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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
26 Ιουνίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Πληροφορική».

2

Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Μηχανική Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων».

3

Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με
τίτλο «Βιοπληροφορική - Υπολογιστική Βιολογία»
(«Bioinformatics - Computational Biology»).

4

Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με
τίτλο «Οικολογία και Διαχείριση της Βιοποικιλότητας/Ecology and Biodiversity Conservation».

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. αποφ. 719/30-5-2018
(1)
Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Πληροφορική».
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 114), και ειδικότερα
τα άρθρα 30 έως και 37, 45 και 85.
2. Την υπ' αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 εγκύκλιο του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
3. Την υπ' αριθμ. 216772/Ζ1/8-12-2017 Υπουργική
Απόφαση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017, τ. Β') με τίτλο «Τρόπος

Αρ. Φύλλου 2431

κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών».
4. Τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 19 και την παρ. 3α του
άρθρου 42 του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄38).
5. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ Α΄195),
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
6. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄83), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
7. Το π.δ. 85/31-5-2013 (ΦΕΚ Α΄124) «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος
στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών».
8. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14
και 15 (ΦΕΚ 189, τ.Α΄, 02-08-2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Το ΦΕΚ 794/06-05-2015 αναμόρφωσης του προγράμματος του ΠΜΣ με τίτλο «Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες» του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ.
10. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ
(συνεδρίαση 12-3-2018).
11. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (4η συνεδρίαση 2-4-2018).
12. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ
(13η συνεδρίαση 4-4-2018).
13. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη εις βάρους του κρατικού προϋπολογισμού αποφασίζουμε:
Την επανίδρυση και λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής και
Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ, με τίτλο «Πληροφορική»"Computer Science", από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019,
ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του
ΕΚΠΑ της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και
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Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών θα οργανώσει
και θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο
«Πληροφορική» - "Computer Science", σύμφωνα με τις
διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του
ν. 4485/2017.
Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην
Πληροφορική έχει ως αντικείμενο:
- Την η ειδίκευση σε τρεις κατευθύνσεις της Πληροφορικής, ώστε οι κάτοχοι του απονεμόμενου Διπλώματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) να έχουν αυξημένα
προσόντα επαγγελματικής προσφοράς στις οικείες ειδικεύσεις.
- Την εκπαίδευση και διαμόρφωση επιστημόνων-ερευνητών, ικανών να συνεισφέρουν στην προώθηση της
έρευνας, της τεχνολογίας και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο πεδίο της Πληροφορικής.
- Την περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, η ανάπτυξη
της έρευνας, καθώς και η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας.
Σκοπός του ΠΜΣ είναι:
- Η επίτευξη υψηλής στάθμης και ποιότητας σπουδών
και έρευνας σύμφωνα με διεθνή κριτήρια.
- Η εναρμόνιση του με τις σύγχρονες αντιλήψεις για
την επιστήμη της Πληροφορικής.
- Η ειδίκευση σε μία από τις τρεις κατευθύνσεις παράλληλα με την καλλιέργεια της ερευνητικής και δημιουργικής σκέψης και την κατανόηση των αρχών, ώστε
να επιτυγχάνεται η σωστή εκπαίδευση του επιστήμονα.
- Ο σωστός συνδυασμός βάθους και εύρους γνώσεων.
- Η εμβάθυνση σε τομείς αιχμής και η διεξαγωγή έρευνας διεθνούς στάθμης.
- Η σύναψη συνεργασιών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
για την προαγωγή της έρευνας.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(ΔΜΣ) στην «Πληροφορική» με τις εξής ειδικεύσεις:
1. Θεμελιώσεις Πληροφορικής και Εφαρμογές (Computer
Science Foundations and Applications).
2. Διαχείριση Δεδομένων, Πληροφορίας και Γνώσης
(Data, Information and Knowledge Management).
3. Υπολογιστικά Συστήματα: Λογισμικό και Υλικό
(Computer Systems: Software and Hardware).
Άρθρο 4
Φοίτηση στο ΠΜΣ
Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά ενενήντα
(90) πιστωτικές μονάδες (ECTS).
Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί
φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων καθώς και σε
εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας στην
οποία θα πρέπει να εξεταστούν επιτυχώς.

