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1 Έγκριση ίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «Μη Επανδρωμένα Αυτόνομα 
και Τηλεκατευθυνόμενα Συστήματα» του Τμήμα-
τος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Πα-
ραγωγής, Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής.

2 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης για το A’ εξά-
μηνο του έτους 2021.

3 Καθιέρωση για εργασία προς συμπλήρωση του 
υποχρεωτικού ωραρίου προσωπικού ΙΔΟΧ για το 
Β΄ εξάμηνο του 2021, για Κυριακές και νυχτερινά.

4 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων 
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σπετσών.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

5 Διόρθωση σφάλματος στην υπ’  αρ. 6527/
15.04.2021 απόφαση των Υπουργών Οικονομι-
κών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και 
Μεταφορών και Τουρισμού (Β’ 1873).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 39024 (1)
   Έγκριση ίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχια-

κών Σπουδών με τίτλο «Μη Επανδρωμένα Αυτό-

νομα και Τηλεκατευθυνόμενα Συστήματα» του 

Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης 

και Παραγωγής, Σχολής Μηχανικών του Πανεπι-

στημίου Δυτικής Αττικής.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 38).
2. Τον ν. 4009/2011 «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της 

Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανωτά-
των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 195).

3. Τον ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λειτουργία της 
Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ρυθμίσεις για την Έρευνα και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 114) και ιδίως τα άρθρα 30 έως και 
37, 43, 45 και 85.

4. Τον ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της Ποιότητας στην 
ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώ-
ρευσης Πιστωτικών Μονάδων - Παράρτημα Διπλώμα-
τος» (Α΄ 189).

5. Τον ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την Έρευνα και άλ-
λες διατάξεις» (Α΄ 83).

6. Τον ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και 
Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειρα-
ματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 70).

7. Την υπό στοιχεία 163204/Ζ1/29-09-2017 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
«Εφαρμογή των Διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’  114) 
για Θέματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και Εκπόνησης 
Διδακτορικών Διατριβών - Λοιπά Θέματα».

8. Την υπό στοιχεία 216772/Z1/08-12-2017 υπουργική 
απόφαση «Τρόπος Κατάρτισης του Αναλυτικού Προϋπο-
λογισμού Λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β΄ 4334).

9. Τη σχετική «Μελέτη σκοπιμότητας και έκθεση βιω-
σιμότητας» για την ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών με τίτλο «Μη Επανδρωμένα Αυτόνομα 
και Τηλεκατευθυνόμενα Συστήματα».

10. Τη σχετική «Έκθεση Υλικοτεχνικής Υποδομής» για 
την ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών με τίτλο «Μη Επανδρωμένα Αυτόνομα και Τηλεκα-
τευθυνόμενα Συστήματα».

11. Την υπ’ αρ. 16/10-07-2020 πράξη της Συνέλευσης 
Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Πα-
ραγωγής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σχετικά 
με την πρόταση για την ίδρυση του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Μη Επανδρωμένα 
Αυτόνομα και Τηλεκατευθυνόμενα Συστήματα».

12. Την υπ’ αρ. 2/03-03-2020 (θέμα 1ο) εισήγηση της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημί-
ου Δυτικής Αττικής, με θέμα: ίδρυση του ΠΜΣ με τίτλο 
«Μη Επανδρωμένα Αυτόνομα και Τηλεκατευθυνόμενα 
Συστήματα», στη Σύγκλητο.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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13. Την υπ’ αρ. 3/04-03-2021 (θέμα 12ο) απόφαση της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με θέμα: 
ίδρυση του ΠΜΣ με τίτλο «Μη Επανδρωμένα Αυτόνομα 
και Τηλεκατευθυνόμενα Συστήματα».

14. Το υπ’ αρ. 22229/11-03-2021 έγγραφο του Πανε-
πιστημίου Δυτικής Αττικής, με το οποίο διαβιβάστηκε 
στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων η έγκριση 
ίδρυσης του ΠΜΣ με τίτλο «Μη Επανδρωμένα Αυτόνομα 
και Τηλεκατευθυνόμενα Συστήματα».

