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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Διαπίστωση της ανάγκης για υπερωριακή απασχόληση, καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής
εργασίας, εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες των
εργάσιμων ημερών για την αντιμετώπιση των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών, για το προσωπικό του Τμήματος Αθλητισμού της Π.Ε ΤρικάλωνΔ/νση Toυρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού
της Περιφέρειας Θεσσαλίας για το Β’ εξάμηνο του
έτους 2020.

2

Έγκριση επανίδρυσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με τίτλο «Τεχνολογίες και Υπηρεσίες Ευφυών Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Technologies and
Services of Smart Informatics and Communication
Systems)».

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 185916
(1)
Διαπίστωση της ανάγκης για υπερωριακή απασχόληση, καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργασίας, εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες των
εργάσιμων ημερών για την αντιμετώπιση των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών, για το προσωπικό του Τμήματος Αθλητισμού της Π.Ε ΤρικάλωνΔ/νση Toυρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού
της Περιφέρειας Θεσσαλίας για το Β’ εξάμηνο του
έτους 2020.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).
2. Τον ν. 4555/2018 «Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»
(Α΄ 133) κ.λπ.
3. Την υπ’ αρ. 15840/156612/4-10-2018 απόφαση του

Αρ. Φύλλου 3743

Αναπληρωτή Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
«Έγκριση της 146/2018 (ορθή επανάληψη) περί ολικής
τροποποίησης - επικαιροποίησης του π.δ. 129/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας» (Α΄ 222), όπως
ισχύει» (Β΄ 4788).
4. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες».
5. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).
6. Την παρ. 1 εδάφιο γ άρθρο 176 του ν. 4071/2012
«Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη την Αυτοδιοίκηση
και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας
2009/50/ΕΚ» (Α΄ 85).
7. Το ν. 4625/2019 «ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ άρθρο 14 ρύθμιση
οικονομικών θεμάτων OTA της Περιφέρειας Θεσσαλίας».
8. Το απόσπασμα πρακτικού 14/15.11.2019 με θέμα:
«Εισηγητική έκθεση επί της συντάξεως του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 της Περιφέρειας, μετά την
γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας
των Ο.Τ.Α.» (ΑΔΑ: ΩΣΛΕ7ΛΡ-1ΣΣ).
9. Τον ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147).
10. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) και την υπό
στοιχεία 2/31029/ΔΕΠ/06.05.2016 εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ.
11. Την υπ’ αρ. 3236/13.09.2019 απόφαση Περιφερειάρχη περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας
Θεσσαλίας, την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών
για τη σύντομη διεκπεραίωση των υπηρεσιακών θεμάτων, εξυπηρέτησης των πολιτών και διασφάλισης της
εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας των Υπηρεσιών
της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Β’ 3538).
12. Την υπ’ αρ. 2/1757/0026/10.01.2017 απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός δικαιολογητικών για την καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών
εργασία» (Β΄ 17).
13. Την υπ’ αρ. 2042/18063/01.03.2019 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας ¨Καθορισμός ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση των υπαλλήλων της Περιφέρειας
Θεσσαλίας» (Β΄ 694).
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14. Τις αποφάσεις δέσμευσης πίστωσης για τον
τον ΚΑΕ 0511: αρ. αιτήματος: 434 με αριθμ. πρωτ.
167745/21.07.2020 (ΑΔΑ:6Ξ8Η7ΛΡ-Χ24).
15. Την αναγκαιότητα για εργασία υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή, τρεις (3) υπαλλήλων του Τμήματος
Αθλητισμού της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων Περιφέρεια Θεσσαλίας, πέραν του κανονικού ωραρίου
εργασίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και απογευματινές
ώρες καθώς επίσης και κατά τις νυχτερινές ώρες, καθ’
όλο το 24ωρο για το Β’ εξάμηνο του έτους 2020.
16. Ότι το Τμήμα Αθλητισμού της Π.Ε Τρικάλων-Δ/νση
Toυρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού Περιφέρειας
Θεσσαλίας, δεν λειτουργεί με βάρδιες αλλά ακολουθεί το
καθημερινό πρωινό ωράριο (8ωρη, πενθήμερη εργασία)
των δημόσιων υπηρεσιών. Συνεπώς η πάσης φύσεως,
καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου, παρεχόμενη
από τους Υπαλλήλους της, εργασία για την κάλυψη των
υποχρεώσεων της (όπως αυτές προσδιορίζονται από
ισχύον νομικό πλαίσιο λ.χ. Οργανισμός Περιφέρειας), θα
