
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση Διϊδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχη-
ματισμός και Εκπαιδευτική Πράξη» του Τμήματος 
Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών της 
Σχολής Μηχανικών.

2 ΄Ιδρυση τομέων του τμήματος ηλεκτρολόγων 
μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών της σχο-
λής μηχανικών του ελληνικού μεσογειακού πανε-
πιστημίου και καθορισμός των γνωστικών τους 
αντικειμένων.

3 Ίδρυση τομέων του τμήματος γεωπονίας της σχο-
λής γεωπονικών επιστημών του ελληνικού μεσο-
γειακού πανεπιστημίου και καθορισμός των γνω-
στικών τους αντικειμένων.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.     33717 (1)
Έγκριση Διϊδρυματικού Προγράμματος Μετα-

πτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ψηφιακός Με-

τασχηματισμός και Εκπαιδευτική Πράξη» του 

Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπο-

λογιστών της Σχολής Μηχανικών.

  Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2, της παρ. 2 του 

άρθρου 3, της παρ. 2 του άρθρου 4 και των παρ. 7 και 
8 του άρθρου 19 του ν. 4521/2018 (Φ.Ε.Κ. 38/2-3-2018, 
τ.Α'): «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Άλλες 
Διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/6-9-2011, 
τ.Α'): «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των 
Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτι-
κών Ιδρυμάτων», όπως ισχύει σήμερα με τις τροποποι-
ήσεις και τις συμπληρώσεις του.

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/4-8-2017, 
τ.Α'): «Οργάνωση και Λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευ-

σης, Ρυθμίσεις για την Έρευνα και Άλλες Διατάξεις» και 
ιδίως τα άρθρα 30 έως και 37, 43, 45 και 85.

4. Τη με αριθμ. 38008/Ζ1/6-3-2018 (Φ.Ε.Κ. 117/6-3-2018, 
τ.Υ.Ο.Δ.Δ.): «Σύσταση - Συγκρότηση - Ορισμός Μελών 
της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής/Καθορισμός των Επιμέρους Αρμοδιοτήτων του 
Αντιπροέδρου της Δ.Ε. του Ιδρύματος».

5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (Φ.Ε.Κ. 189/2-8-2005, τ.Α'): «Διασφάλιση της Ποιό-
τητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα Μεταφοράς 
και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων - Παράρτημα 
Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 (Φ.Ε.Κ. 83/11-5-2016, 
τ.Α'): «Ρυθμίσεις για την Έρευνα και Άλλες Διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

7. Τις διατάξεις των άρθρων 67, 242 του ν. 4610/2019 
(ΦΕΚ 70/τ.Α'): «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τεχνολο-
γικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και λοιπές διατάξεις 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης».

8. Τη με αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σχε-
τικά με την: «Εφαρμογή των Διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α'114) για Θέματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και Εκπό-
νησης Διδακτορικών Διατριβών - Λοιπά Θέματα».

9. Τη με αριθμ. 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική από-
φαση (Φ.Ε.Κ. 4334/12-12-2017, τ.Β'): «Τρόπος Κατάρτισης 
του Αναλυτικού Προϋπολογισμού Λειτουργίας και της 
Έκθεσης Βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών».

10. Τη με αριθμ. 41931/Ζ1/13-3-2018 υπουργική από-
φαση (Φ.Ε.Κ. 972/19-3-2018, τ.Β') με τίτλο: «Ρύθμιση 
θεμάτων ίδρυσης κοινών Π.Μ.Σ. και εκπόνησης διδα-
κτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη μεταξύ ημεδαπών 
Α.Ε.Ι. και αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων ή 
ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων της αλλοδαπής».

11. Την πράξη 21/9-10-2018 (Θέμα 21ο) της Διοικού-
σας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σχε-
τικά με την «Τροποποίηση της Επιτροπής Μεταπτυχια-
κών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, που 
συγκροτήθηκε με την πράξη 5/2-4-2018, (Θέμα 14ο) της 
Διοικούσας Επιτροπής του Ιδρύματος» (σύμφωνα με την 
παρ. 6, άρθρο 31 του ν. 4485/2017, Φ.Ε.Κ. 114/4-8-2017, 
τ.Α').
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12. Το «Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας» μετά των 
εν ισχύ παραρτημάτων του, μεταξύ του Τμήματος Μη-
χανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών της Σχολής 
Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, του 
Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
και της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής 
Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ).

