
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου υπηρετού-
ντος μέλους της κατηγορίας Εργαστηριακού Δι-
δακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημί-
ου Θεσσαλίας.

2 Ένταξη της Κλεοπάτρας Γεωργιλά του Θεοδώρου, 
υπαλλήλου του Πανεπιστημίου Κρήτης, με σχέση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, σε 
θέση Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπι-
κού (Ε.ΤΕ.Π.) ΠΕ Κατηγορίας, στη Σχολή Θετικών 
και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Κρήτης.

3 Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Μαθηματικών 
και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανε-
πιστημίου Κρήτης με τίτλο «Εφαρμοσμένα και 
Υπολογιστικά Μαθηματικά» -σε εφαρμογή του ν. 
4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 5426/18/ΓΠ (1)

  Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου υπηρετού-

ντος μέλους της κατηγορίας Εργαστηριακού Δι-

δακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστη-

μίου Θεσσαλίας. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του αρθρ. 8 παρ. 18 του ν. 4009/2011 

(ΦΕΚ 195/Α΄) όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 7 του ν. 4386/2016 

(ΦΕΚ 83/Α΄).

3. Την εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με αρ. πρωτ. 126603/
Ζ2/29-7-2016 (ΑΔΑ: Ω73Λ4653ΠΣ-Ψ6Θ).

4. Την αρ. 162818/29-9-2017 πράξη του Υπουρ-
γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 993
/9-10-2017/τ. Γ΄), για την μετάταξη των μονίμων εκπαι-
δευτικών σε θέσεις της κατηγορίας Εργαστηριακού Διδα-
κτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

5. Τη με αριθμ. 15513/17/ΓΠ/24-10-2017 διαπιστωτική 
πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για 
την ένταξη των μονίμων εκπαιδευτικών σε θέσεις Ε.Ε.Π. 
και Ε.Δ.Ι.Π. των Τμημάτων του Ιδρύματος.

6. Την αριθμ. 34/16-1-2018 αίτηση του Ζησιάδη Δημη-
τρίου, μόνιμου μέλους ΕΔΙΠ του Τμήματος Οικονομικών 
Επιστημών, για τον καθορισμό του γνωστικού αντικει-
μένου του.

7. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Οικονο-
μικών Επιστημών της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινω-
νικών Επιστημών στην αρ. 8/14-2-2018 συνεδρίαση της, 
για τον καθορισμό γνωστικού αντικειμένου του Ζησιάδη 
Δημητρίου, μόνιμου μέλους της κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π. του 
Τμήματος, λαμβάνοντας υπόψη τους μεταπτυχιακούς 
τίτλους σπουδών της, το διδακτικό ή επιστημονικό-ερευ-
νητικό έργο της και τις ανάγκες του Τμήματος.

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, διαπιστώνουμε:

Ότι το γνωστικό αντικείμενο του Ζησιάδη Δημητρί-
ου του Κωνσταντίνου, μόνιμου μέλους της κατηγορίας 
Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), ΠΕ 
κατηγορίας με Α΄ βαθμίδα, του Τμήματος Οικονομικών 
Επιστημών της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών 
Επιστημών, καθορίζεται ως εξής: «Πληροφορική με 
εφαρμογές στην Οικονομία».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Βόλος, 2 Απριλίου 2018

Ο Πρύτανης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Αριθμ. 3853 (2)
   Ένταξη της Κλεοπάτρας Γεωργιλά του Θεοδώρου, 

υπαλλήλου του Πανεπιστημίου Κρήτης, με σχέ-

ση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρό-

νου, σε θέση Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού 

Προσωπικού (Ε.ΤΕ.Π.) ΠΕ Κατηγορίας, στη Σχολή 

Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανε-

πιστημίου Κρήτης.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την αριθμ. 6/10-2-2016 απόφαση του Συμβουλίου 

του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΦΕΚ 82/18-2-2016 τ. Υπαλ-
λήλων Ειδικών θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων 
του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα) με την 
οποία διορίστηκε ο Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής 
της Σχολής Επιστημών Υγείας Οδυσσέας - Ιωάννης Ζώ-
ρας του Λύσανδρου ως Πρύτανης του Πανεπιστημίου 
Κρήτης, με πλήρη θητεία, από τις 23-2-2016 ημερομηνία 
έκδοσης της αριθμ. 31460/Ζ1 (ΑΔΑ ΨΡΙ24653ΠΣ-Υ1Κ) 
διαπιστωτικής πράξης της Αναπληρώτριας Υπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29, παρ. 3, περίπτωση β΄ 
του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α΄/6-9-2011), όπως αντικα-
ταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 27, παρ. 9 
περίπτωση β΄ του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α΄/11-5-2016).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 9 περίπτωση γ΄ 
του ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α΄/11-5-2016).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν.4415/2016 (ΦΕΚ 
159/Α΄/6-9-2016).

5. Τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν.4452/2017 
(ΦΕΚ 17/Α΄/15-2-2017) με την οποία αντικαταστάθηκε η 
περίπτωση α΄ του άρθρου 66 του ν.4415/2016.

6. Την αριθμ. 10520/2-8-2017 αίτηση της Κλεοπάτρας 
Γεωργιλά του Θεοδώρου, υπαλλήλου του Πανεπιστημίου 
Κρήτης με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 
Χρόνου, για ένταξη της σε θέση Ειδικού Τεχνικού Εργα-
στηριακού Προσωπικού (Ε.ΤΕ.Π).

7. Την απόφαση της από 20-12-2017 συνεδρίασης της 
Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Θετικών και Τεχνολογι-
κών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

8. Το απόσπασμα πρακτικών της 383ης/15-2-2018 
συνεδρίας της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης.

9. Την αριθμ. 2359/1-3-2018 (ΦΕΚ 925/16-3-2018 τ.Β΄) 
ΑΔΑ: 6ΗΧ0469Β7Γ-8Κ8, απόφαση της Συγκλήτου του 
Πανεπιστημίου Κρήτης, κατανομής μιας (1) κενής οργα-
νικής θέσης Ε.Τ.Ε.Π, ΠΕ Κατηγορίας, από τις υφιστάμενες 
κενές θέσεις του Ιδρύματος, στη Σχολή Θετικών και Τε-
χνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου, προκειμένου 
να προχωρήσει η διαδικασία ένταξης της Κλεοπάτρας 
Γεωργιλά του Θεοδώρου.

10. Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου της Κλεοπά-
τρας Γεωργιλά του Θεοδώρου, από τα οποία προκύπτει 
ότι κατατάχθηκε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, με την αριθμ. 
3700/20-7-2001 (ΦΕΚ 83/18-4-2002 τ. ΝΠΔΔ) Πρυτανι-
κή πράξη, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 
του ν.2839/2000, σε συνιστώμενη προσωρινή θέση με 
σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, ΠΕ 

κατηγορίας ειδικότητας Γεωλόγων. Ανέλαβε καθήκοντα 
στις 1-5-2002.

11. Το ότι η παραπάνω είναι κάτοχος πτυχίου του Τμή-
ματος Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καθώς και 
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης του Τμήματος 
Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης, 
για τα οποία έχει γίνει έλεγχος γνησιότητας.

12. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη από την 
απόφαση αυτή εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
διαπιστώνουμε:

Την ένταξη της Κλεοπάτρας Γεωργιλά του Θεοδώρου, 
υπαλλήλου του Πανεπιστημίου Κρήτης, με σχέση εργα-
σίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, ΠΕ Κατηγορίας 
Ειδικότητας Γεωλόγων, σε κενή οργανική θέση Ειδικού 
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) ΠΕ Κα-
τηγορίας, στη Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστη-
μών του Πανεπιστημίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 66 του ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159/Α΄/6-9-2016), την 
διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν.4452/2017 (ΦΕΚ 
17/Α΄/15-2-2017) με την οποία αντικαταστάθηκε η περί-
πτωση α΄ του άρθρου 66 του ν.4415/2016 και την αριθμ. 
2359/1-3-2018 (ΦΕΚ 925/τ.Β΄/16-3-2018) απόφαση της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο, 28 Μαρτίου 2018

Ο Πρύτανης

ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ

Ι

Αριθμ. Γενικού Πρωτ. 4036/30.03.2018 (3)
    Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχια-

κών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Μαθηματι-

κών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πα-

νεπιστημίου Κρήτης με τίτλο «Εφαρμοσμένα και 

Υπολογιστικά Μαθηματικά» -σε εφαρμογή του ν. 