15. Το γεγονός ότι παρήλθε η αποκλειστική προθεσμία 
των εξήντα (60) ημερών από την επομένη της κοινοποί-
ησης στην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων (υπό 
στοιχεία 29264/Ζ1/12-0-2021 στην Υπουργό Παιδείας) 
της πρότασης ίδρυσης του ΠΜΣ.

16. Την υπό στοιχεία 125788/Ζ1/06-08-2019 απόφαση 
της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Διορισμός 
Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αττικής» (ΥΟΔΔ 564), καθώς και την υπό 
στοιχεία 105167/Ζ1/12-08-2020 «Παράταση της Θητείας 
του Πρύτανη και των Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» (ΥΟΔΔ 650).

17. Την υπ’ αρ. 43283/09-09-2019 απόφαση «Σύσταση - 
Συγκρότηση - Ορισμός Μελών Συγκλήτου του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αττικής».

19. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρους του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζει:

Την ίδρυση και λειτουργία του ΠΜΣ του Τμήματος Μη-
χανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής της 
Σχολής Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, 
με τίτλο «Μη Επανδρωμένα Αυτόνομα και Τηλεκατευ-
θυνόμενα Συστήματα», από το ακαδημαϊκό έτος 2021 - 
2022, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

Το Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και 
Παραγωγής της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής οργανώνει και λειτουργεί από το χειμε-
ρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021 - 2022 Πρό-
γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με ελληνικό 
τίτλο: «Μη Επανδρωμένα Αυτόνομα και Τηλεκατευθυ-
νόμενα Συστήματα». και αγγλικό τίτλο: «Unmanned 
Autonomous and Remote Controlled Systems», σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

Ο κύριος τόπος διεξαγωγής της εκπαιδευτικής δια-
δικασίας είναι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και η 
διοικητική στήριξη του προγράμματος παρέχεται από 
το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής στις εγκαταστάσεις 
του Πανεπιστημίου στο Αιγάλεω.

Το Π.Μ.Σ «Μη Επανδρωμένα Αυτόνομα και Τηλεκατευ-
θυνόμενα Συστήματα» λειτουργεί για πρώτη φορά, στο 
Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παρα-
γωγής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός - 
Μαθησιακά αποτελέσματα

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτ-
λο «Μη Επανδρωμένα Αυτόνομα και Τηλεκατευθυνόμε-
να Συστήματα» του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής 
Σχεδίασης και Παραγωγής του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής, έχει ως αντικείμενο τη μεταπτυχιακή εκπαίδευ-
ση και την ανάπτυξη υψηλού επιπέδου επιστημονικών 
και επαγγελματικών γνώσεων στις συνδυαστικές επιστή-
μες στις οποίες βασίζεται ο σχεδιασμός, η υλοποίηση, ο 
προγραμματισμός τροχιάς κ.α. των αυτόνομων συστη-
μάτων όλων των κατηγοριών.

Το προτεινόμενο Π.Μ.Σ. αποσκοπεί:
- Στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε αποφοί-

τους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κυρίως αποφοίτους 
Σχολών Μηχανικών, Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, Σχολή 
Ευελπίδων, Σχολή Ικάρων κ.α.

- Το Π.Μ.Σ. δίνει έμφαση στην απόκτηση τόσο θεω-
ρητικών γνώσεων όσο και πρακτικών δεξιοτήτων με 
στόχο τη δημιουργία αποφοίτων με υψηλή θεωρητική 
κατάρτιση, τεχνογνωσία και πρακτική εμπειρία, ώστε να 
ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες της υλοποίησης 
τέτοιων αυτόνομων συστημάτων για ερευνητικούς και 
εμπορικούς σκοπούς.

- Ο σχεδιασμός του Π.Μ.Σ. βασίζεται σε θεωρητικές 
διαλέξεις και τις αντίστοιχες εργαστηριακές εφαρμο-
γές με σκοπό οι φοιτητές να θεμελιώσουν ένα εύρωστο 
υπόβαθρο, τόσο για τον εμπλουτισμό των ήδη υπαρ-
χόντων γνώσεων που πιθανά θα έχουν, όσο και στην 
εξαρχής εξειδείκευση στο αντικείμενο των αυτόνομων 
συστημάτων

Ειδικότερα το Π.Μ.Σ. στοχεύει:
- Στην πρακτική και θεωρητική κατάρτιση στον τομέα 

των αυτόνομων ή τηλεκατευθυνόμενων οχημάτων σε 
οποιοδήποτε μέσο.