13. Την σχετική «Μελέτη Σκοπιμότητας και 'Εκθεση 
Βιωσιμότητας» για την ίδρυση του Διϊδρυματικού Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Ψηφια-
κός Μετασχηματισμός και Εκπαιδευτική Πράξη».

14. Την σχετική «Έκθεση Υλικοτεχνικής Υποδομής» των 
συνεργαζόμενων Τμημάτων στο Διϊδρυματικό Πρόγραμ-
μα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Ψηφιακός Μετασχηματι-
σμός και Εκπαιδευτική Πράξη».

15. Τις με αριθμ. 14/15-11-2018 (Θέμα 6ο), 15/12-12-2018
(θέμα 1ο) και 10/21-6-2019 (θέμα 2ο) αποφάσεις των Συ-
νελεύσεων του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και 
Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής σχετικά με την ίδρυση του Διϊδρυματι-
κού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: 
«Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Εκπαιδευτική Πράξη».

16. Τη με αριθμ. πράξη 18/22-3-2019 (Θέμα 10ο) της 
Συγκλήτου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη-
μίου.

17. Τη με αριθμ. πράξη 41/19-12-2018 (Θέμα 1ο) της 
προσωρινής Συνέλευσης της Ανώτατης Σχολής Παιδα-
γωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ).

18. Την εισήγηση με αρ. 3/9-5-2018 (Θέμα 1ο) της Επι-
τροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής.

19. Την με αριθμό πράξη 14/25-6-2019 (Θέμα 31ο)
απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής με ΑΔΑ ΨΟΠΡ46Μ9ΞΗ-ΥΣΘ.

20. Το με αριθμ. 108816/Ζ1/4-7-2019 έγγραφο του 
ΥΠΠΕΘ έγκρισης του ΠΜΣ με τίτλο «Ψηφιακός Μετα-
σχηματισμός και Εκπαιδευτική Πράξη».

21. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρους του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζει:

την ίδρυση και λειτουργία του Διϊδρυματικού Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος 
Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών της Σχο-
λής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σε 
συνεργασία με το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και 
Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών και της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και 
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) με τίτλο «Ψηφια-
κός Μετασχηματισμός και Εκπαιδευτική Πράξη» από το 
ακαδημαϊκό έτος 2019 - 2020, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών 
της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Ατ-
τικής, σε συνεργασία με το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδα-
γωγικής και Ψυχολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και 

του Παιδαγωγικού Τμήματος της Ανώτατης Σχολής Παιδα-
γωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης οργανώνουν και 
λειτουργούν το Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.), με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματι-
σμός και Εκπαιδευτική Πράξη» από το χειμερινό εξάμηνο 
του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του ν. 4485/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Συντονιστής του Δ.Π.Μ.Σ. θα είναι το Τμήμα Μηχανι-
κών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής, το οποίο αναλαμβάνει και τη γραμμα-
τειακή και διοικητική υποστήριξη του προγράμματος.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός - 
Μαθησιακά Αποτελέσματα

Αντικείμενο του προτεινόμενου Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών είναι η ανάπτυξη υψηλού επιπέδου 
επιστημονικών και επαγγελματικών γνώσεων και δεξιο-
τήτων και η προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας 
στο διαθεματικό επιστημονικό πεδίο της εκπαιδευτικής 
τεχνολογίας των θεωριών της μάθησης και των συστη-
μάτων ηλεκτρονικής μάθησης.

Το προτεινόμενο Δ.Π.Μ.Σ. αποσκοπεί: στην καλλι-
έργεια απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων που θα 
καταστήσουν τους αποφοίτους ικανούς να επιδιώξουν 
επαγγελματική σταδιοδρομία σε τομείς της αγοράς ερ-
γασίας όπου απαιτείται ο σχεδιασμός και η εφαρμογή 
τεχνολογιών μάθησης.

