριθμ. πρωτ. 92532/Ζ1/06-06-2018 έγγραφο του 
ΥΠΠΕΘ «Ίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπου-
δών, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 του
ν. 4485/2017 (Α΄114).

9. Το γεγονός ότι προκαλείται δαπάνη 2.000 € στον 
ΚΑΕ 4121 του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αποφασίζουμε:

Την ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Π.Μ.Σ) με τίτλο «Ευφυή Δίκτυα Ηλεκτρικής 
Ενέργειας» του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ως εξής:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα λειτουρ-
γήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 το Πρόγραμ-
μα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Ευφυή 
Δίκτυα Ηλεκτρικής Ενέργειας» (Smart Grid Energy 
Systems)» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Στόχος

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. «Ευφυή Δίκτυα Ηλεκτρικής 
Ενέργειας» είναι η υψηλού επιπέδου επιστημονική θε-
ωρητική και εφαρμοσμένη εξειδίκευση κατόχων τίτλου 
του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομο-
ταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σε θέματα σχετικά με 
το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος, αφενός μεν 
για την αντιμετώπιση των αυξημένων επαγγελματικών 
απαιτήσεων της αγοράς εργασίας σε σχετικούς τομείς, 
αφετέρου δε, για τη διαμόρφωση κατάλληλου επιστημο-
νικού υπόβαθρου για τη συνέχιση των σπουδών σε ανώ-
τερο επίπεδο ως απόρροια της έρευνας και εμβάθυνσης 
των γνώσεων σε σχετικούς επιστημονικούς τομείς.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Ο στόχος του Π.Μ.Σ με τίτλο «Ευφυή Δίκτυα Ηλεκτρι-
κής Ενέργειας» είναι να παρέχει στου υποψηφίους:

- Εξειδικευμένη εκπαίδευση για την κατανόηση των 
αρχών και των τεχνολογιών της ηλεκτρικής ενέργειας.

- Προηγμένη εκπαίδευση και κατάρτιση σε θέματα 
όπως, Σύγχρονα Ενεργειακά Συστήματα, Ευφυή Συστή-
ματα Ηλεκτρικής Ενέργειας, Απελευθέρωση Ηλεκτρικής 
Ενέργειας, Οικονομικά Ενέργειας, Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας, Μικροδίκτυα.

- Ευρεία κατανόηση των ζητημάτων και των προβλη-
μάτων που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι σε σχετικούς 
τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και την απαραί-
τητη γνώση των μεθόδων για την επίλυση αυτών των 
προβλημάτων.

- Εμβάθυνση των γνώσεων και δεξιοτήτων που απαι-
τούνται σε ανταγωνιστικά περιβάλλοντα εργασίας με τη 
διενέργεια περαιτέρω έρευνας και μελέτης.

- Απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να λαμβάνουν 
σωστές αποφάσεις στην διαρκώς αναπτυσσόμενη και με-
ταβαλλόμενη βιομηχανία παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.

- Απαραίτητη επιστημονική γνώση και τεχνογνωσία 
στην ανάπτυξη και βελτιστοποίηση των εξελισσόμενων 
υποδομών στον τομέα των ευφυών ενεργειακών δικτύων.

- Δυνατότητα απόκτησης εξειδικευμένης επιστημο-
νικής γνώσης και δεξιοτήτων σε θέματα σχετικά με το 
γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος, ώστε να ανα-
πτύξουν την ικανότητά τους στην ανάλυση και επίλυση 
προβλημάτων καθώς και την λήψη αποφάσεων και πρω-
τοβουλιών σε τοπικό ή διεθνές περιβάλλον.

- Απαραίτητη επιστημονική υποδομή για τη συμμε-
τοχή και παρακολούθηση Διδακτορικών Σπουδών σε 
σχετικούς τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ) με τίτλο «Ευφυή Δίκτυα Ηλεκτρικής Ενέργειας» 
(MSc in Smart Grid Energy Systems) του Τμήματος Ηλε-
κτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της 
Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. «Ευφυή Δίκτυα Ηλεκτρικής Ενέργειας» γίνο-
νται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών 
Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλο-
δαπής με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές με το 
γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης για την ολοκλή-
ρωση του Π.Μ.Σ. «Ευφυή Δίκτυα Ηλεκτρικής Ενέργειας» 
είναι δύο (2) εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται η παρα-
κολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων και η εκπόνηση 
Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την 
απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) είναι εξήντα (60) ECTS.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών - Γλώσσα Διδασκαλίας

1. Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Ευφυή Δίκτυα Ηλεκτρικής 
Ενέργειας» απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση σε έξι 
(6) Μεταπτυχιακά Μαθήματα, τα οποία αντιστοιχούν συνο-
λικά σε σαράντα πέντε (45) πιστωτικές μονάδες, κατανεμη-
μένα σε δύο (2) εξάμηνα και η εκπόνηση Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής Εργασίας η οποία αντιστοιχεί σε δεκαπέντε 
(15) πιστωτικές μονάδες. Το σύνολο των πιστωτικών μονά-
δων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι εξήντα (60).

2. Τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. διακρίνονται σε υποχρε-
ωτικά και επιλογής (Υποχρεωτικό [Υ] ή Επιλογής [Ε]). Η 
διάρθρωση του προγράμματος και οι τίτλοι των μεταπτυ-
χιακών μαθημάτων ανά εξάμηνο με τις πιστωτικές τους 
μονάδες (ECTS), παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΕΞΑΜΗΝΟ 1ο

Α/Α Μάθημα ECTS Υ/Ε

1.
Οικονομικά Ενέργειας
Energy Economics

7,5 Υ

2.
Ανάλυση Συστημάτων 
Ηλεκτρικής Ενέργειας
Power System Analysis

7,5 Υ

3.
Διεσπαρμένη Παραγωγή 
Distributed Generation

7,5 Υ

Επιλογή: 
Ένα εκ των παρακάτω
δύο μαθημάτων

4.

Τεχνητή Νοημοσύνη σε 
Συστήματα Ηλεκτρικής
Ενέργειας Artificial  
Intelligence in
Power Systems

7,5 Ε

5.

Τηλεπικοινωνίες σε Ευφυή 
Δίκτυα Ηλεκτρικής Ενέργειας
Telecommunications in 
Smart Grids

7,5 Ε

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

30

ΕΞΑΜΗΝΟ 2ο

Α/Α Μάθημα ECTS Υ/Ε

1.

Απελευθέρωση της Αγοράς
Ηλεκτρικής Ενέργειας
Deregulation of the Electricity 
Market

7,5 Υ

Επιλογή:
Ένα εκ των παρακάτω
δύο μαθημάτων
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2.

Σχεδιασμός και Λειτουργία 
Ευφυών Ηλεκτρικών Δικτύων 
Design and Operation of Smart 
Grid Power Systems

7,5 Ε

3.

Μετρήσεις, Έλεγχος και
Ηλεκτρονικά Ισχύος 
Measurements, Control
and Power Electronics

7,5 Ε

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 15

Μάθημα ECTS Υ/Ε

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 15 Υ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ 
ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

60

Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. είναι η 
Ελληνική ή η Αγγλική. Η γλώσσα εκπόνησης της Μεταπτυχι-
ακής Διπλωματικής Εργασίας είναι η Ελληνική ή η Αγγλική.

Άρθρο 7
Αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. για την απόκτηση 
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται κατ’ 
ανώτατο όριο σε πενήντα (50) ανά έτος.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Οι διδάσκοντες στο Π.Μ.Σ. προέρχονται από τα Μέλη 
Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μη-
χανικών Υπολογιστών, άλλων Τμημάτων του Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλίας και άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής 
ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και άλλες 
κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 4485/2017.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή

Για τη λειτουργία του προγράμματος θα χρησιμοποι-
ηθεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 
2022- 2023 (για πέντε έτη από την έναρξη λειτουργίας του) 
βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και με την επιφύλαξη 
των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 11 
Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017 το ετήσιο 
κόστος του Π.Μ.Σ., που αφορά στις λειτουργικές δαπά-
νες, ανέρχεται στο ποσό των 75.500 χιλιάδων ευρώ και 
αναλύεται σε κατηγορίες εσόδων - εξόδων ως εξής:

ΕΞΟΔΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 70%

1. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού. 2.500 €

2.  Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μετα-
πτυχιακούς φοιτητές.

5.600 €

3. Δαπάνες αναλωσίμων. 1.000 €

4.  Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του 
Π.Μ.Σ.