- Στην οριοθέτηση δυνατοτήτων σχεδιασμού και υλο-
ποίησης τέτοιων συστημάτων που δίνονται μέσω της 
σύγχρονης τεχνολογίας, προσβλέποντας οι απόφοιτοι 
να έχουν ηγετικό ρόλο στο αντικείμενο αυτό ενόψει της 
4ης βιομηχανικής επανάστασης.

- Με την προτεινόμενη διάρθρωση του προγράμματος 
σπουδών, το ΠΜΣ στοχεύει στην διερεύνηση και ανάπτυ-
ξη της συνεργατικότητας και της αποδοτικότητας των 
φοιτητών, εφαρμόζοντας καλές πρακτικές ενεργητικής 
μάθησης στο πλαίσιο ομαδικών εργασιών και εκπόνησης 
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός τίτλος

Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στα «Μη Επανδρωμένα Αυτό-
νομα και Τηλεκατευθυνόμενα Συστήματα» και Αγγλικό 
Τίτλο: «Unmanned Autonomous and Remote Controlled 
Systems» μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των 
σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών.

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων

To συγκεκριμένο Π.Μ.Σ. απευθύνεται σε κατόχους τίτ-
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λου του Α’ κύκλου σπουδών των Τμημάτων Πανεπιστη-
μίων ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων 
από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι 
στοχεύουν να αποκτήσουν υψηλή θεωρητική κατάρ-
τιση, πρακτικές δεξιότητες, τεχνογνωσία και πρακτική 
εμπειρία, ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες 
της αγοράς και της έρευνας στην δημιουργία αυτόνο-
μων οχημάτων όλων των κατηγοριών (εναέρια, χερσαία, 
υποθαλάσσια) τα οποία θα αποτελέσουν αναγκαίο κρίκο 
στην αλυσίδα της 4ης βιομηχανικής επανάστασης.

Σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 4485/
2017, δεν μπορεί να απονεμηθεί Δίπλωμα Μεταπτυχια-
κών Σπουδών σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών 
α’ κύκλου από Ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνω-
ριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια σπουδών - 
Γλώσσα διδασκαλίας - Πιστωτικές μονάδες

Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή του 
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) ορίζεται 
σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών, ένα εκ των οποίων διατί-
θεται για την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής 
εργασίας.

Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ελληνική ή Αγγλική σε 
περιπτώσεις εισαγωγής ξενόγλωσσων φοιτητών.

Η συγγραφή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασί-
ας πραγματοποιείται στην ελληνική γλώσσα. Μπορεί να 
πραγματοποιηθεί στην αγγλική γλώσσα μετά από αίτηση 
του μεταπτυχιακού φοιτητή με σύμφωνη γνώμη του επι-
βλέποντος και έγκριση από τη Συντονιστική Επιτροπή.

Για την απόκτηση του Π.Μ.Σ. απαιτούνται ενενήντα 
(90) πιστωτικές μονάδες (ECTS) οι οποίες κατανέμονται 
σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών (30 ECTS ανά εξάμηνο 
σπουδών). Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι φοιτητές 
υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή αξιολό-
γηση εννέα (9) μεταπτυχιακών μαθημάτων καθώς και 
σε εκπόνηση και επιτυχή αξιολόγηση διπλωματικής 
εργασίας (dissertation). Η διπλωματική εργασία εκπο-
νείται κατά το τελευταίο εξάμηνο και αντιστοιχεί σε 30 
ECTS. Το πρόγραμμα σπουδών εκτός από την θεωρητική 
εκπαίδευση δίνει μεγάλη έμφαση στην εργαστηριακή 
εξάσκηση των φοιτητών και στην εκπόνηση ομαδικών 
εργασιών με ερευνητικό χαρακτήρα.