4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114).

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
(αριθμ. τακτικής συνεδρίασης 383/15-02-2018)

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 296/1973 (ΦΕΚ 239 τ.Α΄/1973) 

περί καθορισμού του τίτλου και της έδρας του εν Κρήτη 
ιδρυθέντος Πανεπιστημίου, του ν.δ. 114/1974 (ΦΕΚ 310 
τ. Α΄/1974) περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του 
ν.δ. 87/1973 (ΦΕΚ 159 τ. Α΄/73) «περί ιδρύσεως Πανεπι-
στημίων εις Θράκην και εις Κρήτην» και επεκτάσεως δια-
τάξεων τινών αυτού εις άπαντα τα ΑΕΙ..., του ν. 259/1976 
(ΦΕΚ 25 τ. Α΄/76) περί τροποποιήσεως και συμπληρώ-
σεως των περί Πανεπιστημίων Θράκης και Κρήτης κει-
μένων διατάξεων, τις διατάξεις του π.δ. 103/1983, (ΦΕΚ 
48/15.04.1983, τ. Α΄) - Αυτοδύναμη λειτουργία του Πα-
νεπιστημίου Κρήτης..., καθώς και της λοιπής νομοθεσίας 
περί Πανεπιστημίου Κρήτης.

2. Το αριθμ. π.δ. 96/2013 (Φ.Ε.Κ. 133/τ.Α΄/05.06.2013) 
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για την «Κατάργηση - συγχώνευση τμημάτων - Μετο-
νομασία Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με το αριθμ. π.δ. 128/2013 
(Φ.Ε.Κ. 195/τ.Α΄/17.09.2013), και τις εκδοθείσες μετ΄ 
αυτού διαπιστωτικές πράξεις του Πρύτανη, αριθμ. 
10.953/31.07.2013, 10.954/31.07.2013 και 10.955/ 
31.07.2013 (Φ.Ε.Κ. 1959/τ.Β΄/12.08.2013). Το ν. 4452/2017 
(Φ.Ε.Κ. 17/τ.Α΄/15.02.2017) «Ρύθμιση θεμάτων του Κρα-
τικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βι-
βλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις», άρθρο 27 
«Ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Ιωαν-
νίνων - Μετονομασία Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης», 
παράγραφος 4.

3. Το ΦΕΚ τ.ΥΟΔΔ 82/18-02-2016 και την αριθμ. 31460/
Ζ1/23-02-2016 (ΑΔΑ: ΨΡΙ24653ΠΣ-Υ1Κ) διαπιστωτική 
πράξη της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων όπου διαπιστώνεται ότι ο Καθηγητής 
Οδυσσέας - Ιωάννης Ζώρας, του Τμήματος Ιατρικής της 
Σχολής Επιστημών Υγείας του Π.Κ., έχει εκλεγεί Πρύτα-
νης του Πανεπιστημίου Κρήτης με πλήρη θητεία, από 
23/02/2016.

4. Την αριθμ. 17070/01-12-2017 (ΑΔΑ: 9ΙΖΔ469Β7Γ-
ΟΞΛ) πράξη Συγκρότησης της Συγκλήτου του Πανε-
πιστημίου Κρήτης, στις 01-12-2017 σε εφαρμογή των 
διατάξεων του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-2017) 
για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργά-
νωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμί-
σεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», και ιδίως:

6. Τις διατάξεις του άρθρου 31 «Όργανα διοίκησης των 
Π.Μ.Σ. και των Διδακτορικών Σπουδών» του ΚΕΦ. ΣΤ΄ 
«Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος Σπουδών» του ν. 4485/2017 
(ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες δια-
τάξεις», καθώς και τις διατάξεις του άρθρ. 32 «Ίδρυση 
Π.Μ.Σ.» του ΚΕΦ. ΣΤ΄ «Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος Σπου-
δών» του ως άνω νόμου.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 85 «Τελικές και μεταβα-
τικές διατάξεις Κεφαλαίου ΣΤ΄» Μέρος Δεύτερο, του 
ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία 
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα 
και άλλες διατάξεις».

8. Τις διατάξεις του ν.4009/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 195/ 
06.09.2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιό-
τητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν.

9. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 τ.Α΄/ 
02-08-2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτα-
τη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης 
πιστωτικών μονάδων - παράρτημα διπλώματος», και 
ιδίως του άρθρου 13, του οποίου η παρ. 3 προστέθηκε 
με το άρθρο 13 παρ. 3 του ν. 3577/2007 (ΦΕΚ τ.Α΄ 130) 
και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 28 του 
ν.3794/2009 (ΦΕΚ τ.Α΄ 156/04-09-2009), του άρθρου 14 
και του άρθρου 15 καθώς και την εκδοθείσα αριθμ. 
Φ5/89656/Β3/2007 υπουργική απόφαση «Εφαρμογή 
του Συστήματος Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων» 
(ΦΕΚ τ.Β΄1466/13-08-2007).

10. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 
τ.Α΄ 112/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», 
όπως αντικαταστάθηκε, συμπληρώθηκε, τροποποιή-
θηκε και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 23 του 
ν.4210/2013 (ΦΕΚ τ.Α΄254/21-11-2013), του άρθρου 197 
του ν.4281/2014 (ΦΕΚ τ.Α΄160/8-8-2014), του άρθρου 31 
του π.δ. 28/2015 (ΦΕΚ 34 Α΄/23-3-2015) περί "κωδικοποί-
ησης διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγρα-
φα και στοιχεία, του άρθρου 375 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
τ.Α΄147/08-08-2016 καθώς και την εκδοθείσα αριθμ. 
ΥΠΟΙΚ Δ6 1127865/ΕΞ2010/30-09-2010 απόφαση.

11. Την αριθμ. 216772/Ζ1 (ΦΕΚ 4334/Β΄/12-12-2017) 
Υπουργική απόφαση που αφορά τον «Τρόπο κατάρτισης 
του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και την 
έκθεση βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών» και τις εγκυκλίους εφαρμογής αριθμ. 
163204/Ζ1/29-09-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του 
ν. 4485/17 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών 
και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-λοιπά θέματα 
ΑΔΑ: ΨΙΜΖ4653ΠΣ-0Ρ2, αριθμ. 164530/Ζ1/03-10-2017 
«Άμεσες ενέργειες και χρονοδιάγραμμα όσον αφορά 
τη λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων 
Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. μετά τη δημοσίευση του 
ν. 4485/17 (Α΄114), αριθμ. 203446/Ζ1/22-11-2017 «Δι-
ευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 
4485/17 (Α΄114).

12. Τη συγκρότηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης σε εφαρμογή του 
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄) με ΑΔΑ: 6ΔΑΒ469Β7Γ-34Ι.

13. Την αριθμ. 156251/Β7 (ΦΕΚ 3470/Β/31-01-2013) 
υπουργική απόφαση, που αφορά στο Πρόγραμμα Με-
ταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μαθηματικών 
και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου 
Κρήτης με τίτλο «Εφαρμοσμένα και Υπολογιστικά Μα-
θηματικά».

14. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του 
Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθημα-
τικών του Πανεπιστημίου Κρήτης (συνεδρία 120/19-1-
2018) σχετικά με την εισήγηση ίδρυσης του ΠΜΣ.

15. Τα αριθμ. 1805/7-12-2011 και 1025/11-7-2011 
έγγραφα της ΑΔΙΠ από τα οποία προκύπτει ότι έχει 
ολοκληρωθεί αντίστοιχα, η εξωτερική αξιολόγηση του 
πρώην Τμήματος Μαθηματικών και του πρώην Τμήματος 
Εφαρμοσμένων Μαθηματικών πριν αυτά συγχωνευθούν 
με το αριθμ. π.δ. 96/2013 (Φ.Ε.Κ. 133/τ.Α΄/05.06.2013) 
«Κατάργηση -συγχώνευση τμημάτων - Μετονομασία 
Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης», όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει με το αριθμ. π.δ. 128/2013 (Φ.Ε.Κ. 195/τ.
Α΄/17.09.2013), και την εκδοθείσα μετ΄ αυτού διαπιστωτι-
κή πράξη του Πρύτανη, αριθμ. 10.953/31.07.2013 (Φ.Ε.Κ. 
1959/τ.Β΄/12.08.2013).