2.250 €

5.  Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ. 
για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

1.500 €

6.  Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού 
των ΑΕΙ και ερευνητικών κέντρων και ινστι-
τούτων που συμμετέχουν στην οργάνωση 
του Π.Μ.Σ.

12.000 €

7.  Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού 
των ΑΕΙ που συμμετέχουν στην οργάνωση 
του Π.Μ.Σ.

14.000 €

8.  Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 
του άρθρου 36 του ν. 4485/2017.

4.000 €

9.  Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης. 6.500 €

10.  Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα δημοσι-
ότητας - προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού 
υλικού, οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες
εργασιών πεδίου.

3.500 €

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 30%

11.  Λειτουργικά Έξοδα Ιδρύματος (εκτός δω-
ρεών κληροδοτήματος ή χορηγίας για συ-
γκεκριμένο σκοπό , καθώς και για κρατικές 
επιχορηγήσεις).

22.650 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ 75.500 €

Οι πηγές χρηματοδότησης του Π.Μ.Σ. προέρχονται από:

ΕΣΟΔΑ

1.  Προϋπολογισμός ΑΕΙ και
Συνεργαζόμενων Φορέων

2.000 €

2. Προϋπολογισμός ΥΠΠΕΘ 0 €

3.  Δωρεές, Παροχές, Κληροδο-
τήματα, Χορηγίες, Φορέων 
Δημοσίου Τομέα

0 €

4.  Πόροι Ερευνητικών
Προγραμμάτων

2.000 €

5.  Πόροι Προγραμμάτων
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Άλλων 
Διεθνών Οργανισμών

0 €

6.  Ειδικός Λογαριασμός 
Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)

1.500 €

7. Κάθε Άλλη Νόμιμη Αιτία 0 €
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10.  Τέλη Φοίτησης
(Αιτιολογημένες Περιπτώ-
σεις)

50 φοιτητές σύνολο, 
15 φοιτητές με 30% 
απαλλαγή (οικονομικά 
κριτήρια) 
Επομένως έσοδα 
35 x 2.000 € =70.000 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ 75.500 €

O ΚΑΕ 4121 του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα επιβα-
ρυνθεί με το ποσό των 2.000 €. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Βόλος, 12 Ιουνίου 2018

Ο Πρύτανης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ 

Ι

   Αριθμ. 12107/18/ΓΠ  (2)
Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών με τίτλο «Εφαρμοσμένη Πληροφορι-

κή» του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 

Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχο-

λής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

    Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 30 έως και 37, 45 και 85 
του v. 4485/2017 (ΦΕΚ 114, τ.Α΄/4- 8-2017) «Οργάνωση 
και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις».

2. Την υπ’ αριθμ. 216772/Z1/8‐12‐2017 υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 4334/12‐12‐2017, τ.Β΄) με τίτλο «Τρόπος 
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουρ-
γίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών».

3. Τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 19 του ν. 4521/2018 
«Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες δια-
τάξεις» (ΦΕΚ Α΄38) .

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ.Α΄/2.8.2005) 
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. 
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο-
νάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

5. Την αριθμ. 1168/3-2-2015 (ΦΕΚ 236/τ.Β΄/17-2-2015) 
Πρυτανική πράξη «Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών με τίτλο «Εφαρμοσμένη πληροφορική» 
στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών της Πολυτεχνικής σχολής του Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλίας.

6. Την εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

7. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του 
Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην αρ. 
92η/28-3-2018 συνεδρίασή της.

8. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλίας στην αριθμ. 195/25-04-2018 
συνεδρίασή της .

9. Το αριθμ. πρωτ. 92532/Ζ1/06-06-2018 έγγραφο του 
ΥΠΠΕΘ «Ίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπου-
δών, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 του
ν. 4485/2017 (Α΄114).

10. Το γεγονός ότι προκαλείται δαπάνη 2.000 € στον 
ΚΑΕ 4121 του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αποφασίζουμε:

Την επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Εφαρμοσμένη Πληροφο-
ρική» του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ως εξής:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα λειτουρ-
γήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 το Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Εφαρμοσμέ-
νη Πληροφορική» (Applied Informatics) σύμφωνα με τις 
διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 
4485/2017(ΦΕΚ 114, τ.Α΄/4-8- 2017).