Η διδασκαλία θα γίνεται δια ζώσης ενισχυμένη με με-
θόδους μικτής μάθησης. Οι πιστωτικές μονάδες θα συσ-
σωρεύονται και θα αναγνωρίζονται αυτόματα. Κατά την 
διάρκεια των διαλέξεων και των εξετάσεων του ΠΜΣ εί-
ναι υποχρεωτική η φυσική παρουσία των μεταπτυχιακών 
φοιτητών σε ποσοστό αυτοπρόσωπης παρακολούθησης 
65% των μαθημάτων, με βάση την κείμενη νομοθεσία. 
Η συμμετοχή στα μαθήματα με χρήση μεθόδων εξ’ απο-
στάσεως παρακολούθησης, διευκολύνει αρκετούς από 
το προσωπικό και τα στελέχη των στρατιωτικών σωμά-
των με σκοπό να μειώσουν το χρόνο της εκπαιδευτικής 
άδειας για την παρακολούθηση του ΠΜΣ.

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

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Η ανά εξάμηνο διάρθρωση του προγράμματος σπου-
δών προβλέπει: 

Στο Α’ εξάμηνο
- 4 υποχρεωτικά μαθήματα (Y) για όλους τους φοιτητές 
Στο Β’ εξάμηνο:
- 5 υποχρεωτικά μαθήματα (Y) και ένα σεμινάριο (Σ) 

για όλους τους φοιτητές 
Στο Γ’ εξάμηνο:
- Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία. ως ακολούθως:

Έτος 1 Έτος 2
A’ ΕΞΑΜΗΝΟ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

4 
Υποχρεωτικά 

μαθήματα 

Α1= 8 ects 
Α2= 8 ects 
Α3= 7 ects 
Α4= 7 ects

4 
Υποχρεωτικά 

μαθήματα 

Β1= 6 ects 
Β2= 6 ects 
Β3= 6 ects 
Β4= 7 ects

1 
Υποχρεωτικό 

Σεμινάριο 

Σ=5

Διπλωματική 
Εργασία 

ΔΕ= 30 ects

30 ECTS 30 ECTS 30 ECTS
ΣΥΝΟΛΟ ECTS: 90

Αναλυτικά το πρόγραμμα σπουδών έχει ως εξής:

Α’ εξάμηνο

ΚΩΔ.

Ώ
ρε

ς/
Εβ

δο
μά

δα

Κατηγορία

EC
TS

Α1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - 
ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ

3 Θεωρία και 
εργαστήριο

8

Α2 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

3 Θεωρία και 
εργαστήριο

8

Α3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

3 Θεωρία 7

Α4 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ 
ΥΛΙΚΑ

3 Θεωρία 7

Β’ εξάμηνο

ΚΩΔ.

Ώ
ρε

ς/
Εβ

δο
μά

δα

Κατηγορία

EC
TS

Β1 ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΔΙΚΤΥΩΜΕΝΩΝ ΜΗ 
Ε Π Α Ν Δ Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - 
ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΧΕΡΣΑΙΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

3 Θεωρία 6
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Β2 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΗ 
ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΩΝ 
ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

3 Θεωρία 6

Β3 ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΑ 
ΕΝΑΕΡΙΑ ΚΑΙ 
ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

3 Θεωρία 6

Β4 ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗ 
ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

3 Θεωρία και 
εργαστήριο

7

Σε
μι

νά
ρι

ο

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ 3 Θεωρία 5

Γ’ εξάμηνο

ΚΩΔ.

Ώ
ρε

ς Κατηγορία

EC
TS

ΔΕ Διπλωματική εργασία - - 30

Άρθρο 7 
Αριθμός εισακτέων

Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται στους 
εικοσιπέντε (25) κατ’ έτος, ενώ επιπλέον του αριθμού 
εισακτέων, γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι 
και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, σύμφωνα 
με την παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017.

Στον αριθμό των εισακτέων λαμβάνονται υπόψη και 
οι φοιτητές με δωρεάν φοίτηση, 30% αυτών, δηλαδή 
εννέα (9) φοιτητές, δεν θα καταβάλουν τέλη φοίτησης, 
σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 8
Υλικοτεχνική υποδομή

Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. το Τμήμα έχει εξασφαλί-
σει τους απαιτούμενους χώρους διδασκαλίας (τέσσερεις 
αίθουσες για τη διδασκαλία των προσφερόμενων μα-
θημάτων, 3-6 ώρες ανά ημέρα). Επίσης, για τις ανάγκες 
του Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθούν οι βιβλιοθήκες και οι 
εξοπλισμένοι με υπολογιστές και εξοπλισμό και σύνδεση 
στο διαδίκτυο, εργαστηριακοί χώροι του Τμήματος προ-
κειμένου να υλοποιούνται εργασίες, ερευνητικά projects 
στο πλαίσιο μαθημάτων και διπλωματικές εργασίες οι 
οποίες θα ανατίθενται στους φοιτητές.