• στη διαμόρφωση ειδικών στον τομέα της εκπαιδευ-
τικής ψηφιακής τεχνολογίας για τη στελέχωση δομών 
τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης, οργανισμών, επι-
χειρήσεων, φορέων διαμόρφωσης και εφαρμογής εκ-
παιδευτικών πολιτικών και άλλων φορέων του δημόσιου 
και ιδιωτικού τομέα.

• στην προετοιμασία εξειδικευμένου επιστημονικού 
δυναμικού που θα προωθήσειτην έρευνα στην επιστη-
μονική περιοχή των τεχνολογιών μάθησης.

• στην επίτευξη υψηλού επιπέδου διεπιστημονικής θε-
ωρητικής εκπαίδευσης σε συνδυασμό με άρτια τεχνο-
λογική εξειδίκευση που θα οδηγήσει τους αποφοίτους 
στην ανάπτυξη της ικανότητας και των απαραίτητων 
δεξιοτήτων κριτικής και ερευνητικής σκέψης, σύνδεσης 
της θεωρίας, της έρευνας και της πρακτικής εφαρμογής 
ώστε να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια για επαγ-
γελματική, ακαδημαϊκή, επιστημονική και ερευνητική 
σταδιοδρομία στο χώρο των μαθησιακών τεχνολογιών, 
σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Ειδικότερα το Δ.Π.Μ.Σ. στοχεύει: α) στην εισαγωγή των 
φοιτητών του στις θεωρίες της μάθησης και την εφαρ-
μογή τους στην εκπαιδευτική πρακτική, β) στην επαρκή 
θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των αποφοίτων του 
σχετικά με τις τρέχουσες εξελίξεις και τη σύγχρονη έρευνα 
στο χώρο της εκπαίδευσης και τις τεχνικές και μεθόδους 
της Μεθοδολογίας Επιστημονικής Έρευνας, ώστε να γνω-
ρίζουν σε θεωρητικό επίπεδο ποιες είναι οι αρχές που 
διέπουν την επιστημονική έρευνα και ποια τα συγκεκρι-
μένα εργαλεία με τη συνδρομή των οποίων θα εκπονούν 
αξιόπιστες ερευνητικές εργασίες, γ) στην καλλιέργεια δε-
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ξιοτήτων εφαρμογής καινοτομικών παιδαγωγικών προ-
σεγγίσεων με αξιοποίηση συμβατικών αλλά και αναδυό-
μενων ψηφιακών τεχνολογιών, δ) στην εξοικείωση των 
φοιτητών με σύγχρονες τεχνολογίες που αξιοποιούνται 
στην εκπαίδευση και συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης, 
ε) στην εξοικείωση των φοιτητών με τις αρχές σχεδιασμού 
μαθησιακών περιβαλλόντων που εμπλέκουν τεχνολογίες, 
στ) στην αξιοποίηση διαφόρων εργαλείων συγγραφής 
και ανάπτυξης τεχνολογικά προηγμένου διαδραστικού 
πολυμεσικού εκπαιδευτικού υλικού, ζ) στην εισαγωγή των 
φοιτητών στα διαπροσωπικά και κοινωνικά πλαίσια μέσα 
στα οποία πραγματοποιείται η καινοτομία στην εκπαίδευ-
ση με χρήση σύγχρονων ψηφιακών και οπτικοακουστικών 
τεχνολογιών, και η) στην αξιοποίηση αναδυόμενων τεχνο-
λογιών για το σχεδιασμό και τη σύνθεση σύγχρονων μα-
θησιακών περιβαλλόντων εφαρμόζοντας καλές πρακτικές 
ενεργητικής μάθησης στο πλαίσιο ομαδικών εργασιών και 
εκπόνησης μεταπτυχιακής εργασίας.

Το Πρόγραμμα καλύπτει το απαιτούμενο θεωρητικό 
υπόβαθρο στις Επιστήμες της Αγωγής και παρέχει υψηλό 
επίπεδο τεχνολογικού γραμματισμού για τη διαμόρφω-
ση αποφοίτων με επίκαιρες επιστημονικές γνώσεις και 
ικανότητες - διδακτικές, ψηφιακές, ερευνητικές - αλλά και 
με ικανότητες που εκτείνονται στη δημιουργία, αποτελε-
σματική διαχείριση και ηγεσία σύνθετων εκπαιδευτικών 
δομών, περιβαλλόντων και διαδικασιών.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.) «Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Εκπαι-
δευτική Πράξη» (Digital Transformation and Educational 
Practice). Ο μεταπτυχιακός τίτλος είναι ενιαίος και απο-
νέμεται από κοινού από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα.