16. Την εισήγηση με αριθμ. 2η/13.02.2018 συνεδρία-
σης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πα-
νεπιστημίου Κρήτης περί της ιδρύσεως ΠΜΣ με τίτλο 
«Εφαρμοσμένα και Υπολογιστικά Μαθηματικά» στο Τμή-
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μα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του 
Πανεπιστημίου Κρήτης.

17. Το ότι το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
της παρούσας απόφασης θα λειτουργήσει χωρίς τέλη 
φοίτησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 ιδίως 
παρ. 1, 3,5, του ν. 4485/2017.

18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη εις βάρος του 
Κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την οργάνωση και λειτουργία υφιστάμε-
νου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτ-
λο «Εφαρμοσμένα και Υπολογιστικά Μαθηματικά» στο 
Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματι-
κών του Πανεπιστημίου Κρήτης εις αντικατάσταση της 
αριθμ. 156251/Β7 (ΦΕΚ 3470/Β/31-01-2013) υπουργι-
κής απόφασης που αφορά στο Πρόγραμμα, βάσει του 
Ν. 4485/2017 Φ.Ε.Κ. Α΄ 114/04.08.2017 «Οργάνωση και 
λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθη-
ματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει και λει-
τουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Εφαρμοσμέ-
να και Υπολογιστικά Μαθηματικά», σύμφωνα με τις 
διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του 
ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114 τ. Α/04-08-2017).

Άρθρο 2 
Αντικείμενο - Σκοπός

Το αντικείμενο του ΠΜΣ είναι τα Εφαρμοσμένα και 
Υπολογιστικά Μαθηματικά. Σκοπός του Προγράμματος 
είναι η ειδίκευση σε γνωστικές περιοχές των Εφαρμο-
σμένων και Υπολογιστικών Μαθηματικών, έτσι ώστε οι 
κάτοχοι του απονεμομένου Δίπλωμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (ΔΜΣ) να έχουν αυξημένα προσόντα στις επι-
μέρους περιοχές της ειδικεύσεως τους και αφετέρου να 
συμβάλλει στη δημιουργία «επιστημόνων ερευνητών» 
ικανών να συνεισφέρουν στην προώθηση της έρευνας, 
της τεχνολογίας και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο 
πεδίο των Εφαρμοσμένων και Υπολογιστικών Μαθηματι-
κών. Το Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθη-
ματικών λειτουργεί σε στενή συνεργασία με το Ίδρυμα 
Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.) και άλλα αναγνωρισμένα 
Ερευνητικά Κέντρα. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Π.Μ.Σ 
μπορούν να συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα 
του Ι.Τ.Ε. και άλλων αναγνωρισμένων Ερευνητικών Κέ-
ντρων, με στόχο την εκπαίδευση τους σε ειδικά θέματα 
και την πραγματοποίηση ερευνητικής εργασίας σχετιζό-
μενης με τη συγγραφή μεταπτυχιακής εργασίας.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει 
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στα «Εφαρ-
μοσμένα και Υπολογιστικά Μαθηματικά», στις εξής ει-

δικεύσεις: 
(Ι) Επιστημονικοί Υπολογισμοί- «Scientific Computing».
(II) Μοντελοποίηση και Ανάλυση στις Επιστήμες και 

την Τεχνολογία - «Modelling and Analysis in Sciences 
and Technology»

(III) Στατιστική και Στοχαστική Ανάλυση - «Statistics 
and Stochastic Analysis»

Άρθρο 4 
Κατηγορίες Εισακτέων Πτυχιούχων

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων των 
Σχολών θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, και 
Οικονομικών Σχολών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής 
και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλο-
δαπής, καθώς και πτυχιούχοι άλλων Πανεπιστημιακών 
Τμημάτων και Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Άρθρο 5 
Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του 
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τέσ-
σερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Άρθρο 6 
Πρόγραμμα Μαθημάτων

1. Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που 
απαιτούνται για την απονομή του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται 
σε 120. Για την λήψη του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η παρακο-
λούθηση και η επιτυχής εξέταση σε τουλάχιστον έξι (6) 
μαθήματα καθώς και η συγγραφή μεταπτυχιακής εργα-
σίας στην περιοχή ειδίκευσης, η οποία πιστώνεται με 40 
ECTS. Εναλλακτικά, αντί της συγγραφής μεταπτυχιακής 
εργασίας, απαιτείται η παρακολούθηση και η επιτυχής 
εξέταση σε επί πλέον μαθήματα που αντιστοιχούν συνο-
λικά σε 40 ECTS. Υπάρχει η δυνατότητα να ανατεθεί στον/
στην φοιτητή/τρια επικουρικό διδακτικό έργο (βοηθός 
διδασκαλίας, Β.Δ.) το οποίο πιστώνεται με 2 ECTS, ανά 
εξαμηνιαίο μάθημα, έως δύο διδακτικά εξάμηνα.