πρέπει να αποζημιωθεί, τηρουμένων των διαδικασιών
που προβλέπονται από το άρθρο 20 του ν. 4354/2015.
17. Ότι οι υπάλληλοι του Τμήματος Αθλητισμού οργανώνουν και παρακολουθούν την πραγματοποίηση
τόσο των θεσμοθετημένων εκδηλώσεων όσο και των
αθλητικών εκδηλώσεων με την συμμετοχή ή αρωγή της
Π.Ε. Τρικάλων-Περιφέρεια Θεσσαλία, σε συνεργασία με
άλλους φορείς και ως μέλη της Επιτροπής για τον έλεγχο
υλικών και αγαθών των αθλητικών εκδηλώσεων και θεμάτων και διεκπεραίωσης της Δ/νσης (εισηγήσεις, εκκαθάριση δαπανών, αναρτήσεις (ΑΔΑ,ΑΔΑΜ)) θα πρέπει να
εργαστούν και πέραν του οκταώρου ή τις απογευματινές
και νυχτερινές ώρες.
18. Το γεγονός ότι για την υπερωριακή εργασία, απογευματινή εργάσιμων ημερών πέραν του κανονικού
ωραρίου καθώς και κατά τις νυχτερινές ώρες, καθ’ όλο
το 24ωρο έχουν προβλεφθεί σχετικές πιστώσεις στον
προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων
στους ΚΑΕ 0511 και ΚΑΕ 0512.
19. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται
δαπάνη ύψους 1.000,00 € για το Β΄ Εξάμηνο του 2020
και θα καλυφθεί από τους Κ.Α.Ε. 0511 του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2020 της Περιφέρειας Θεσσαλίας,
αποφασίζουμε:
Την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή, για το Β’ Εξάμηνο του 2020, κατά τις απογευματινές
ώρες πέραν του κανονικού ωραρίου και μέχρι την 22η
ώρα, για τους υπαλλήλους του Τμήματος Αθλητισμού
της Π.Ε. Τρικάλων - Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Ορίζουμε ότι:
α) ο αριθμός των υπαλλήλων του Τμήματος Αθλητισμού της Π.Ε. Τρικάλων - Περιφέρεια Θεσσαλίας, που
δύναται να απασχοληθεί υπερωριακά κατά τις εργάσιμες
ημέρες και απογευματινές ώρες πέραν του κανονικού
ωραρίου εργασίας, καθώς επίσης και κατά τις Κυριακές
και εξαιρέσιμες ημέρες, καθ’ όλο το 24ωρο είναι συνολικά τρεις (3) υπάλληλοι.
β) οι ώρες απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης
είναι κατ’ ανώτερο όριο εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά
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εξάμηνο ανά υπάλληλο, ήτοι συνολικά τριακόσιες εξήντα
360 ώρες για το Β’ εξάμηνο του 2020.
Για κάθε εξάμηνο του 2020 θα εκδοθεί απόφαση συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης,
στην οποία θα αναφέρονται ονομαστικά οι συμμετέχοντες υπάλληλοι και η κατανομή κατ’ είδος (απογευματινή
υπερωριακή απασχόληση-νυχτερινή), με το αντικείμενο
της απασχόλησης, όπως αναφέρεται παραπάνω.
Για την υπερωριακή εργασία θα τηρείται ξεχωριστό
δελτίο παρουσίας των υπαλλήλων όπου θα βεβαιώνεται η υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων για το
υπερωριακά παρασχεθέν έργο.
H προκαλούμενη δαπάνη, η οποία ανέρχεται στο ποσό
των 1.000,00 ευρώ συνολικά, θα βαρύνει εγγεγραμμένες
πιστώσεις του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος
2020 της Περιφέρειας Θεσσαλίας/Π.Ε. Τρικάλων, Φορέα
073 και Κ.Α.Ε. 0511 (1.000,00 ευρώ).
Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ από την ημερομηνία
δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Τρίκαλα, 5 Αυγούστου 2020
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 38
(2)
Έγκριση επανίδρυσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με
τίτλο «Τεχνολογίες και Υπηρεσίες Ευφυών Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών
(Technologies and Services of Smart Informatics
and Communication Systems)».
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
(συνεδρίαση 173/27.5.2020)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους
και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 70) και ειδικότερα τα άρθρα
45, 46 και 55.
2. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 19 του ν. 4521/
2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 38).
3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114) και ειδικότερα τα
άρθρα 13, 30 έως και 37, 43 έως και 45 και 85, όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
4. Τη διάταξη του άρθρου 26, παρ. 6 του ν. 4386/2016
(Α’ 83), με την οποία αντικαθίσταται η περίπτωση γ’ της
παρ. 22 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 ως εξής: «Έως
την έναρξη ισχύος του κατά το άρθρο 5 Οργανισμού
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κάθε Ιδρύματος και του κατά το άρθρο 6 Εσωτερικού
του Κανονισμού, τα θέματα που προβλέπονται σε αυτούς
ρυθμίζονται με αποφάσεις Συγκλήτου, οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».
5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων-Παράρτημα διπλώματος» (Α΄ 189) και ιδίως τα άρθρα 14 και 15, όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
6. Την υπό στοιχεία 210838/Z1/01.12.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ.
647) διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την οποία διαπιστώνεται ο διορισμός του Αθανάσιου Κατσή, Καθηγητή του Τμήματος
Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ως Πρύτανη του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με πλήρη θητεία, από
της εκδόσεως της διαπιστωτικής πράξης.
7. Την υπ’ αρ. 8237/08.12.2017 (Β΄ 4835) απόφαση Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπρυτάνεις, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).
8. Την υπό στοιχεία 216772/Ζ1/08-12-2017 υπουργική
απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β΄ 4334).
9. Την υπ’ αρ. 13926/30.04.2018 απόφαση Συγκλήτου
του Τ.Ε.Ι Δυτικής Ελλάδος που αφορά στην επανίδρυση
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε με τίτλο «Τεχνολογίες και Υπηρεσίες Ευφυών Συστημάτων Πληροφορικής
και Επικοινωνιών» (Β΄ 1753).
10. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του
Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών
Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου (συνεδρίαση 22η/11.05.2020).
11. Την υπ’ αρ. 3/14.05.2020 απόφαση της 11ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
12. Την υπ’ αρ. 35/27.05.2020 απόφαση της 173ης
Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
13. Το γεγονός ότι έχει παρέλθει η προθεσμία της παρ. 6
του άρθρου, εδ. γ, του άρθρου 32 του ν. 4485/2017.
14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Την επανίδρυση και λειτουργία, από το ακαδημαϊκό
έτος 2020-2021, του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Τεχνολογίες και Υπηρεσίες
Ευφυών Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών»
του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών
Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών
Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
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Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Τεχνολογίες και Υπηρεσίες
Ευφυών Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών»
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις
διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
Άρθρο 2
Γνωστικό Αντικείμενο και Ειδικεύσεις
1. Το Π.Μ.Σ. «Τεχνολογίες και Υπηρεσίες Ευφυών Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών» έχει ως
αντικείμενο την ανάπτυξη τεχνολογιών, μοντέλων και
μεθόδων οι οποίες αναφέρονται στην αποδοτική διαχείριση και επεξεργασία των δεδομένων μεγάλου όγκου,
την εξαγωγή της γνώσης και την υποβοήθηση λήψης
αποφάσεων σε κρίσιμους εθνικούς/περιφερειακούς τομείς και ειδικότερα στα σύγχρονα κυβερνοσυστήματα,
στην εκπαίδευση και στις επιχειρήσεις - οργανισμούς.
Επίσης δίνεται έμφαση στην εξοικείωση και εφαρμογή
της επιχειρηματικότητας και ανοικτής καινοτομίας.
Πιο αναλυτικά, το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στην ανάπτυξη,
παραγωγή και μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, λειτουργικών εργαλείων και ερευνητικών
αποτελεσμάτων στα επιμέρους επιστημονικά πεδία των
ειδικεύσεων:
(α) Ευφυή Κυβερνοσυστήματα και Υπηρεσίες: Το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο αφορά την ανάπτυξη
τεχνολογιών, μοντέλων και μεθόδων για τα κυβερνοσυστήματα (cybersystems), τα οποία είναι μια νέα γενιά συστημάτων με εξαιρετική δυναμική, οποία έχει προκύψει
τα τελευταία χρόνια με την εμφάνιση του Διαδικτύουτων-Πραγμάτων (Internet-of-Things). Τα κυβερνοσυστήματα συνδυάζουν τις τεχνολογίες των ενσωματωμένων
συστημάτων, των δικτύων επικοινωνιών και των συστημάτων λήψης αποφάσεων για την παρακολούθηση και
υποστήριξη λειτουργιών και δράσεων που καλύπτουν
ένα μεγάλο μέρος των απαιτήσεων και των σύγχρονων
εφαρμογών.
(β) Προηγμένες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες: Το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο αφορά στη μελέτη
προηγμένων εκπαιδευτικών τεχνολογιών, όπως τα περιβάλλοντα εξατομικευμένης μάθησης, το μοντέλο
Bring Your Own Device, το μοντέλο μικτής μάθησης,
οι νεφοϋπολογιστικές υπηρεσίες μάθησης, η αντίστροφη τάξη, η παιγνιδοποίηση, οι 3Δ-εκπαιδευτικοί
κόσμοι και τα μαζικά ανοικτά διαδικτυακά μαθήματα.
Επιπλέον, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ανάπτυξη
μεθοδολογιών για την αξιοποίηση των εκπαιδευτικών
δεδομένων για τη στήριξη της λήψης αποφάσεων στη
σχολική εκπαίδευση και στις διδακτικές και μαθησιακές αναλύσεις για την υποστήριξη της έρευνας των
εκπαιδευτικών.
(γ) Αναλυτική των Επιχειρήσεων και της Επιστήμης
των Δεδομένων: Το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο
αφορά στην ανάπτυξη τεχνολογιών, μοντέλων και μεθόδων οι οποίες αναφέρονται στην αποδοτική διαχείριση
και επεξεργασία των επιχειρησιακών δεδομένων μεγάλου όγκου (big data) και στην εξαγωγή της γνώσης με
σκοπό την υποστήριξη της λήψης των επιχειρηματικών
αποφάσεων.