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Στόχος

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Εφαρμοσμένη Πληροφο-
ρική» (Applied Informatics) είναι η υψηλού επιπέδου 
επιστημονική θεωρητική και εφαρμοσμένη εξειδίκευση 
κατόχων τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της 
ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς 
και πτυχιούχων ΑΣΕΙ, ΑΣΣΥ, ΣΑΑ σε θέματα σχετικά με 
το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος, αφενός μεν 
για την αντιμετώπιση των αυξημένων επαγγελματικών 
απαιτήσεων της αγοράς εργασίας σε σχετικούς τομείς, 
αφετέρου δε για τη διαμόρφωση κατάλληλου επιστημο-
νικού υπόβαθρου για τη συνέχιση των σπουδών σε ανώ-
τερο επίπεδο ως απόρροια της έρευνας και εμβάθυνσης 
των γνώσεων σε σχετικούς επιστημονικούς τομείς.

Ο στόχος του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Εφαρμοσμένη Πληρο-
φορική» είναι να παρέχει στους φοιτητές του:

- Εξειδικευμένη εκπαίδευση στην Επιστήμη της Πλη-
ροφορικής και τις εφαρμογές της.

- Προηγμένη εκπαίδευση και κατάρτιση σε θέματα 
που αφορούν τεχνολογίες Λογισμικού, Υλικού Η/Υ, Τη-
λεπικοινωνιών, Δικτύων, Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση, Ασφάλειας Πληροφορι-
ακών Συστημάτων.

- Εμβάθυνση των γνώσεων και δεξιοτήτων που απαι-
τούνται σε ανταγωνιστικά περιβάλλοντα εργασίας.

- Απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να λαμβά-
νουν σωστές αποφάσεις στο διαρκώς αναπτυσσόμενο 
και μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον με την πε-
ραιτέρω έρευνα και μελέτη.

- Δυνατότητα απόκτησης εξειδικευμένης επιστημο-
νικής γνώσης και δεξιοτήτων σε θέματα σχετικά με το 
γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος, ώστε να ανα-
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πτύξουν την ικανότητά τους στην ανάλυση και επίλυση 
προβλημάτων, καθώς και την λήψη αποφάσεων και πρω-
τοβουλιών σε τοπικό ή διεθνές περιβάλλον.

- Την απαραίτητη επιστημονική υποδομή για τη συμ-
μετοχή και παρακολούθηση Διδακτορικών Σπουδών σε 
σχετικούς τομείς του γνωστικού αντικειμένου του προ-
γράμματος ή τομείς που χρησιμοποιούν ή είναι αλληλέν-
δετοι με την επιστήμη της Πληροφορικής.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Εφαρμοσμένη Πληροφορική» (MSc in 
Applied Informatics) του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μη-
χανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένη Πληροφορική» γίνονται δε-
κτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. 
της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής 
καθώς και απόφοιτοι ΑΣΕΙ, ΑΣΣΥ, και ΣΑΑ.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης για την ολο-
κλήρωση του Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένη Πληροφορική» είναι 
τέσσερα (4) εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται η παρα-
κολούθηση δώδεκα (12) μεταπτυχιακών μαθημάτων. Το 
σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτού-
νται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι εκατό είκοσι (120) ECTS .

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών - Γλώσσα Διδασκαλίας

1. Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Εφαρμοσμένη Πληροφορι-
κή» απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση σε δώδεκα 
(12) Μεταπτυχιακά Μαθήματα, τα οποία αντιστοιχούν 
συνολικά σε εκατό είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες, 
κατανεμημένα σε τέσσερα (4) εξάμηνα. Το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την 
απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) είναι εκατό είκοσι (120).

2. Τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. διακρίνονται σε υποχρε-
ωτικά και επιλογής (Υποχρεωτικό [Υ] ή Επιλογής [Ε]). 
Το πρόγραμμα σπουδών δίνει έμφαση στη θεωρητική 
διδασκαλία, τη διεξαγωγή φροντιστηριακών και εργα-
στηριακών ασκήσεων καθώς και την εκπόνηση πρακτι-
κών εργασιών από του φοιτητές του Προγράμματος. Ως 
εκ τούτου η διδασκαλία των μαθημάτων συνίσταται σε 
τέσσερις (4) τουλάχιστον ώρες εβδομαδιαίως, μια (1) εκ 
των οποίων τουλάχιστον αφιερώνεται στην διεξαγωγή 
φροντιστηριακών και εργαστηριακών ασκήσεων. Η δι-
άρθρωση του προγράμματος και οι τίτλοι των μεταπτυ-
χιακών μαθημάτων ανά εξάμηνο με τις πιστωτικές τους 
μονάδες (ECTS), παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΕΞΑΜΗΝΟ 1ο

Α/Α Μάθημα ECTS* Υ/Ε**

1.