2. Το πρόγραμμα των μαθημάτων αποτελείται από 
Βασικά (ή Υποχρεωτικά) Μαθήματα καθώς και από Μα-
θήματα Επιλογής. Στην κάθε ειδίκευση ο φοιτητής/τρια 
υποχρεούται να παρακολουθήσει με επιτυχία τουλάχι-
στον τέσσερα βασικά μαθήματα ειδίκευσης.

Εκτός από τα μεταπτυχιακά μαθήματα, οι φοιτητές 
του ΠΜΣ ως μέρος των σπουδών τους δύνανται να 
συμμετάσχουν στις παρακάτω ενδεικτικές θεματικές 
δραστηριότητες (Θ.Δ.) εκπληρώνοντας τις αντίστοιχες 
υποχρεώσεις, όπως αυτές καθορίζονται στον κανονισμό 
του προγράμματος:

Κατάλογος Θεματικών Δραστηριοτήτων
Όνομα Συμμετοχή ECTS

Σεμιναριακά Μαθήματα Προαιρετικά 2-6
Επικουρικό διδακτικό έργο (ανά 
εξάμηνο) Προαιρετικά 2

Σεμινάριο Εποπτευόμενης Μελέ-
της Προαιρετικά 6

Τεχνική Συγγραφή στα Αγγλικά Προαιρετικά 4
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Ενδεικτικά το πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS

Βασικό Μάθημα 
Ειδίκευσης 10 Βασικό Μάθημα 

Ειδίκευσης 10

Βασικό Μάθημα 
Ειδίκευσης 10 Βασικό Μάθημα 

Ειδίκευσης 10

Μάθημα 
Ερευνητικής 
Ειδίκευσης

10
Μάθημα 
Ερευνητικής 
Ειδίκευσης

10

ΣΥΝΟΛΟ 30 ΣΥΝΟΛΟ 30

Γ ΕΞΑΜΗΝΟ Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS

Μάθημα 
Ερευνητικής 
Ειδίκευσης

10 Θεματικές 
Δραστηριότητες 4

Θεματικές 
Δραστηριότητες 6

Πτυχιακή 14 Πτυχιακή 26
ΣΥΝΟΛΟ 30 ΣΥΝΟΛΟ 30

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται ενδεικτικός κα-
τάλογος Βασικών Μαθημάτων Ειδίκευσης και Μαθημά-
των Ερευνητικής Ειδίκευσης για τις 3 διαφορετικές ειδι-
κεύσεις. Ο Κατάλογος αυτός, όπως και ο παραπάνω των 
Θεματικών Δραστηριοτήτων, είναι δυνατόν να τροπο-
ποιηθεί με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Ανα-
προσαρμόζεται και συγκεκριμενοποιείται ανά Ακαδη-
μαϊκό Έτος με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Βασικά Μαθήματα Ειδίκευσης

Μάθημα Ειδί-
κευση ECTS

Μέθοδοι Εφαρμοσμένων Μαθηματι-
κών - Methods in Applied Mathematics Ι, II, III 10

Μοντελοποίηση στις Φυσικές Επιστή-
μες - Modeling in Physical Sciences I, Il 10

Μαθηματική Στατιστική III 10
Αριθμητική Ανάλυση - Numerical 
Analysis I 10

Επιστημονικοί Υπολογισμοί - Scientific 
Computing I, II 10

Εφαρμοσμένη Συναρτησιακή Ανάλυση 
- Applied Functional Analysis l, II, III 10

Πραγματική Ανάλυση - Real Analysis I, III 10
Βελτιστοποίηση - Optimization I, II, III 10
Μέθοδοι Monte Carlo I, II, III 10
Αριθμητική Επίλυση ΜΔΕ - Numerical 
Solution of PDEs I, II 10