Συγκεκριμένα, τα διατιθέμενα εργαστήρια είναι:
- το Εργαστήριο Ρομποτικής και Μηχατρονικής του 

Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Πα-
ραγωγής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,

- τo Εργαστήριο Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου του 
Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Πα-
ραγωγής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,

- τo Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων του Τμήματος 
Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,

- τo Εργαστήριο Συλλογής Δεδομένων και CAD/CAM 
του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και 
Παραγωγής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Άρθρο 9
Διδακτικό προσωπικό

Το Π.Μ.Σ. προγραμματίζεται να απασχολεί δεκαέξι (16) 
συνολικά διδάσκοντες, από τους οποίους τουλάχιστον 
το 60% προέρχεται από μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και 
Ε.Τ.Ε.Π. ή διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 
(Α’ 112) ή το άρθρο 19 του ν. 1404/1983 (Α’ 173) ή την 
παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 ή αφυπηρετήσα-
ντα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής 
Σχεδίασης και Παραγωγής και το 40% από Πανεπιστήμια 
και Ερευνητικά Κέντρα της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

Συνεπώς, ανά διδάσκοντα αντιστοιχούν δύο (2) περί-
που μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες:

Μέγιστος αριθμός των 
μεταπτυχιακών 
φοιτητών/τριών 

του ΠΜΣ

Αριθμός 
Διδασκόντων

Αναλογία ΜΦ 
του ΠΜΣ ανά 
Διδάσκοντα

25 16 2

Άρθρο 10
Διάρκεια λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2024  - 2025 εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτε-
ρικής και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την 
παρ. 8 του άρθρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 του 
ν. 4485/2017.

Άρθρο 11
Κόστος λειτουργίας

Ως προς τα έσοδα δεν υπάρχουν αναμενόμενες εισρο-
ές από πηγές χρηματοδότησης σύμφωνα με το άρθρο 
37 του ν. 4485/2017. Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. 
θα καλυφθεί από τέλη φοίτησης, σύμφωνα με το άρθρο 
37 του ν. 4485/2017. Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται στις 
τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000 €) ανά συμμετέχοντα για όλο 
το πρόγραμμα. Το ποσό αυτό κατανέμεται σε χίλια ευρώ 
(1.000 €) ανά εξάμηνο και με προβλεπόμενο ανώτατο 
αριθμό συμμετεχόντων κατ’ έτος 25, από τους οποίους 
ποσοστό έως 30%, βάσει των διατάξεων του άρθρου 
35 του ν. 4485/2017, απαλλάσσεται από δίδακτρα. Εάν 
αυτό το ποσοστό είναι μικρότερο του 30% το ανωτέρω 
ποσό θα χρησιμοποιηθεί για δαπάνες εξοπλισμού και 
λογισμικού και για έξοδα έρευνας, δημοσιεύσεων και 
ανακοινώσεων καθώς και για υποτροφίες των αριστευ-
σάντων φοιτητών μετά από απόφαση της ΣΕ.

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών, καθώς και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αιγάλεω, 14 Μαΐου 2021

Ο Πρύτανης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ

Ι

Αριθμ. 450/Δ.Σ. (2)
    Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης για το A’ 

εξάμηνο του έτους 2021. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΑΜΦΙΣΣΑΣ 

 Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 7 του ν. 3329/2005 (Α΄ 81).
2. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).
3. Το υπό στοιχεία 2/1015ΔΕΠ/05-01-2016 έγγραφο 

του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Παροχή οδη-
γιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφ. Β’ του 
ν. 4354/2015 (Α΄ 176)».

4. Το υπ’ αρ. 34/22-04-2021 (θέμα 16ο) απόσπασμα 
πρακτικού τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. του Γ.Ν. Άμ-
φισσας. 

5. Την υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π.οικ. 1812/13-1-2020 από-
φαση του Υπουργού Υγείας (ΥΟΔΔ 16).