Τεύχος Β’ 2431/26.06.2018

Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα.
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του ΔΜΣ του
Προγράμματος ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
Άρθρο 5
Χρηματοδότηση ΠΜΣ
Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ «Πληροφορική» θα
καλύπτεται από:
- τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
- δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους
χορηγίες φορέων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα,
- πόρους από ερευνητικά προγράμματα,
- πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ή άλλων διεθνών οργανισμών,
- μέρος των εσόδων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΕΚΠΑ,
- κάθε άλλη νόμιμη πηγή,
- από τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών
τα οποία ανέρχονται σε 800€ ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο
(σύνολο 2.400 €).
Η επιβολή τέλους φοίτησης κρίνεται αναγκαία γιατί
τα λειτουργικά έξοδα του ΠΜΣ δεν καλύπτονται από
τις ανωτέρω πηγές χρηματοδότησης κυρίως για εξής
κυρίως λόγους:
- Το υπάρχον προσωπικό μελών ΔΕΠ καλύπτει μόνο το
80% του απαραίτητου διδακτικού προσωπικού, και απαιτούνται δαπάνες για την κάλυψη των αμοιβών διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του άρ. 36 του ν. 4485/2017.
- Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιεί το ΠΜΣ για τη λειτουργία του, και είναι άμεσα συνδεδεμένος με το περιεχόμενο και την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης,
κυρίως αφορά υλικό και λογισμικό πληροφορικής τα
οποία έχουν τυπικό χρόνο απόσβεσης τρία χρόνια.
- Το Τμήμα Πληροφορικής έχει σημαντικές ελλείψεις
σε προσωπικό διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης.
Σημειώνεται ότι πέραν του 30% των φοιτητών που
απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης:
- χορηγούνται δύο (2) υποτροφίες απαλλαγής από την
τρίτη και την τέταρτη δόση των τελών φοίτησης σε δύο
φοιτητές που έχουν τις δύο καλύτερες επιδόσεις βαθμολογίας στα Α΄ και Β΄ εξάμηνο αντίστοιχα,
- πέραν των παραπάνω, χορηγούνται επιπρόσθετα
ανταποδοτικές υποτροφίες (υπό μορφή απαλλαγής καταβολή τελών φοίτησης) έως το 50% των φοιτητών οι
οποίοι προβλέπεται να καταβάλουν τέλη φοίτησης.
Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΠΜΣ
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος
2027-2028 εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής
και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την παρ. 8
του άρθρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 του
ν. 4485/2017.
Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
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Σπουδών, καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 720/30-5-2018
(2)
Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Μηχανική Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων».
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄114), και ειδικότερα
τα άρθρα 30 έως και 37, 45 και 85.
2. Την υπ' αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 εγκύκλιο του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
3. Την υπ' αριθμ. 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12-12-2017), με τίτλο «Τρόπος
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών».
4. Τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 19 και την παρ. 3α του
άρθρου 42 του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄38).
5. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ Α΄195),
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
6. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄83), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
7. Το π.δ. 85/31-5-2013 (ΦΕΚ Α΄124) «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος
στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών».
8. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14
και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/02-08-2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Το ΦΕΚ 1022/24-07-2003 έγκριση ΠΜΣ με αντικείμενο «Μικροηλεκτρονική» του Τμήματος Πληροφορικής
και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ.
10. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ
(συνεδρίαση 12-3-2018).
11. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (4η συνεδρίαση 2-4-2018).
12. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ
(13η συνεδρίαση 4-4-2018).
13. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται

27131

δαπάνη εις βάρους του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την επανίδρυση και λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής και
Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ, με τίτλο «Μηχανική Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων» - "Computer,
Telecommunications and Network Engineering", από το
ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του
ΕΚΠΑ της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών θα οργανώσει
και θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο
«Μηχανική Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων» - "Computer, Telecommunications and Network
Engineering", σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης
αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.
Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη
Μηχανική Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
έχει ως αντικείμενο:
- Την η ειδίκευση σε τρεις κατευθύνσεις της Μηχανικής Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, ώστε οι
κάτοχοι του απονεμόμενου Διπλώματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (ΔΜΣ) να έχουν αυξημένα προσόντα επαγγελματικής προσφοράς στις οικείες ειδικεύσεις.
- Την εκπαίδευση και διαμόρφωση επιστημόνων-ερευνητών, ικανών να συνεισφέρουν στην προώθηση της
έρευνας, της τεχνολογίας και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο πεδίο της Μηχανικής Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων.
- Την περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, η ανάπτυξη
της έρευνας, καθώς και η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας.
Σκοπός του ΠΜΣ είναι:
- Η επίτευξη υψηλής στάθμης και ποιότητας σπουδών
και έρευνας σύμφωνα με διεθνή κριτήρια.
- Η εναρμόνιση του με τις σύγχρονες αντιλήψεις για την
επιστήμη της Μηχανική Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών
και Δικτύων.
- Η ειδίκευση σε μία από τις τρεις κατευθύνσεις παράλληλα με την καλλιέργεια της ερευνητικής και δημιουργικής σκέψης και την κατανόηση των αρχών, ώστε
να επιτυγχάνεται η σωστή εκπαίδευση του επιστήμονα.
- Ο σωστός συνδυασμός βάθους και εύρους γνώσεων.
- Η εμβάθυνση σε τομείς αιχμής και η διεξαγωγή έρευνας διεθνούς στάθμης.
- Η σύναψη συνεργασιών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
για την προαγωγή της έρευνας.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
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(ΔΜΣ) στη «Μηχανική Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών
και Δικτύων» με τις εξής ειδικεύσεις:
- Μηχανική Υπολογιστών (Computer Engineering),
- Τηλεπικοινωνίες και Επεξεργασία Σήματος
(Telecommunications and Signal Processing),
- Δικτύωση Υπολογιστών (Computer Networking).
Άρθρο 4
Φοίτηση στο ΠΜΣ
Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά ενενήντα
(90) πιστωτικές μονάδες (ECTS).
Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί
φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων καθώς και σε
εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας στην
οποία θα πρέπει να εξεταστούν επιτυχώς.
Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα.
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του ΔΜΣ του
Προγράμματος ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
Άρθρο 5
Χρηματοδότηση ΠΜΣ
Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ «Μηχανική Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων» θα καλύπτεται από:
- τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
- δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους
χορηγίες φορέων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα,
- πόρους από ερευνητικά προγράμματα,
- πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ή άλλων διεθνών οργανισμών,
- μέρος των εσόδων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΕΚΠΑ,
- κάθε άλλη νόμιμη πηγή,
- από τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών
τα οποία ανέρχονται σε 800€ ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο
(σύνολο 2.400€).
Η επιβολή τέλους φοίτησης κρίνεται αναγκαία γιατί
τα λειτουργικά έξοδα του ΠΜΣ δεν καλύπτονται από
τις ανωτέρω πηγές χρηματοδότησης κυρίως για εξής
κυρίως λόγους:
- Το υπάρχον προσωπικό μελών ΔΕΠ καλύπτει μόνο το
80% του απαραίτητου διδακτικού προσωπικού, και απαιτούνται δαπάνες για την κάλυψη των αμοιβών διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του άρ. 36 του ν. 4485/2017.
- Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιεί το ΠΜΣ για τη λειτουργία του, και είναι άμεσα συνδεδεμένος με το περιεχόμενο και την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης,
κυρίως αφορά υλικό και λογισμικό πληροφορικής τα
οποία έχουν τυπικό χρόνο απόσβεσης τρία χρόνια.
- Το Τμήμα Πληροφορικής έχει σημαντικές ελλείψεις
σε προσωπικό διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης.
Σημειώνεται ότι πέραν του 30% των φοιτητών που
απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης:
- χορηγούνται δύο (2) υποτροφίες απαλλαγής από την
τρίτη και την τέταρτη δόση των τελών φοίτησης σε δύο
φοιτητές που έχουν τις δύο καλύτερες επιδόσεις βαθμολογίας στα Α΄ και Β΄ εξάμηνο αντίστοιχα,
- πέραν των παραπάνω, χορηγούνται επιπρόσθετα