Πιθανότητες - Probability III 10
Στοχαστικές Ανελίξεις και Στοιχεία 
Στοχαστικής ανάλυσης - Stochastic 
Modeling

II, III 10

Μαθηματική Μοντελοποίηση στη θεω-
ρία Υλικών - Mathematical Modeling in 
Material Science

II 10

Μηχανική Ρευστών - Fluid Dynamics II 10
Υπολογιστική Στατιστική - 
Computational Statistics II 10

Μαθήματα Ερευνητικής Ειδίκευσης

Μάθημα Ειδί-
κευση ΠΜ

Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις και 
Δυναμικά Συστήματα - Ordinary 
Differential Equations and Dynamical 
Systems

I, II, III 10

Κυματική Διάδοση - Wave Propagation II, III 10
Διαφορικές Εξισώσεις με Μερικές Πα-
ραγώγους (ΜΔΕ) - Partial Differential 
Equations (PDEs)

II, III 10

Στοχαστική Μοντελοποίηση - 
Stochastic Modeling II, III 10

Στοχαστικές Διαφορικές Εξισώσεις II, III 10
Στοχαστική Ανάλυση - Stochastic 
Analysis II, III 10

Κλασική Μηχανική - Classical 
Mechanics I, II, III 10

Στατιστική Μηχανική - Statistical 
Mechanics I, II, III 10

Πολύπλοκα Συστήματα - Complex 
Systems I, II, III 10

Ανάλυση Χρονοσειρών - Time Series 
Analysis III 10

Ανάλυση ογκωδών δεδομένων και 
μηχανική μάθηση - Data Analysis and 
Machine Learning Methods

I, II, III 10

θέματα Στατιστικής - Topics in Statistics III 5
θέματα θεωρίας Πληροφορίας -Topics 
in Information Theory I 5

θέματα Εφαρμοσμένης Ανάλυσης - 
Topics in Applied Analysis I, II, III 5

θέματα Διαφορικών Εξισώσεων - Topics 
in Differential Equations I, II, III 5

θέματα Στοχαστικής Ανάλυσης - Topics 
in Stochastic Analysis I, II, III 5

θέματα Υπολογιστικών Μεθόδων ΔΕ - 
Topics in Computational DEs I, II 5

θέματα Αλγορίθμων - Topics in 
Algorithms I 5

θέματα Μοντελοποίησης - Topics in 
Modeling II 5

Με απόφαση της Συνέλευσης του τμήματος, στον πί-
νακα μαθημάτων Ερευνητικής ειδίκευσης μπορούν να 
προστεθούν: (i) μεταπτυχιακά μαθήματα άλλου Π.Μ.Σ. 
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του Πανεπιστημίου Κρήτης, εφ΄ όσον αυτό έχει συνα-
φές ή και συμπληρωματικό περιεχόμενο ανάλογων μα-
θημάτων του παρόντος Π.Μ.Σ., (ϋ) μεταπτυχιακά μαθή-
ματα προσφερόμενα από Πανεπιστήμιο του εσωτερικού 
ή της αλλοδαπής, στο οποίο μετακινείται ο μεταπτυχια-
κός φοιτητής στο πλαίσιο προγράμματος μορφωτικών 
ανταλλαγών (π.χ. Erasmus), (iii) μαθήματα μεταπτυχια-
κού επιπέδου, τα οποία μπορεί να παρακολουθήσει ο 
μεταπτυχιακός φοιτητής στα πλαίσια ενός σχολείου ή 
μιας σειράς διαλέξεων, για τα οποία απονέμονται ECTS.

Άρθρο 7 
Γλώσσα Προγράμματος

Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων και συγγρα-
φής της μεταπτυχιακής εργασίας δύναται να είναι η ελ-
ληνική ή η αγγλική.

Άρθρο 8 
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. κατ΄ έτος ορίζεται 
κατ΄ ανώτατο όριο στους είκοσι (20).

Άρθρο 9 
Προσωπικό

Για την υλοποίηση Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν κυρίως 
μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμέ-
νων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης, τα οποία 
επαρκούν για την λειτουργία του Προγράμματος. Επίσης 
δύναται να συμμετάσχουν και μέλη ΔΕΠ άλλων τμημά-
των συναφούς γνωστικού αντικειμένου, Πανεπιστημίων 
ή Ερευνητικών Ινστιτούτων της ημεδαπής και αλλοδα-
πής. Επίσης στο Π.Μ.Σ. μπορούν να απασχοληθούν κατη-
γορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 36 
του ν. 4485/2017.