Εισαγωγή στην  Επιστήμη
Υπολογιστών 
Introduction to Computer 
Science

10 Υ

2.

Γλώσσες Προγραμματισμού
Εφαρμογών 
Application
Programming Languages

10 Υ

3.
Οργάνωση Η/Υ
Computer Organization

10 Υ

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

30

ΕΞΑΜΗΝΟ 2ο

Α/Α Μάθημα ECTS Υ/Ε

1.
Αντικειμενοστραφής
Προγραμματισμός
Object Oriented Programming

10 Υ

2.
Συστήματα Βάσεων Δεδομένων 
Database Systems

10 Υ

3.
Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι 
Data Structures and Algorithms

10 Υ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 30

ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο

Α/Α
Μάθημα

(Επιλογή τριών από τα παρακάτω)
ECTS Υ/Ε

1.
Δίκτυα Υπολογιστών
Computer Networks

10 Ε

2.
Σχεδίαση και Ανάπτυξη Λογισμικού 
Software Design and Development

10 Ε

3.
Τεχνολογίες Παγκόσμιου Ιστού 
WWW Technologies

10 Ε

4.
Ασφάλεια και Κρυπτογραφία 
Security and Cryptography

10 Ε

5.
Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
Educational Technologies

10 Ε

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 30

ΕΞΑΜΗΝΟ 4ο

Α/Α Μάθημα 
(Επιλογή τριών από τα παρακάτω) ECTS Υ/Ε

1. Εξόρυξη και Ανάλυση Δεδομένων 
Data Mining and Analysis 10 Ε
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2. Ανάπτυξη Κινητών Εφαρμογών 
Mobile Application Development 10 Ε

3.
Εφαρμογές με Ενσωματωμένα 
Συστήματα Embedded Systems 
Applications

10 Ε

4. Μηχανική Μάθηση
Machine Learning 10 Ε

5. Ασύρματα Δίκτυα
Wireless Networks 10 Ε

6. Σοβαρά Παίγνια Serious Games 10 Ε

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 30

*ECTS - European Credit Transfer and Accumulation 
System (Πιστωτικές Μονάδες)

** Y/E - Υποχρεωτικό/Επιλογής
Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. είναι η ελληνική ή 

η αγγλική.
Εκτός από τα ανωτέρω μαθήματα, οι μεταπτυχιακοί 

φοιτητές μπορούν να παρακολουθήσουν ως δύο (2) 
μαθήματα από τα Π.Μ.Σ. «Ευφυή Δίκτυα Ηλεκτρικής 
Ενέργειας» του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
και Μηχανικών Υπολογιστών, και «Διοίκηση Εφοδια-
στικής Αλυσίδας και Logistics» του Τμήματος Μηχανο-
λόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που 
άπτονται των ενδιαφερόντων τους και σχετίζονται με το 
αντικείμενο της Εφαρμοσμένης Πληροφορικής. Για την 
εγγραφή στα μαθήματα αυτά απαιτείται έγκριση από 
την Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένη 
Πληροφορική» και η σύμφωνη γνώμη του διδάσκοντα 
του μαθήματος.

Ενδεικτικοί τίτλοι μαθημάτων των ανωτέρω Π.Μ.Σ. 
που δύναται να εγκρίνει η Συντονιστική Επιτροπή ως 
μαθήματα επιλογής είναι οι εξής: «Οικονομικά Ενέρ-
γειας», «Ανάλυση Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας», 
«Διεσπαρμένη Παραγωγή», «Τεχνητή Νοημοσύνη σε Συ-
στήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας», «Τηλεπικοινωνίες σε 
Ευφυή Δίκτυα Ηλεκτρικής Ενέργειας», «Απελευθέρωση 
της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας», «Σχεδιασμός και 
Λειτουργία Ευφυών Ηλεκτρικών Δικτύων», «Μετρήσεις, 
Έλεγχος και Ηλεκτρονικά Ισχύος».