6. Την ανάγκη συμπλήρωσης της ομάδας υπερωριακής 
απασχόλησης των υπαλλήλων της Νοσηλευτικής Υπηρε-
σίας του Γ.Ν. Άμφισσας για την απρόσκοπτη λειτουργία 
των τμημάτων και για την αντιμετώπιση έκτακτων και 
επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση μίας υπαλ-
λήλου της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Άμφισσας, 
για το Α’ εξάμηνο του έτους 2021, για εργασία πέραν 
του κανονικού ωραρίου, για την αντιμετώπιση έκτακτων 
υπηρεσιακών αναγκών ως εξής:

1. Τμήμα: Χειρουργείο

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΩΡΕΣ

ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΑΡΓΙΕΣ - ΝΥΧΤΕΣ

1 άτομο 
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 120 96

Η ανωτέρω αναφερόμενη υπάλληλος θα απασχοληθεί 
υπερωριακά μόνο εάν χρειασθεί για την αντιμετώπιση 
έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών και η απασχόληση αυ-
τής δεν θα υπερβαίνει τις καταγεγραμμένες ώρες.

Η δαπάνη που θα προκύψει ύψους 1.273,71 € καλυφθεί 
από τον ΚΑΕ 0261.01.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Άμφισσα, 22 Απριλίου 2021

O Διοικητής

ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Αριθμ. απόφ. 23 (3)
    Καθιέρωση για εργασία προς συμπλήρωση του 

υποχρεωτικού ωραρίου προσωπικού ΙΔΟΧ για το 

Β’ εξάμηνο του 2021, για Κυριακές και νυχτερινά.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π. ’’ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΡΩΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.’’ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αρ. 69/2019 απόφαση του Δ.Σ. της επιχείρη-

σης που ορίζει ως νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης 
τον Μαλλίνη Ιωάννη (ΑΔΑ: ΩΒΦ2ΟΛΕ3-ΨΦΣ).

2. Τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 48 και το άρθρο 176 του 
ν. 3584/2007 (Α΄ 143).

3. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).
4. Την υπ’ αρ. 19/2021 απόφαση του Δ.Σ. της επιχεί-

ρησης «Λειτουργία κάμπινγκ Πλατανίτσι και ωραρίου 
υπαλλήλων» που αποφασίστηκε και ψηφίστηκε ομόφω-
να κυλιόμενο ωράριο που θα περιλαμβάνει Κυριακές, 
αργίες και νυχτερινά, για την καλοκαιρινή περίοδο 2021 
(ΑΔΑ: Ψ5ΖΔΟΛΕ3-Λ2Ζ).

5. Την ανάγκη για 24ωρη λειτουργία του κάμπινγκ 
Πλατανίτσι για την καλοκαιρινή περίοδο βάσει του Κα-
νονισμού της Επιχείρησης.

6. Το γεγονός ότι η αποζημίωση για νυχτερινά και 
Κυριακές είναι προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής 
εβδομαδιαίας εργασίας και δεν είναι καθ’ υπέρβαση 
του ωραρίου.

7. Το γεγονός ότι οι πιστώσεις για το έτος 2021 έχουν 
προβλεφθεί και ψηφιστεί ομόφωνα στον προϋπολογι-
σμό της επιχείρησης με την υπ’ αρ. 62/2020 απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου (ΨΑ55ΟΛΕ3-3ΟΗ) από ιδί-
ους πόρους και δεν επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό 
Δημοσίων Επενδύσεων.

8. Το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός έτους 2021 της 
επιχείρησης εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 310/30-11-2020, 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σιθω-
νίας (ΑΔΑ: 6Ω3ΝΩ1Φ-Θ0Μ).

9. Το γεγονός ότι, απαιτείται η συμπλήρωση του υπο-
χρεωτικού ωραρίου στο κάμπινγκ Πλατανίτσι για την 
κάλυψη του υποχρεωτικού 40ώρου.

10. Τον συνολικό αριθμό των υπηρετούντων υπαλλή-
λων ΙΔΟΧ κατά κλάδο ή ειδικότητα που είναι: 

Με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρό-
νου

1. Οκτώ (8) θέσεις ΔΕ υπάλληλοι υποδοχής με γνώ-
ση ξένης γλώσσας και γνώση χειρισμού Η/Υ για την 
Reception, με σύμβαση ΙΔΟΧ, με διάρκεια έως τέσσερις 
(4) μήνες.