38310

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Άρθρο 3
Σκοποί Π.Μ.Σ.
Οι σκοποί του Π.Μ.Σ. είναι:
(α) Η προαγωγή των γνώσεων στα γνωστικά αντικείμενα που περιλαμβάνει.
(β) Η ανάπτυξη της έρευνας στις συναφείς επιστημονικές περιοχές.
(γ) Η παραγωγή επιστημόνων ικανών να ακολουθήσουν την ακαδημαϊκή σταδιοδρομία.
(δ) Η κάλυψη των αναγκών σε μεταπτυχιακό επίπεδο
για υψηλού επιπέδου στελέχη επιχειρήσεων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
(ε) Η παροχή των απαραίτητων υψηλού επιπέδου γνώσεων για αποδοτικό και αποτελεσματικό έλεγχο των ανθρωπίνων και οικονομικών πόρων.
(στ) Η καλλιέργεια σε επαγγελματικά στελέχη επιχειρήσεων του ενδιαφέροντος και της κατανόησης του ολοένα
πιο πολύπλοκου και δυναμικού διεθνούς παραγωγικού
περιβάλλοντος.
(ζ) Η προετοιμασία στελεχών ικανών να προωθήσουν
την ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων τόσο στο
εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό.
(η) Η κατάρτιση στελεχών για τη δημόσια διοίκηση
και τους από το Κράτος εξαρτώμενους οργανισμούς και
υπηρεσίες.
Άρθρο 4
Μεταπτυχιακός Τίτλος
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις «Τεχνολογίες και Υπηρεσίες Ευφυών
Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών» με τις
ακόλουθες ειδικεύσεις: (α) Ευφυή Κυβερνοσυστήματα
και Υπηρεσίες, (β) Προηγμένες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες και (γ) Αναλυτική των Επιχειρήσεων και της Επιστήμης
των Δεδομένων.
Άρθρο 5
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών
ιδρυμάτων της αλλοδαπής και συγκεκριμένα πτυχιούχοι:
(α) Πολυτεχνείων, Πολυτεχνικών Σχολών, Σχολών Μηχανικών, Σχολών Θετικών Επιστημών, Σχολών Διοίκησης
και Οικονομίας των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής.
(β) Τμημάτων Τ.Ε.Ι. των οποίων το αντικείμενο είναι
συναφές με το αντικείμενο της Επιστήμης των Υπολογιστών, της Πληροφορικής, της Ηλεκτρονικής, των Δικτύων, των Τηλεπικοινωνιών, της Διοίκησης και Οικονομίας.
Εντός του συνολικού αριθμού των εισακτέων μπορούν
να γίνουν δεκτοί και απόφοιτοι άλλων Σχολών και Τμημάτων των Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή της ημεδαπής όπου δεν
ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες και σε ποσοστό 20%.
Ο αριθμός αυτός μπορεί να αυξηθεί ώστε να καλυφθεί
και ο αριθμός θέσεων των ανωτέρω κατηγοριών, εφόσον δεν υπάρχουν αρκετοί υποψήφιοι της κατηγοριών
αυτών.
Υποψήφιοι μπορούν να είναι και φοιτητές προπτυχιακών προγραμμάτων, οι οποίοι βρίσκονται στο τελευταίο
εξάμηνο υποχρεωτικής φοίτησης και οι οποίοι θα προ-
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σκομίσουν βεβαίωση περάτωσης των μαθημάτων τους
από το οικείο Τμήμα στο οποίο φοιτούν μέχρι τέλος της