Τεύχος Β’ 2431/26.06.2018

ανταποδοτικές υποτροφίες (υπό μορφή απαλλαγής καταβολή τελών φοίτησης) έως το 50% των φοιτητών οι
οποίοι προβλέπεται να καταβάλουν τέλη φοίτησης.
Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΠΜΣ
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος
2027-2028 εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής
και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την παρ. 8
του άρθρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 του
ν. 4485/2017.
Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών, καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 726/30-5-2018
(3)
Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με
τίτλο «Βιοπληροφορική - Υπολογιστική Βιολογία» ("Bioinformatics - Computational Biology").
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 114), και ειδικότερα
τα άρθρα 30 έως και 37, 45 και 85.
2. Την υπ' αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 εγκύκλιο του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
3. Την υπ' αριθμ. 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12-12-2017), με τίτλο «Τρόπος
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών».
4. Τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 19 και την παρ. 3α του
άρθρου 42 του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄38).
5. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ Α΄195),
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
6. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄83), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
7. Το π.δ. 85/31-5-2013 (ΦΕΚ Α΄124) «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος
στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών».
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8. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14
και 15 (ΦΕΚ 189, τ.Α΄, 02-08-2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Την υπ' αριθμ. 175412/Β7/29-10-2014 (ΦΕΚ 773 τ.Β΄/
17-6-2003) υπουργική απόφαση που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Βιοπληροφορική -Υπολογιστική Βιολογία».
10. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του
Τμήματος Βιολογίας του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 14/03/2018)
11. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (4η συνεδρίαση 2-4-2018).
12 .Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ
(13η συνεδρίαση 4-4-2018).
13. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη εις βάρους του κρατικού προϋπολογισμού αποφασίζουμε:
Την επανίδρυση και λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας του ΕΚΠΑ,
με τίτλο «Βιοπληροφορική - Υπολογιστική Βιολογία/
Bioinformatics - Computational Biology», από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Το Τμήμα Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
θα οργανώσει και θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό
έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(ΠΜΣ) με τίτλο «Βιοπληροφορική -Υπολογιστική Βιολογία», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και
τις διατάξεις του ν. 4485/2017.
Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Το Π.Μ.Σ. «Βιοπληροφορική -Υπολογιστική Βιολογία»
του Τμήματος Βιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών έχει ως αντικείμενο τη σπουδή
των βασικών αρχών του ιδιαίτερα αναπτυσσόμενου κλάδου της επιστήμης της Βιοπληροφορικής και τη μελέτη
και την εφαρμογή μεθόδων της Βιοπληροφορικής που
συνδυάζουν την τεχνολογική, επιστημονική, οικονομική
και κοινωνική διάσταση.
Σκοπός του Προγράμματος είναι να καλύψει άμεσες
και επιτακτικές ανάγκες της χώρας στον τομέα της Βιοπληροφορικής σε ό,τι αφορά την έρευνα αλλά και την
ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων πληροφορικής στη μελέτη βιολογικών και βιοϊατρικών δεδομένων.
Το Πρόγραμμα έχει ως Στόχο:
1. Την ανάπτυξη της έρευνας και προαγωγή της γνώσης στους τομείς της Βιοπληροφορικής και των εφαρμογών της σε βιολογικά και βιοϊατρικά δεδομένα.
2. Τη δημιουργία υψηλού επιπέδου εξειδικευμένων
επιστημόνων σε μεθόδους «Βιοπληροφορικής» και τεχνολογικές εφαρμογές που αναφέρονται στη μελέτη
του γονιδιώματος φυτικών, ζωικών και μικροβιακών
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οργανισμών αλλά και πάσης φύσεως άλλων δεδομένων
ανάλυσης της βιόσφαιρας και/ή βιοϊατρικών δεδομένων
μεγάλου όγκου.
3. Την κατάρτιση στελεχών στον τομέα της Βιοπληροφορικής για την κάλυψη εκπαιδευτικών και ερευνητικών-παραγωγικών αναγκών της χώρας στο κλάδο των
βιολογικών και βιοϊατρικών επιστημών, της υγείας και
της βιομηχανίας και την προετοιμασία τους για τη δημιουργία ιδιαίτερα εκπαιδευμένων Βιοπληροφορικών.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) στη «Βιοπληροφορική -Υπολογιστική Βιολογία»