2. Δέκα (10) θέσεις ΥΕ εργάτες γενικών καθηκόντων 
για την καθαριότητα των τουαλετών και την συντήρηση 
των κοινοχρήστων χώρων με σύμβαση ΙΔΟΧ, με διάρκεια 
έως τέσσερις (4) μήνες.

3. Τρεις (3) θέσεις ΔΕ φύλακες για φύλαξη του κάμπινγκ 
κατά τη διάρκεια της νύχτας (11 μ.μ. - 7 π.μ.), με σύμβαση 
ΙΔΟΧ, με διάρκεια έως τέσσερις (4) μήνες.

4. Μία (1) θέση ΔΕ οδηγός λεωφορείου για την μετα-
φορά του προσωπικού προς και από το κάμπινγκ, με 
σύμβαση ΙΔΟΧ, με διάρκεια έως πέντε (5) μήνες, 

αποφασίζει:
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Καθιερώνουμε εργασία με αποζημίωση κατά τις νυχτε-
ρινές ώρες και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες 
προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας ερ-
γασίας για τους υπαλλήλους του κάμπινγκ Πλατανίτσι, 
όπως ορίζεται στον ν. 4354/2015 για το Β’ εξάμηνο του 
2021, ως εξής: 

Για οκτώ (8) υπαλλήλους υποδοχής ΔΕ, τρεις (3) φύ-
λακες ΔΕ, έναν (1) οδηγό λεωφορείου ΔΕ και δέκα (10) 
εργάτες γενικών καθηκόντων ΥΕ με σχέση εργασίας Ιδι-
ωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΩΡΕΣ ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΕ

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ 

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΥ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ 

ΩΡΑΡΙΟΥ ΑΠΟ 22Α 

ΒΡΑΔΙΝΗ ΕΩΣ 6Η 

ΠΡΩΙΝΗ

2487 ώρες 5.782,00€
02.006011.03 - 4.580,00 € 

02.00.6041.03- 1.202,00 €

ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ 

ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΠΡΟΣ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ

2768 ώρες 7.838,00€
02.006011.03 - 6.270,00 €

02.00.6041.03 - 1.568,00 €

Συνολικά προκαλείται δαπάνη στους ΚΑΕ του προϋ-
πολογισμού του έτους 2021 ύψους ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
02.006011.03 10.850,00€
02.00.6041.03 2.770,00€

ΣΥΝΟΛΟ 13.620,00€

Η  απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Συκιά, 14 Μαΐου 2021

Ο Πρόεδρος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΛΙΝΗΣ

Ι

Αριθμ. απόφ. 71/2021 (4)

    Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλή-

λων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σπετσών.

  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 
ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ

  Έχοντας λάβει υπόψη:
1. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).
2. Του άρθρου 29 του ν.43541/2015 (Α΄ 176).
3. Την παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 2738/1999 (Α΄ 180).

4. Το υπό στοιχεία οικ. 2/1015/ΔΕΠ/05.01.2016 έγγρα-
φο του Υπουργείου Οικονομικών, Γενικό Λογιστήριο του 
Κράτους.

5. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο Δη-
μοτικό Λιμενικό Ταμείο Σπετσών.

6. Την αναγκαιότητα εκτέλεσης εργασιών πέραν του 
κανονικού ωραρίου από την μοναδική υπάλληλο του 
Δ.Λ.Τ.Σ. κατηγορίας ΔΕ Διοικητικού για τις κάτωθι εποχι-
κού και έκτακτου χαρακτήρα υπηρεσιακές ανάγκες του 
Λιμενικού Ταμείου:

- Η τήρηση πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικη-
τικού Συμβουλίου Δ.Λ.Τ.Σ. για το οικονομικό έτος 2021, η 
οποία πραγματοποιείται εκτός ωραρίου εργασίας.

- Η τήρηση προγράμματος ’’Μισθοδοσίας - Ενιαία Αρ-
χής Πληρωμής - ΙΚΑ’’.