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Δ.Π.Μ.Σ. «Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Εκπαι-
δευτική Πράξη» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α' 
κύκλου σπουδών Τμημάτων Πανεπιστημίων ήΤΕΙ της 
ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑ-
ΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής θετικών και θεωρητικών 
σπουδών.

Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη 
των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την 
παρ. 8 του άρ. 34 του ν.4485/2017.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια Σπουδών - 
Γλώσσα Διδασκαλίας - Πιστωτικές Μονάδες

Η τυπική χρονική διάρκεια του πλήρους προγράμμα-
τος για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος 
Ειδίκευσης ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα σπουδών 
στο πρόγραμμα πλήρους φοίτησης, εκ των οποίων το 
τέταρτο διατίθεται για την εκπόνηση μεταπτυχιακής δι-
πλωματικής εργασίας, και αντιστοιχεί συνολικά σε 120 
πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική και/ή στην 
αγγλική γλώσσα.

Η συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασί-
ας μπορεί να γίνει στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Κάθε φοιτητής στο τυπικό πρόγραμμα πλήρους φοί-
τησης παρακολουθεί μαθήματα που αντιστοιχούν σε 
τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο σπουδών. 
Οι όροι που διέπουν τυχόν αποκλίσεις ορίζονται στον 
Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. Η με-
ταπτυχιακή διπλωματική εργασία αντιστοιχεί επίσης σε 
τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες.

Ενδεικτικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Μαθημάτων ανά εξάμηνο 
στο Τυπικό Πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης 

Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτούνται εκατόν 
είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS) οι οποίες κα-
τανέμονται σε τέσσερα (4) εξάμηνα σπουδών (30 ανά 
εξάμηνο σπουδών). Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι 
φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή 
αξιολόγηση δέκα (10) μεταπτυχιακών μαθημάτων καθώς 
και σε εκπόνηση και επιτυχή αξιολόγηση διπλωματικής 
εργασίας (dissertation). Η διπλωματική εργασία εκπο-
νείται κατά το τελευταίο εξάμηνο και αντιστοιχεί σε 30 
ECTS. To πρόγραμμα σπουδών εκτός από την θεωρητική 
εκπαίδευση δίνει μεγάλη έμφαση στην εργαστηριακή 
εξάσκηση των φοιτητών και στην εκπόνηση ομαδικών 
εργασιών με ερευνητικό χαρακτήρα.

Το Πρόγραμμα θα οδηγεί σε απονομή κοινού πτυχίου 
από τα τρία Ιδρύματα. Η διδασκαλία θα γίνεται δια ζώσης 
ενισχυμένη με μεθόδους μικτής μάθησης. Οι πιστωτικές 
μονάδες θα συσσωρεύονται και θα αναγνωρίζονται αυτό-
ματα και από τα τρία Ιδρύματα χωρίς να απαιτείται κάποια 
επιπλέον διαδικασία μεταφοράς πιστωτικών μονάδων. Ο 
κατάλογος των προσφερόμενων μαθημάτων μπορεί να 
διαφέρει ανά ακαδημαϊκό έτος και ανάλογα με τον αριθμό 
των φοιτητών που επιλέγουν το κάθε μάθημα.

Οι πιστωτικές μονάδες ECTS που αντιστοιχούν σε κάθε 
ένα από τα μαθήματα του Δ.Π.Μ.Σ. παρουσιάζονται στο 
Πρόγραμμα Μαθημάτων.

