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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Έγκριση ίδρυσης Διατμηματικού Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) του συντονίζοντος Τμήματος Πληροφορικής με το Τμήμα Τουρισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου, με τίτλο «Ψηφιακές Τεχνολογίες στη Διοίκηση της Φιλοξενίας και
τον Τουρισμό».

2

Τροποποίηση Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο «Περιβαλλοντική Διαχείριση και Βιωσιμότητα (M. Sc. in Environmental
Management and Sustainability)», του Τμήματος
Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Επιστήμης
και Τεχνολογίας του Πανεπιστημιακού Κέντρου
Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών του Διεθνούς
Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 3388
(1)
Έγκριση ίδρυσης Διατμηματικού Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) του συντονίζοντος Τμήματος Πληροφορικής με το Τμήμα
Τουρισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου, με τίτλο
«Ψηφιακές Τεχνολογίες στη Διοίκηση της Φιλοξενίας και τον Τουρισμό».
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 83/1984 «Περί ιδρύσεως Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας».
2. To π.δ. 79/2013 «Ίδρυση Σχολών, κατάργηση Τμήματος, μετονομασία Τμήματος, συγχώνευση ειδικεύσεων
στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο» (Α’ 119).
3. Τις διατάξεις των άρθρων 10 και 11 του ν. 4559/2018
«Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες
διατάξεις» (Α’ 142).
4. Την υπό στοιχεία 159130/Ζ1/20.11.2020 απόφαση
του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων περί με-
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τονομασίας της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης - Διερμηνείας του Ι.Π. (Β’ 5312).
5. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114) και ιδίως του άρθρου
32 και της παρ. 2α του άρθρου 85.
6. Την υπό στοιχεία 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική
απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β΄ 4334).
7. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία:
α) 163204/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών Λοιπά θέματα», β) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινίσεις
σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017
(Α’ 114), και γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22-12-2017
«Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114) για
θέματα μεταπτυχιακών σπουδών».
8. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 83).
9. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Α’ 195).
10. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα
14 και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη
εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης
πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος» (Α’ 189).
11. Την υπό στοιχεία 108151/Ζ1/21.08.2020 διαπιστωτική πράξη της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων
περί εκλογής Πρύτανη και τεσσάρων Αντιπρυτάνεων στο
Ιόνιο Πανεπιστήμιο (Υ.Ο.Δ.Δ. 677).
12. Την υπ’ αρ. 4386/07.09.2020 απόφαση Πρύτανη
(Β’ 4079) που αφορά στον καθορισμό του τομέα ευθύνης
και των επιμέρους αρμοδιοτήτων των Αντιπρυτάνεων
του Ιονίου Πανεπιστημίου με τετραετή θητεία.
13. Την υπ’ αρ. 2405/10-06-2021 απόφαση, που αφορά
στην 5η ανασυγκρότηση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου ακαδ. έτους 2020-2021.
14. Το υπ’ αρ. 1948/22-12-2011 έγγραφο της ΑΔΙΠ από
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική
αξιολόγηση του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου
Πανεπιστημίου.
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15. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του
Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου και
του Τμήματος Τουρισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου.
16. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του
Τμήματος Τουρισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου (συνεδρίαση 11η, 19/4/2021).
17. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του
Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου
(συνεδρίαση 11η, 12/5/2021).
18. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου (συνεδρίαση
4η, 10/06/2021).
19. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου (συνεδρίαση 28η, 16/06/2021).
20. Το υπό στοιχεία Ι.Π. 2644/25-06-2021 διαβιβαστικό
προς το ΥΠΑΙΘ, με το οποίο διαβιβάζεται η υπό στοιχεία
Ι.Π. 2643/25-06-2021 απόφαση της Συγκλήτου του Ιονίου
Πανεπιστημίου, που αφορά στην έγκριση για την ίδρυση
του εν λόγω Προγράμματος, σύμφωνα με τις διατάξεις
του ν. 4485/2017, όπως σήμερα ισχύει.
21. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη
δαπάνη εις βάρος του τακτικού προϋπολογισμού ή την
κρατική επιχορήγηση του Ιονίου Πανεπιστημίου, αποφασίζουμε:
την ίδρυση από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακού Σπουδών
(ΠΜΣ) του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου σε συνεργασία με το Τμήμα Τουρισμού της
Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου με τίτλο “Ψηφιακές Τεχνολογίες στη Διοίκηση της
Φιλοξενίας και τον Τουρισμό” (“Digital Technologies in
Hospitality Management and Tourism”), ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Επιστήμης της
Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου θα οργανώσει και θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2021- 2022 Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) σε συνεργασία με το Τμήμα
Τουρισμού της σχολής Οικονομικών Επιστημών του
Ιονίου Πανεπιστημίου, με τίτλο «Ψηφιακές Τεχνολογίες
στη Διοίκηση της Φιλοξενίας και τον Τουρισμό» (Digital
Technologies in Hospitality Management and Tourism),
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017.
Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Ψηφιακές Τεχνολογίες στη Διοίκηση της
Φιλοξενίας και τον Τουρισμό» έχει ως αντικείμενο την
παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και την ανάπτυξη
ικανοτήτων αξιοποίησης των νέων ψηφιακών τεχνολογιών (αναλυτική μεγάλων δεδομένων, συνεργατικές
εφαρμογές, κινητό υπολογίζειν, τεχνολογίες διαχείρισης
ανθρωπιστικών δεδομένων, έξυπνες τεχνολογίες, ψηφιακή αναπαράσταση) στον κλάδο του Τουρισμού και των