- Η τήρηση των νέων ηλεκτρονικών εφαρμογών ’
’ΔΙΑΥΓΕΙΑ’’, ’’Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσε-
ων’’, ’’Ψηφιακή υπογραφή’’, καθώς και συμμετοχή σε ημε-
ρίδες και συνέδρια εκπαίδευσης στις νέες εφαρμογές.

- Ο έλεγχος των εισπραττομένων προστίμων ΚΟΚ.
- Η είσπραξη λιμενικών τελών.
- Ο έλεγχος εσόδων από παραχωρήσεις χώρων.
- Ο έλεγχος εκτελουμένων έργων και εργασιών με επι-

τόπια αυτοψία, αποφασίζει:
1. Εγκρίνει την υπερωριακή απασχόληση της υπαλλή-

λου του Δ.Λ.Τ.Σ. οικονομικού έτους 2021, για τις εργα-
σίες, οι οποίες περιγράφονται ανωτέρω, καθώς και την 
απασχόληση της επί των εκτάκτων αναγκών εάν αυτές 
προκύψουν.

2. Ορίζεται μία (1) υπάλληλος, η οποία θα απασχολη-
θεί εκτός ωραρίου εργασίας της για τις αναφερθείσες 
εργασίες.

3. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν για το Β’ εξάμηνο 
του έτους 2021 και οι ώρες απογευματινής υπερωρια-
κής απασχόλησης δεν θα υπερβαίνουν τις 120 (εκατόν 
είκοσι) το εξάμηνο για την υπάλληλο.

4. Η πραγματοποίηση των εργασιών θα βεβαιώνεται 
από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Σ. και θα αποστέλλε-
ται για έλεγχο και θεώρηση από το Ελεγκτικό Συνέδριο η 
δε καταβολή της υπερωριακής αμοιβής θα γίνεται μέσω 
ΕΑΠ.

5. Η αμοιβή θα καλυφθεί από τις πιστώσεις των ΚΑ 
10.6022.0001 και 10.6052.001 προϋπολογισμού Δ.Λ.Τ.Σ. 
οικονομικού έτους 2021, χωρίς να επιτρέπεται επιβάρυν-
ση του προϋπολογισμού των Δημοσίων Επενδύσεων.

6. Το ύψος της υπερωριακής αμοιβής και των σχετι-
κών κρατήσεων (δηλ: ΚΑ 10.6022.0001 = 2.500,00 € και 
10.6052.001 = 7.000,00 €) θα καθορίζεται από τις διατά-
ξεις του ν. 4354/2015.

Η  απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Σπέτσες, 10 Μαΐου 2021

Η Πρόεδρος

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ - ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΟΥ
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 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(5)
      Στην υπ’ αρ. 6527/15.04.2021 απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και 
Μεταφορών και Τουρισμού (Β΄ 1873), στη σελίδα 21901 
διορθώνεται το εσφαλμένο:

«5. Ο χρόνος κυκλοφορίας των προς εκμίσθωση μοτο-
σικλετών, τρίτροχων και τετράτροχων οχημάτων μέχρι 
και 125 κ.εκ. ορίζεται σε επτά (7) χρόνια από την ημερο-
μηνία έκδοσης της πρώτης αδείας κυκλοφορίας τους. 
Ο χρόνος κυκλοφορίας των προς εκμίσθωση μοτοσικλε-
τών, τρίτροχων και τετράτροχων οχημάτων άνω των 125 

κ.εκ. ορίζεται σε δέκα (10) χρόνια από την ημερομηνία 
έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας τους.»

στο ορθό:
«5. Ο χρόνος κυκλοφορίας των προς εκμίσθωση μοτο-

σικλετών, τρίτροχων και τετράτροχων οχημάτων μέχρι 
και 123 κ.εκ. ορίζεται σε επτά (7) χρόνια από την ημερο-
μηνία έκδοσης της πρώτης αδείας κυκλοφορίας τους. 
Ο χρόνος κυκλοφορίας των προς εκμίσθωση μοτοσικλε-
τών, τρίτροχων και τετράτροχων οχημάτων άνω των 123 
κ.εκ. ορίζεται σε δέκα (10) χρόνια από την ημερομηνία 
έκδοσης της πρώτης αδείας κυκλοφορίας τους.»

  (Από το Υπουργείο Τουρισμού).   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

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

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

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

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

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

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

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

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

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

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

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

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

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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