Το Δ.Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα, μα-
θήματα υποβάθρου επιστημών της αγωγής (Ομάδα 1),
μαθήματα τεχνολογικού υποβάθρου (Ομάδα 2), ερευνη-
τική εργασία και διπλωματική εργασία. Η ανά εξάμηνο 
διάρθρωση του προγράμματος προβλέπει:

Στο Α' και Β' εξάμηνο:
• 2 υποχρεωτικά μαθήματα (Υ) για όλους τους φοιτητές
• 2 μαθήματα επιλογής (Ε) των φοιτητών από δεξαμε-

νή 4 μαθημάτων, 2 από τα οποία προέρχονται από την 
Ομάδα 1 και 2 από την Ομάδα 2

Στο Γ' εξάμηνο:
• 1 υποχρεωτικό μάθημα (Υ) για όλους τους φοιτητές
• 1 μάθημα επιλογής (Ε) των φοιτητών από δεξαμενή 4 

μαθημάτων, 2 από τα οποία προέρχονται από την Ομάδα 1
και 2 από την Ομάδα 2

• Ερευνητική Εργασία
Στο Δ' εξάμηνο:
• Διπλωματική Εργασία
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1° Έτος 2° Έτος

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ Β' ΕΞΑΜΗΝΟ Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ

2 Υ x 7,5 ECTS
2 Ε (Ομάδα 1 ή

Ομάδα 2) x 7,5 ECTS

2 Υ x 7,5 ECTS
2 Ε (Ομάδα 1 ή
Ομάδα 2) x 7,5

ECTS

1 Υ x 7,5 ECTS
1 Ε (Ομάδα 1
ή Ομάδα 2)
x 7,5 ECTS

Ερευνητική Εργασία
(project) x 15 ECTS

Διπλωματική
Εργασία

30 ECTS 30 ECTS 30 ECTS 30 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ ECTS: 120

Το ενδεικτικό πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:
Α' Εξάμηνο Ομάδα Διδακτικές Ώρες

ανά εβδομάδα
ECTS

Μαθήματα Υποχρεωτικά

Επιστήμες της Αγωγής στον 21ο Αιώνα και Ψηφιακές Τεχνολογίες 1 2 7,5

Ψηφιακά Αποθετήρια και Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι 2 2 7,5

Μαθήματα Επιλογής 2 7,5

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας 1 2 7,5

Εκπαίδευση και μάθηση για το περιβάλλον και την αειφορία στην ψηφιακή εποχή 1 2 7,5

Οπτικοακουστικός Γραμματισμός 2 2 7,5

Εκπαιδευτική Ρομποτική 2 2 7,5

Σύνολο 30

Β' Εξάμηνο
Ομάδα

Διδακτικές Ώρες 
ανά εβδοαάδα

ECTS
Μαθήματα Υποχρεωτικά

Μαθησιακές Διαδικασίες και Διδακτικός Σχεδιασμός με Ψηφιακές Τεχνολογίες 1 2 7,5

Εκπαίδευση από Απόσταση με Ψηφιακές Τεχνολογίες 2 2 7,5

Μαθήματα Επιλογής 2 7,5

Ομαδοσυνεργατική μάθηση με ψηφιακές τεχνολογίες και Κοινωνικά Δίκτυα στην 1 2 7,5

Εκπαιδευτική αξιολόγηση και ψηφιακές τεχνολογίες 1 2 7,5

Τεχνολογία και Σχεδιασμός Web 2 2 7,5

Εξόρυξη Εκπαιδευτικών Δεδομένων και Ανάλυση της Μάθησης 2 2 7,5

Σύνολο 30

Γ' Εξάμηνο Ομάδα Διδακτικές Ώρες 
ανά εβδομάδα

ECTS
Μαθήματα Υποχρεωτικά

Ειδικές Διδακτικές γνωστικών αντικειμένων 1 2 7,5

Ερευνητική εργασία 15

Μαθήματα Επιλογής

Ψηφιακά παιχνίδια και Εικονικοί κόσμοι 1 2 7,5

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ψηφιακών Μαθησιακών Περιβαλλόντων 2 2 7,5

Εργονομία και Διεπαφές Ανθρώπου-Μηχανής 1 2 7,5

Ευφυή και Προσαρμοστικά Περιβάλλοντα Μάθησης 2 2 7,5

Σύνολο 30

Δ΄  Εξάμηνο ECTS

Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής 30

Σύνολο 30

Γενικό Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων του Προγράμματος 120 ECTS
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 Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων κατ' έτος στο πρόγραμμα ορίζε-
ται κατ' ανώτατο όριο σε σαράντα πέντε (45) μεταπτυ-
χιακούς φοιτητές.

Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη 
των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την 
παρ. 8 του άρ. 34 του ν.4485/2017.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων θα 
συμμετέχουν μέλη Δ.Ε.Π., ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ του Τμήματος 
Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανε-
πιστημίου Δυτικής Αττικής, των Συνεργαζόμενων Τμη-
μάτων, άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής ή άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 και της παρ. 
3 του άρθρου 242 του ν. 4610/2019, σε ό,τι αφορά την 
προέλευση των διδασκόντων του Π.Μ.Σ., καθώς και άλ-
λες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ίδιου άρθρου.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή

Για την λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ. θα διατεθούν οι χώροι 
διδασκαλίας και οι βιβλιοθήκες των συνεργαζόμενων 
Τμημάτων. Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπο-
λογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής διαθέτει 
ικανό αριθμό αιθουσών και εργαστηριακών χώρων για 
την απρόσκοπτη διεξαγωγή των θεωρητικών και εργα-
στηριακών μαθημάτων του Δ.Π.Μ.Σ.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2028-2029, εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής 
και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την παρ. 8
του άρθρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 του 
ν. 4485/2017.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ., που αφορά 
τις λειτουργικές δαπάνες ανέρχεται στο ποσό των 57.600 €
και αναλύεται ως εξής:

ΕΞΟΔΑ ΠΟΣΟ

Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των 
ΑΕΙ και ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων που 
συμμετέχουν στην οργάνωση του ΠΜΣ

12.820€

Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των 
ΑΕΙ που συμμετέχουν στην οργάνωση του ΠΜΣ

4.000€

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

4.000€

Δαπάνες για αναλώσιμα και άλλες προμήθειες 1.500€

Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων 2.000€

Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών

Δαπάνες για υποτροφίες

Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης 6.000€

Δαπάνες εξοπλισμού και λογισμικού 2.000€

Έξοδα δημοσιότητας-προβολής 2.000€

Αγορά εκπαιδευτικού υλικού 3.000€

Έξοδα Έρευνας και Δημοσιεύσεων 3.000€

Δαπάνες εργασιών πεδίου

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (70%) 40.320€

Λειτουργικά έξοδα Ιδρύματος (30%) με προτεραι-
ότητα στην κάλυψη των αναγκών των ΠΜΣ που 
λειτουργούν χωρίς τέλη φοίτησης

17.280€

ΣΥΝΟΛΟ 57.600€

Το κόστος λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από 
τα τέλη φοίτησης. Ωστόσο, το κόστος λειτουργίας του 
δύναται να καλυφθεί και από εναλλακτικές πηγές χρη-
ματοδότησης όπως:

• δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους 
χορηγίες φορέων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα,

• πόρους ερευνητικά προγράμματα,
• πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ή άλλων διεθνών οργανισμών,
• κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Με βάση τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 35 του 

ν. 4485/2017, απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης 
με βάση οικονομικά κριτήρια σε ποσοστό 30% του 
συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο 
Δ.Π.Μ.Σ. Επίσης, σε ποσοστό 10% των φοιτητών, που 
δεν εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία, θα μπορούν να 
απαλλάσσονται από τα δίδακτρα του Γ' και Δ' εξαμήνου 
βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων, σύμφωνα με την παρ. 4 
του άρθρου 35 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις

Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα 
απόφαση θα ρυθμίζονται από το Ειδικό Πρωτόκολλο 
Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Δυτικής Ατ-
τικής, του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και 
Ψυχολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Παιδα-
γωγικού Τμήματος της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής 
και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, από τον Κανονισμό Με-
ταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ., καθώς και από τα 
αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αιγάλεω, 9 Ιουλίου 2019

Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ 
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Αριθμ. 1559/Φ20 (2)
   Ιδρυση τομέων του τμήματος ηλεκτρολόγων μη-

χανικών και μηχανικών υπολογιστών της σχολής 

μηχανικών του ελληνικού μεσογειακού πανεπι-

στημίου και καθορισμός των γνωστικών τους 

αντικειμένων.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄/6-9-2011) 

«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπου-
δών και διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 9, 10, 12, 13 του ν. 4485/
2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4-8-2017) «Οργάνωση και λειτουργία 
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα 
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ. Α΄/7-5-2019)
«Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά 
Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».

4. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του ν. 3861/2010 
(ΦΕΚ 112 Α') «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεω-
τική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Την απόφαση της Συγκλήτου στη συνεδρίαση με 
αρ. πράξης 6/27-6-2019/Θ41 με θέμα «Ίδρυση Τομέων 
του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανι-
κών Υπολογιστών και καθορισμός των γνωστικών τους 
αντικειμένων».

6. Την με αρ. 206997/Ζ1/27-11-2017 πράξη του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 
633/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./30-11-2017) με την οποία διαπιστώθηκε 
η εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του 
ΤΕΙ Κρήτης.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, διαπιστώνει:

Την ίδρυση τριών (3) Τομέων στο Τμήμα Ηλεκτρολό-
γων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Σχολής 
Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου 
και τον καθορισμό των γνωστικών τους αντικειμένων 
ως εξής:

1. Τομέας Συστημάτων Ηλεκτρικής ενέργειας
Γνωστικά Αντικείμενα
Εγκαταστάσεις παραγωγής, δίκτυα μεταφοράς, μετα-

τροπής, προστασίας και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, 
συμπεριλαμβανομένων των μηχανημάτων, συσκευών 
και εξαρτημάτων τους καθώς και των εγκαταστάσε-
ων που σχετίζονται με τον ηλεκτρισμό, τις ηλεκτρικές 
μηχανές, τα ηλεκτρονικά ισχύος, τον φωτισμό και την 
αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας και τις εφαρμογές 
τους. Επίσης, περιλαμβάνονται οι μέθοδοι οικονομικής 
διαχείρισης της ηλεκτρικής ενέργειας και η λειτουργία 
των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας ρυθμιζόμενων ή μη.

2. Τομέας Ηλεκτρονικής, Συστημάτων και Τεχνολογίας 
Υπολογιστών.

Γνωστικά Αντικείμενα
Ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων, μι-

κροηλεκτρονικά και νανοηλεκτρονικά υλικά, στοιχεία και 
διατάξεις, αναλογικά και ψηφιακά σήματα και συστήμα-
τα, οπτοηλεκτρονική, αισθητήρες, ενσωματωμένα συ-
στήματα, βιομηχανικοί αυτοματισμοί, ευφυή συστήματα, 
αυτόματος έλεγχος, ρομποτική, βιοτεχνολογία, υπολογι-
στικά συστήματα, υλικό υπολογιστών, βιοπληροφορική, 
ιατρική πληροφορική.

3. Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας Πληρο-
φορικής.

Γνωστικά Αντικείμενα
Ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία και εφαρμογές, κε-

ραίες και ραδιοκύματα, μικροκυματικές διατάξεις και 
κυκλώματα, αναλογικά και ψηφιακά τηλεπικοινωνιακά 
συστήματα, δίκτυα σταθερών και κινητών επικοινωνιών 
και υπολογιστών, τεχνολογίες διαδικτύου, δορυφορικές 
επικοινωνίες και διατάξεις διαστημικών συστημάτων. 
Πληροφοριακά συστήματα και συστήματα αποφάσεων, 
διαχείριση και ανάλυση δεδομένων και γνώσης, τεχνη-
τή νοημοσύνη, συστήματα εικονικής και επαυξημένης 
πραγματικότητας, ασφάλεια λογισμικού, ασφάλεια δε-
δομένων, εφαρμογές παγκόσμιου ιστού, υπολογιστική 
νέφους, συστήματα διεπαφής ανθρώπου μηχανής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο, 5 Ιουλίου 2019 

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ    

Ι

Αριθμ. 1557/Φ20 (3)
  Ίδρυση τομέων του τμήματος γεωπονίας της σχο-

λής γεωπονικών επιστημών του ελληνικού μεσο-

γειακού πανεπιστημίου και καθορισμός των γνω-

στικών τους αντικειμένων. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 /τ.Α΄/6-7-2011)

«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπου-
δών και διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 9, 10, 12, 13 του ν. 4485/
2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4-8-2017) «Οργάνωση και λει-
τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

3. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ. Α΄/7-5-2019) 
«Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά 
Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».
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4. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του ν. 3861/2010 
(ΦΕΚ 112 Α') «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεω-
τική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Την απόφαση της Συγκλήτου στη συνεδρίαση με 
αρ. πράξης 6/27-6-2019/Θ42 με θέμα «Ίδρυση Τομέων 
του Τμήματος Γεωπονίας και καθορισμός των γνωστικών 
τους αντικειμένων».