«Μέθοδοι και Εργαλεία Βελτιστοποίησης», «Προσο-
μοίωση Εφοδιαστικών Αλυσίδων», «Αλγόριθμοι Δικτύων 
Μεταφορών - Logistics», «Ανάλυση Συστημάτων Παρα-
γωγής - Αποθεμάτων», «Εφαρμογές Εφοδιαστικής Αλυ-
σίδας και Logistics», «Στρατηγική Διοίκηση Μεταφορών - 
Logistics», καθώς και τα σεμινάρια που αφορούν σε 
σύγχρονες πρακτικές και τεχνολογίες διαχείρισης εφο-
διαστικής αλυσίδας και logistics και διεξάγονται στα 
πλαίσια του Π.Μ.Σ. «Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 
και Logistics» του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Άρθρο 7
Αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. για την απόκτηση 
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται κατ’ 
ανώτατο όριο σε πενήντα (50) ανά έτος.

Άρθρο 8
 Προσωπικό

Οι διδάσκοντες στο Π.Μ.Σ. προέρχονται από τα μέλη 
Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μη-
χανικών Υπολογιστών, μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι. 
της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, 
καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με 
τις διατάξεις του ν. 4485/2017.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή

Για τη λειτουργία του προγράμματος θα χρησιμοποι-
ηθεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό 
έτος 2022 - 2023 (για πέντε έτη από την έναρξη λειτουρ-
γίας του) βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και με την 
επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 32 του 
ν. 4485/2017.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017 το κόστος 
του Π.Μ.Σ., που αφορά στις διετείς λειτουργικές δαπά-
νες ανέρχεται στο ποσό των 131.500 χιλιάδων ευρώ και 
αναλύεται σε κατηγορίες εσόδων-εξόδων ως εξής:

ΕΞΟΔΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 70%

1.  Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λο-
γισμικού

15.650,00 €

2.  Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε 
μεταπτυχιακούς φοιτητές

6.000,00 €

3. Δαπάνες αναλωσίμων 4.000,00 €

4.  Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων 
του Π.Μ.Σ.

3.000,00 €

5.  Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του 
Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς

5.000,00 €

6.  Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσω-
πικού των ΑΕΙ και ερευνητικών κέντρων 
και ινστιτούτων που συμμετέχουν στην 
οργάνωση του Π.Μ.Σ.

12.500,00 €

7.  Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσω-
πικού των ΑΕΙ που συμμετέχουν στην 
οργάνωση του Π.Μ.Σ

22.500,00 €

8.  Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της 
παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017

5.000,00 €

9.  Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υπο-
στήριξης.

15.000,00 €
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10.  Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα 
δημοσιότητας -προβολής αγοράς 
εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης 
συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου.

3.400,00 €

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 30%

11.  Λειτουργικά Έξοδα Ιδρύματος (Εκτός 
Δωρεών, Κληροδοτήματος ή Χορηγί-
ας για συγκεκριμένο σκοπό, καθώς 
και για κρατικές επιχορηγήσεις)

39.450,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ 131.500,00 €

Οι πηγές χρηματοδότησης του Π.Μ.Σ. προέρχονται από:

ΕΣΟΔΑ

1. Προϋπολογισμός ΑΕΙ και 
Συνεργαζόμενων Φορέων

2.000 €

2. Προϋπολογισμός ΥΠΠΕΘ 0 €

3.  Δωρεές, Παροχές, Κλη-
ροδοτήματα, Χορηγίες, 
Φορέων Δημοσίου Τομέα

0 €

4.  Πόροι Ερευνητικών Προ-
γραμμάτων

2.000 €

5.  Πόροι Προγραμμάτων 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Άλ-
λων Διεθνών Οργανισμών

0 €

6.  Ειδικός Λογαριασμός Κον-
δυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)

1.500 €

7. Κάθε Άλλη Νόμιμη Αιτία 0 €

8.  Τέλη Φοίτησης (Αιτιολογη-
μένες Περιπτώσεις)

50 φοιτητές σύνολο
και 15 με 30% απαλλαγή 
(οικονομικά κριτήρια)
Επομένως έσοδα
35 x 1.800 € x 2 = 126.000€

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ 131.500,00 €

Ο ΚΑΕ 4121 του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα επιβα-
ρυνθεί με το ποσό των 2.000 €.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Βόλος, 12 Ιουνίου 2018

Ο Πρύτανης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ  
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*02024692706180008*

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

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

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

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

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

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

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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