(MSc in "Bioinformatics - Computational Biology").
Άρθρο 4
Φοίτηση στο ΠΜΣ
Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν
είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).
Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί
φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, καθώς και σε
εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα.
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος
ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
Άρθρο 5
Χρηματοδότηση ΠΜΣ
Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «Βιοπληροφορική Υπολογιστική Βιολογία» θα καλύπτεται από:
- από τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών
τα οποία ανέρχονται σε 29.400€,
- δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους
χορηγίες φορέων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα,
- πόρους από ερευνητικά προγράμματα,
- πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ή άλλων διεθνών οργανισμών,
- κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Η επιβολή τέλους φοίτησης/διδάκτρων κρίνεται αναγκαία για την κάλυψη των αναγκών για αμοιβές τεχνικής και διοικητικής υποστήριξη του ΠΜΣ, για αμοιβές
διδασκαλίας τακτικού και έκτακτου προσωπικού που
συμμετέχουν στην οργάνωση του ΠΜΣ, για δαπάνες αναλώσιμων καθώς και για δαπάνες στα πλαίσια χορήγησης
υποτροφιών.
Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΠΜΣ
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος
2027-2028 εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής
και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την παρ. 8 του
άρθρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 του ν. 4485/2017.
Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
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Σπουδών, καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 727/30-5-2018
(4)
Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με
τίτλο «Οικολογία και Διαχείριση της Βιοποικιλότητας/Ecology and Biodiversity Conservation».
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 114), και ειδικότερα
τα άρθρα 30 έως και 37, 45 και 85.
2. Την υπ' αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 εγκύκλιο του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων.
3. Την υπ' αριθμ. 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12-12-2017), με τίτλο «Τρόπος
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών».
4. Τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 19 και την παρ. 3α του
άρθρου 42 του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄38).
5. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ Α΄195),
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
6. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄83), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
7. Το π.δ. 85/31-5-2013 (ΦΕΚ Α΄124) «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος
στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών».
8. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14
και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/02-08-2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Το ΦΕΚ ίδρυσης του ΠΜΣ (1236/τΒ'/26-04-2016).
10. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του
Τμήματος Βιολογίας 14 Μαρτίου 2018, του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 9η) .
11. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (4η συνεδρίαση 2-4-2018) .
12. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ
(13η συνεδρίαση 4-4-2018).
13. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη εις βάρους του κρατικού προϋπολογισμού αποφασίζουμε:
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Την επανίδρυση και λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας του ΕΚΠΑ,
με τίτλο «Οικολογία και Διαχείριση της Βιοποικιλότητας/
Ecology and Biodiversity Conversation», από το ακαδημαϊκό έτος 2018 ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Το Τμήμα Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
θα οργανώσει και θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό
έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(ΠΜΣ) με τίτλο «Οικολογία και Διαχείριση της Βιοποικιλότητας», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής
και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.
Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) έχει
ως αντικείμενο την προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στους τομείς αιχμής που περιλαμβάνονται στο ευρύτερο φάσμα της Οικολογίας, με έμφαση στο χερσαίο
περιβάλλον, της Διαχείρισης της Βιοποικιλότητας και των