6. Την με αρ. 206997/Ζ1/27-11-2017 πράξη του Υπουρ-
γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 633/
τ.Υ.Ο.Δ.Δ./30-11-2017) με την οποία διαπιστώθηκε η 
εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του 
ΤΕΙ Κρήτης.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, διαπιστώνει:

Την ίδρυση τριών (3) Τομέων στο Τμήμα Γεωπονίας της 
Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Ελληνικού Μεσογει-
ακού Πανεπιστημίου και τον καθορισμό των γνωστικών 
τους αντικειμένων ως εξής:

1. Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων
Γνωστικό Αντικείμενο
Καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο έρευνας και παρο-

χής γνώσης που αναφέρεται στη μελέτη των εδαφικών 
πόρων και υδάτινων πόρων και τη διαχείριση αποβλή-
των, τη σχέση τους με τη γεωργική παραγωγή και την 
προστασία του περιβάλλοντος. Σε αυτά τα πλαίσια οι 
απόφοιτοι εφοδιάζονται με τις απαραίτητες γνώσεις 
και τεχνικές για την αντιμετώπιση προβλημάτων που 
σχετίζονται με την αξιοποίηση, τον σχεδιασμό και την 
αειφορία των εδαφικών και υδατικών πόρων με την 
ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος. Επίσης κα-
λύπτει τις Εφαρμογές Γεωγραφικών Πληροφοριακών 
Συστημάτων και Τηλεπισκόπισης στην εδαφολογία και 
παρέχει γνώσεις και τεχνογνωσία στον σχεδιασμό, στη 
λειτουργία, στην οργάνωση και στη βελτιστοποίηση των 

αγροτικών εκμεταλλεύσεων και των τεχνικών έργων 
αγροτικής υποδομής.

2. Φυτοπροστασίας και Βιοτεχνολογικών Εφαρμογών
Γνωστικό Αντικείμενο
Παρέχονται γνώσεις σχετικά με τη φυτοπαθολογία, την 

εντομολογία και ζωολογία και τη γεωργική φαρμακολο-
γία, καθώς επίσης και γνώσεις, που αφορούν την αξιο-
ποίηση των βιοτεχνολογικών εφαρμογών στην άσκη-
ση της σύγχρονης γεωργίας. Περιγράφονται αναλυτικά 
οι ασθένειες των φυτών, τα έντομα και οι άλλοι ζωικοί 
εχθροί των φυτών αλλά και των αποθηκευμένων αγροτι-
κών προϊόντων, τα προβλήματα που δημιουργούν και η 
αντιμετώπιση τους στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης και 
της βιολογικής διαχείρισης. Διδάσκονται ακόμα οι παρα-
δοσιακές και σύγχρονες μέθοδοι που εφαρμόζονται στα 
φυτά με στόχο τη βελτίωση τους και τη δημιουργία νέων 
ανθεκτικών και πιο αποδοτικών ποικιλιών και υβριδίων. 
Η χρήση των βιοτεχνολογικών εφαρμογών προσεγγίζε-
ται από την πλευρά της υποβοήθησης και βελτίωσης των 
παραγόμενων γεωργικών προϊόντων.

3. Οπωροκηπευτικών
Γνωστικό Αντικείμενο
Παρέχονται ειδικές γνώσεις σχετικά με τα δενδρο-

κομικά είδη, το αμπέλι, τις κηπευτικές και ανθοκομικές 
καλλιέργειες που καλλιεργούνται σε περιβάλλον θερ-
μοκηπίου και την ύπαιθρο. Η βιολογία τους, οι καλλι-
εργητικές φροντίδες και τα διάφορα προβλήματά τους, 
αποτελούν μερικά μόνο από τα πολλά επιστημονικά 
πεδία, τα οποία καλύπτονται στην κατεύθυνση αυτή. 
Επίσης παρέχονται γνώσεις για τη διαμόρφωση κήπων 
και πάρκων, στις οποίες περιλαμβάνεται η σχεδίαση και 
εκτέλεση του έργου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Ηράκλειο, 5 Ιουλίου 2019 

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ      
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*02030683107190008*

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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