περιόδου εγγραφών στο Π.Μ.Σ.
Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και
Ε.Τ.Ε.Π. που πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου
εδαφίου της παρ. 1, του άρθρου 34 του ν. 4485/2017,
μπορούν μετά από αίτησή τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι, και μόνο ένας κατ’ έτος και ανά Π.Μ.Σ., σύμφωνα
με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στον Κανονισμό, μόνο σε Π.Μ.Σ. που οργανώνεται σε Τμήμα του
Ιδρύματος όπου υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με
το αντικείμενο του τίτλου σπουδών και του έργου που
επιτελούν στο Ίδρυμα.
Άρθρο 6
Χρονική Διάρκεια Φοίτησης
Το Π.Μ.Σ. λειτουργεί ως πρόγραμμα πλήρους φοίτησης. Για τη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) απαιτείται η φοίτηση και η επιτυχής
ολοκλήρωση των συναφών υποχρεώσεων των φοιτητών
κατά τη διάρκεια δύο (2) διδακτικών εξαμήνων και ακολούθως η εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής (3ο εξάμηνο), η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστημα
όχι μικρότερο των έξι μηνών και όχι μεγαλύτερο των
δώδεκα μηνών (3ο-4ο εξάμηνο). Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών, ορίζεται στα
τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
Άρθρο 7
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) απαιτείται η παρακολούθηση και η
επιτυχής εξέταση μαθημάτων υποχρεωτικών και επιλογής και η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Για την απόκτηση του Μ.Δ.Σ. απαιτούνται ενενήντα
(90) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Τα μαθήματα είναι οργανωμένα σε εξαμηνιαία βάση και προσφέρονται στα
εξάμηνα Α’ και Β’. Κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε μαθήματα που
αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ανά
εξάμηνο σπουδών. Ο συνολικός αριθμός μαθημάτων
είναι δέκα (10). Κάθε μάθημα υποχρεωτικό ή επιλογής
αντιστοιχεί σε έξι (6) πιστωτικές μονάδες και η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε τριάντα (30)
πιστωτικές μονάδες. Η διπλωματική εργασία εκπονείται
στο Γ’ εξάμηνο σπουδών.
Στο Β’ εξάμηνο σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές
καλούνται να επιλέξουν μία από τις τρεις ειδικεύσεις του
Π.Μ.Σ. Μια ειδίκευση προσφέρεται εφόσον έχει επιλεχθεί
από τουλάχιστον πέντε (5) φοιτητές. Η Συνέλευση με
απόφασή της μπορεί να τροποποιεί το κατώτερο όριο
φοιτητών για τη λειτουργία κάθε ειδίκευσης.
Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ανά
εξάμηνο ως εξής:
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ - Βασικές Γνώσεις
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Κωδικός

ECTS

ΠΜΣ-101

6

Τίτλος
Διαδίκτυο των Πραγμάτων
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ΠΜΣ-102