εφαρμογών της επιστήμης της Οικολογίας.
Σκοπός του ΠΜΣ είναι η κατάρτιση άριστα εκπαιδευμένων επιστημόνων με γνώση της τρέχουσας επιστημονικής και τεχνολογικής προόδου, των σύγχρονων ερευνητικών τεχνικών και προσεγγίσεων και με ικανότητα
υλοποίησης έρευνας σε κρίσιμα σύγχρονα θέματα που
αφορούν τη βιοποικιλότητα των χερσαίων περιβαλλόντων (των εσωτερικών υδάτων συμπεριλαμβανομένων),
αλλά και τη διαχείριση της, με έμφαση στο ελληνικό περιβάλλον. Το Πρόγραμμα αποσκοπεί επίσης στην προετοιμασία ικανών και άρτια εκπαιδευμένων επιστημόνων νια
τη στελέχωση ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων,
καθώς και σχετικών μονάδων παραγωγής στη χώρα μας
και διεθνώς, επενδύοντας στο ανθρώπινο δυναμικό, την
αριστεία και την καινοτομία.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) στην «Οικολογία και Διαχείριση της Βιοποικιλότητας» (MSc in Ecology and Biodiversity Conservation).
Άρθρο 4
Φοίτηση στο ΠΜΣ
Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν
είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Συγκεκριμένα,
ο Μεταπτυχιακός Φοιτητής πρέπει να συγκεντρώσει: α)
εξήντα ECTS (60) από την παρακολούθηση και επιτυχή
εξέταση των υποχρεωτικών μαθημάτων και των μαθημάτων επιλογής, β) είκοσι (14) ECTS από την πραγματοποίηση μιας Προχωρημένη Άσκηση Μεθοδολογίας
Έρευνας και γ) σαράντα (40) ECTS από τη συγγραφή
Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας σε ένα από τα
επιστημονικά πεδία του ΠΜΣ.
Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται: α) να παρακολουθήσουν επιτυχώς
τα μεταπτυχιακά μαθήματα, που αντιστοιχούν στον ελάχιστο αριθμό προβλεπόμενων διδακτικών ωρών και πι-
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στωτικών μονάδων, β) να ολοκληρώσει τις απαιτούμενες
ασκήσεις κι εργασίες και γ) να παρακολουθήσει επιτυχώς
συμπληρωματικά προπτυχιακά μαθήματα, εφόσον του
έχουν χρεωθεί.
Τα μαθήματα διεξάγονται στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα, όπου θεωρείται αναγκαίο. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος
Σπουδών (ΜΔΣ) του Προγράμματος ορίζεται σε τέσσερα
(4) ακαδημαϊκά εξάμηνα και δεν υπερβαίνει τα έξι (6)
εξάμηνα. Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές μερικής φοίτησης, η χρονική διάρκεια είναι έξι (6) εξάμηνα.
Άρθρο 5
Χρηματοδότηση ΠΜΣ
Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «Οικολογία και Διαχείριση της Βιοποικιλότητας» θα καλύπτεται από:
Τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών τα
οποία ανέρχονται σε 1.500 € ετησίως, καθώς και κάθε
άλλη πηγή όπως: τον προϋπολογισμό του ΑΕΙ, τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 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, μέρος των εσόδων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΑΕΙ και κάθε άλλη
νόμιμη πηγή.
Η επιβολή τέλους φοίτησης κρίνεται αναγκαία γιατί το
70% του ετήσιου κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ ανέρχεται σε 19.000€ και και αναλύεται ως εξής:
ΕΣΟΔΑ

ΠΟΣΟ

Τέλη φοίτησης

19.000

ΣΥΝΟΛΟ

19.000

27135

ΕΞΟΔΑ

ΠΟΣΟ

Δαπάνες για αναλώσιμα και άλλες προμήθειες

4.000

Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων

3.000

Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών

5.000

Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης

3.000

Δαπάνες εξοπλισμού και λογισμικού
ΣΥΝΟΛΟ

4.000
19.000

Σε περίπτωση που το ετήσιο κόστος λειτουργίας του
ΠΜΣ ή μέρος αυτού θα καλύπτεται από άλλη πηγή πέραν
των τελών φοίτησης, π.χ. προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, τότε το ύψος
των τελών φοίτησης θα προσαρμόζεται αναλόγως, με
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Βιολογίας.
Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΠΜΣ
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος
2027-2028 εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής
και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την παρ. 8
του άρθρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 του
ν. 4485/2017.
Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών, καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

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

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

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

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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

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

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

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

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

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

*02024312606180008*