Άρθρο 10 
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για τις ανάγκες του Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθεί η υπάρ-
χουσα υλικοτεχνική υποδομή που διαθέτουν οι εγκατα-
στάσεις του τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων 
Μαθηματικών, της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών 
επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης και το Ι.Τ.Ε. Ει-
δικότερα, η παραπάνω υποδομή συνίσταται στα εξής :

- Δύο αίθουσες διδασκαλίας.
- Μια αίθουσα σεμιναρίων
- Χώροι εργασίας (γραφεία) μεταπτυχιακών φοιτητών, 

με τον εξοπλισμό τους.
- Τρία εργαστήρια υπολογιστών.
Επίσης, το Πρόγραμμα χρησιμοποιεί τις οργανωμένες 

βιβλιοθήκες της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επι-
στημών, του Ιατρικού Τμήματος και του Ι.Τ.Ε. που περι-
έχουν τα κυριότερα περιοδικά και πολλά συγγράμματα 
και μονογραφίες στις συναφείς επιστημονικές περιοχές 
καθώς και ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω του παγκόσμιου 
ιστού σε επιστημονικά περιοδικά.

Άρθρο 11 
Κόστος Λειτουργίας

Το ενδεικτικό ετήσιο κόστος λειτουργίας του προγράμ-
ματος που αφορά τις λειτουργικές δαπάνες ανέρχεται 

στο ποσό των 50.000 € και αναλύεται σε κατηγορίες 
δαπανών ως εξής:

Κατηγορία δαπάνης Κόστος 
σε €

Αμοιβές διδασκαλίας (μη μελών ΔΕΠ του 
τμήματος)

10.000

Υποτροφίες και αμοιβές μεταπτυχιακών 
φοιτητών

15.000

Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής 
υποστήριξης

5.000

Μετακινήσεις 5.000
Αναλώσιμα Προϊόντα 2.000
Μη Αναλώσιμα Προϊόντα - Εξοπλισμός 3.000
Προμήθεια - Συντήρηση λογισμικού 2.000
Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού 3.000
Λοιπές Δαπάνες 5.000
Σύνολο 50.000

Η χρηματοδότηση του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί:
(α) Από τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Κρή-

της
(β) Τον προϋπολογισμό του υπουργείου Παιδείας/

Έρευνας και Θρησκευμάτων,
(γ) Δωρεές, παροχές και κληροδοτήματα και κάθε εί-

δους χορηγίες του Δημοσίου τομέα,
(δ) Πόρους ερευνητικών προγραμμάτων, και προ-

γραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών 
οργανισμών, 

(ε) Μέρος εσόδων του ΕΛΚΕ, 
(στ) Από το Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών 

του Ι.Τ.Ε., ή άλλους ερευνητικούς φορείς, και από συνερ-
γασίες με παραγωγικούς φορείς, 

(ζ) Κάθε άλλη νόμιμη αιτία.

Άρθρο 12 
Τέλη Φοίτησης

Δεν προβλέπονται τέλη φοίτησης για το Π.Μ.Σ.

Άρθρο 13 
Διάρκεια λειτουργίας το Π.Μ.Σ.

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2023-2024, με την επιφύλαξη των διατάξεων της κείμε-
νης νομοθεσίας περί αξιολόγησης των Π.Μ.Σ.

Άρθρο 12 
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ρέθυμνο, 30 Μαρτίου 2018

Ο Πρύτανης

ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ  
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

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

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας: 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 κυκλο-
φορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του δημοσίου (ν. 3469/2006, ΦΕΚ Α΄ 131). 

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 αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία 
αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε 
με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος 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) προσαυξάνεται 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 Δημοσιευτέας Ύλης. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, 

με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπη-

ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας. Η ενδεδειγμένη διαδρομή είναι: 

www.et.gr/ Φ.Ε.Κ./ Δημοσίευση Κειμένων ή Τεύχη ή Διάθεση ΦΕΚ ή Πώληση ή Συν-

δρομητές. Επίσης μέσω της ιστοσελίδας μας 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 ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημο-
σίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογρα-
φικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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