6

Κατανεμημένα Συστήματα

ΠΜΣ-103

6

Δίκτυα Επόμενης Γενιάς

ΠΜΣ-104

6

Τεχνολογίες Μηχανικής
Μάθησης

ΠΜΣ-105

6

Τεχνολογία και
Επιχειρηματικότητα

Σύνολο

30

Στο Α’ εξάμηνο ο φοιτητής εγγράφεται σε πέντε (5)
μαθήματα, όλα υποχρεωτικά, με σύνολο τριάντα (30)
ECTS (5 μαθήματα x 6 ECTS/μάθημα = 30 ECTS).
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επέλθει τροποποίηση στο πρόγραμμα μαθημάτων και
ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων.
Άρθρο 8
Γλώσσα Διδασκαλίας
και Εκπόνησης Διπλωματικής
Η επίσημη γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. είναι η Ελληνική. Στην περίπτωση κατά την οποία το ένα τρίτο (1/3)
τουλάχιστον των φοιτητών είναι αλλοδαποί, η διδασκαλία διεξάγεται στην Αγγλική γλώσσα. Το εκπαιδευτικό
υλικό μπορεί να είναι είτε στα ελληνικά είτε στα Αγγλικά.
Η διπλωματική εργασία συγγράφεται στην ελληνική ή
την Αγγλική γλώσσα.

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ - Ειδικεύσεις
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Κωδικός

ECTS

Τίτλος

ΠΜΣ-201

6

Προηγμένα Συστήματα
Ασφάλειας

ΠΜΣ-202

6

Τεχνολογίες
Υπολογιστικού Νέφους

ΠΜΣ-203

6

Συστήματα Διαχείρισης
Δεδομένων Μεγάλου
Όγκου

Μαθήματα Επιλογής
Τα μαθήματα της ειδίκευσης που θα επιλέξει ο φοιτητής:
Ειδίκευση 1: Ευφυή Κυβερνοσυστήματα και Υπηρεσίες
ΠΜΣ-211

6

Ευφυή Κυβερνοφυσικά
Συστήματα

ΠΜΣ-212

6

Σχεδιασμός Διεπαφών για
Ευφυείς Υπηρεσίες

Ειδίκευση 2: Προηγμένες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες
ΠΜΣ-221

6

Συστήματα Προηγμένων
Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών

ΠΜΣ-222

6

Ψηφιακές Δεξιότητες για
Επιστήμες STEM

Ειδίκευση 3: Αναλυτική των Επιχειρήσεων και της
Επιστήμης των Δεδομένων
ΠΜΣ-231

6

Επιχειρησιακή Ευφυία

ΠΜΣ-232

6

Προηγμένες Τεχνικές Εξόρυξης Γνώσης

Σύνολο

30

Στο B’ εξάμηνο ο φοιτητής εγγράφεται σε πέντε (5)
μαθήματα, τρία (3) υποχρεωτικά και δύο (2) επιλογής
ανάλογα με την ειδίκευση που θα επιλέξει. Σύνολο τριάντα (30) ECTS (5 μαθήματα x 6 ECTS/μάθημα = 30 ECTS).
Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΠΜΣ-ΜΔΕ
Σύνολο

30

Μεταπτυχιακή Διπλωματική
Εργασία

30

Με απόφαση των αρμοδίων οργάνων και αναφορά
στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών δύναται να

Άρθρο 9
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα κατ’ έτος ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε σαράντα (40). Τα μέλη των
κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που πληρούν
τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου
1 του άρθρου 34 καθώς και της παραγράφου 8 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017, μπορούν μετά από αίτησή
τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι, και μόνο ένας κατ’
έτος στο Π.Μ.Σ.
Άρθρο 10
Υλικοτεχνική Υποδομή
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις του
Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών
Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου στην Πάτρα με τις υπάρχουσες κτιριακές
και υλικοτεχνικές εγκαταστάσεις, τον υπάρχοντα εξοπλισμό και λογισμικό και τα ήδη υπάρχοντα εργαστήρια, τα
οποία χρησιμοποιούνται για έρευνα και για εκπαίδευση
των φοιτητών και καλύπτουν τις απαιτούμενες ανάγκες
για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ.
Άρθρο 11
Διδακτικό Προσωπικό
Το Διδακτικό Προσωπικό του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών θα προέρχεται από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του ν. 4485/2017 (Α’114).
Άρθρο 12
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. θα έχει διάρκεια οκτώ (8) ακαδημαϊκών ετών
και θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2020 - 2021
έως το ακαδημαϊκό έτος 2027 - 2028, σύμφωνα με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 32, παρ. 8 του ν. 4485/
2017 (Α΄ 114), οι οποίες αναφέρονται στην ανά πενταετία
αξιολόγηση της συνέχισης λειτουργίας κάθε ΠΜΣ.
Άρθρο 13
Οικονομικοί Πόροι και Διαχείρισή τους
1. Για τους πόρους του Π.Μ.Σ. ισχύουν οι διατάξεις της
παραγράφου 1 του άρθρου 37 του ν. 4485/2017, σύμφωνα με την οποία η χρηματοδότηση του παρόντος Π.Μ.Σ.
μπορεί προέρχεται από:
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(α) τέλη φοίτησης, που καταβάλλονται από τους φοιτητές
(β) τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος,
(γ) τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων,
(δ) δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους
χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα, όπως οριοθετείται στην περίπτωση α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του
ν. 4270/2014 (Α’ 143), ή του ιδιωτικού τομέα,
(ε) πόρους από ερευνητικά προγράμματα,
(στ) πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών,
(ζ) μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι.,
(η) κάθε άλλη νόμιμη αιτία
2. Η διαχείριση των εσόδων και εξόδων του Π.Μ.Σ.
γίνεται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας
(Ε.Λ.Κ.Ε.) του Ιδρύματος.

Έσοδα από τέλη φοίτησης (27 φοιτητές x
1800 ευρώ ανά κύκλο σπουδών)

48.600

Σύνολο

48.600

Άρθρο 14
Τέλη Φοίτησης
Το Π.Μ.Σ. λειτουργεί με την καταβολή τελών φοίτησης από τους φοιτητές, που αποσκοπούν στην κάλυψη
των λειτουργικών αναγκών του Προγράμματος. Για την
ελαχιστοποίηση του λειτουργικού κόστους του Π.Μ.Σ.
επιδιώκεται η μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των υποδομών του Ιδρύματος και του ανθρώπινου δυναμικού του
Τμήματος.
Για την περίοδο αρχικής λειτουργίας του Π.Μ.Σ., το
ύψος των τελών φοίτησης διαμορφώνεται σε 1.800 €
για κάθε φοιτητή για το σύνολο του κύκλου σπουδών
(3 εξάμηνα).
Το ύψος των τελών φοίτησης αναπροσαρμόζεται με
απόφαση της Συνέλευσης.
Άρθρο 15
Αναλυτικός Προϋπολογισμός
O Αναλυτικός Προϋπολογισμός περιέχει την καταγραφή των εσόδων και εξόδων ανά κατηγορία, κατ’ έτος και
για πέντε συνεχή έτη:
Α. ΕΣΟΔΑ
Κατηγορία Εσόδων

Ευρώ

Προϋπολογισμός του Α.Ε.Ι.

0

Προϋπολογισμός του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων

0

Δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε
είδους χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα

0

Πόρους από ερευνητικά προγράμματα

0

Πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών

0

Μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) Α.Ε.Ι.

0

Β. ΕΞΟΔΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α’: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (70%)

Ευρώ

Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού

1.000

Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές

1.000

Δαπάνες αναλωσίμων

1.000

Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του
Π.Μ.Σ

1.000

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

0

Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού
των Α.Ε.Ι. και ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων που συμμετέχουν στην οργάνωση
του Π.Μ.Σ.

17.000

Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού
των Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν στην οργάνωση
του Π.Μ.Σ.

6.000

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

0

Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης

2.000

Λοιπές δαπάνες (έξοδα δημοσιότηταςπροβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού,
οργάνωσης συνεδρίου, ερευνητικών δημοσιεύσεων, ενίσχυσης έρευνας, διεκδίκησης
έρευνας, δαπάνες εργασιών πεδίου, κ.λπ.)

5.020

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (70%)

34.020

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β’: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (30%)
Άρθρο 37, παράγραφος 4β του ν. 4485/2017

14.580

Σύνολο (100%)

48.600

Άρθρο 16
Μεταβατικές Διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Τρίπολη, 27 Ιουλίου 2020
Ο Πρύτανης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 3743/07.09.2020

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης 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 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.
• 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.

• 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.

• 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.

*02037430709200008*