Τεύχος B’ 4260/15.09.2021

επιχειρήσεων φιλοξενίας με σκοπό την ανάπτυξη αλλά
και διαχείριση της καινοτομίας σε αυτούς.
Σκοπός του ΠΜΣ είναι να δώσει τη δυνατότητα δια
βίου επιστημονικής εκπαίδευσης αφενός σε πτυχιούχους
(ελεύθεροι επαγγελματίες, άνεργοι) που επιθυμούν να
αποκτήσουν γνώσεις και ικανότητες στο πεδίο των ψηφιακών τεχνολογιών προκειμένου να απασχοληθούν σε
αναπτυσσόμενους επιστημονικούς τομείς (π.χ. ψηφιακός
τουρισμός, ψηφιακό μάρκετινγκ, διοίκηση τουριστικών
επιχειρήσεων, διαχείριση κινδύνου και κρίσεων στον
τουρισμό, ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα), και αφετέρου σε εργαζόμενους του δημόσιου ή του ιδιωτικού
τομέα που επιθυμούν να ανταποκριθούν στις συνεχώς
αυξανόμενες πιέσεις του επαγγελματικού τους περιβάλλοντος για χρήση νέων τεχνολογιών και ανάπτυξη
καινοτομίας στο πεδίο εργασίας τους.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Π.Μ.Σ.) στις «Ψηφιακές Τεχνολογίες στη Διοίκηση της
Φιλοξενίας και τον Τουρισμό» (Digital Technologies in
Hospitality Management and Tourism).
Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο ΠΜΣ θα γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου
κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4485/2017.
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία
(3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα μαθημάτων
Για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος
Ειδίκευσης (ΜΔΕ), απαιτείται η επιτυχής συμπλήρωση
90 πιστωτικών μονάδων του Ευρωπαϊκού Συστήματος
Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων
(ECTS) (30 πιστωτικών μονάδων ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο) μέσω της συμμετοχής του κάθε φοιτητή στο σύνολο
των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων
του Προγράμματος.
Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε 5 Πιστωτικές Μονάδες
(ECTS). Η διδασκαλία περιλαμβάνει: διαλέξεις, φροντιστηριακές ασκήσεις και εργαστήρια, καθοδήγηση στην
εκπόνηση επιστημονικών εργασιών, και διενέργεια ατομικών και ομαδικών έργων (projects). Τα μαθήματα και η
κατανομή τους ανά εξάμηνα παρουσιάζονται ενδεικτικά
στον ακόλουθο πίνακα.
Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ECTS
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά Μαθήματα
1
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Τουρι5
στικών Επιχειρήσεων
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2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14

15
16
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Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
Στρατηγικός Σχεδιασμός Επιχειρήσεων
Φιλοξενίας
Κοινωνικά Μέσα στον Τουρισμό
Επιλογή 2 από 3 μαθήματα
Συμπεριφορά Χρηστών Τουριστικής
Πληροφόρησης
Έξυπνες Τεχνολογίες στον Τουρισμό
Παγκοσμιοποίηση, Κοινωνία και Τουρισμός
Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Διαχείριση Κινδύνου και Κρίσεων στον
Τουρισμό και τη Φιλοξενία
Ψηφιακό και Κινητό Μάρκετινγκ
Επιχειρησιακή Νοημοσύνη στον Τουρισμό
Καινοτομία στην Ψηφιακή Εποχή
Επιλογή 2 από 3 μαθήματα
Ψηφιακή Αναπαράσταση Τουριστικών
και Πολιτισμικών Αγαθών
Επιχειρηματικότητα στη Δημιουργική
Οικονομία και Τουρισμό
Ψηφιακές Τεχνολογίες στον Θεματικό,
Εναλλακτικό και Βιώσιμο Τουρισμό
Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Ερευνητικές Μέθοδοι στην Ψηφιακή
Εποχή
Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας

5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5

5
25

ΣΥΝΟΛΟ ECTS
90
Το πρόγραμμα μαθημάτων θα υλοποιείται συνδυαστικά μέσω δια ζώσης διδασκαλίας και εξ αποστάσεως
διδασκαλίας. Συγκεκριμένα, οι εξ αποστάσεως διαλέξεις
κάθε εξαμήνου θα αντιστοιχούν κατά το μέγιστο σε 35%
της συνολικής διδασκαλίας.
Ως γλώσσα διδασκαλίας ορίζεται η ελληνική. Εν τούτοις, η συγγραφή της διπλωματικής εργασίας μπορεί να
γίνει και στην Αγγλική ύστερα από επιλογή του φοιτητή
σε συνεννόηση με τον επόπτη καθηγητή.
Τροποποίηση του προγράμματος σπουδών και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να γίνει με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και θα περιλαμβάνονται
στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων στο ΔΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε σαράντα (40) άτομα κατ’ έτος.
Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Ε.Π.,
Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του
Τμήματος Πληροφορικής και του Τμήματος Τουρισμού
ή διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 (Α’ 112) ή
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το άρθρο 19 του ν. 1404/1983 (Α’ 173) ή την παρ. 7 του
άρθρου 29 του ν. 4009/2011, μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του ιδίου Α.Ε.Ι ή άλλων Α.Ε.Ι ή ερευνητών από
ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής, όπως επίσης καταξιωμένοι επιστήμονες της αλλοδαπής που έχουν θέση ή
προσόντα καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο,
καλλιτέχνες ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με
εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό
αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ., για την κάλυψη εκπαιδευτικών
αναγκών του Π.Μ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017.
Εκτιμάται ότι τα μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.
ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Πληροφορικής καθώς και του Τμήματος Τουρισμού του Ιονίου
Πανεπιστημίου δύναται να καλύψουν κατ’ ελάχιστον το
75% των αναγκών διδασκαλίας του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών που παρουσιάστηκε πιο πάνω.
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Για τη λειτουργία του ΠΜΣ θα χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα (ή μέρος της υπάρχουσας) υλικοτεχνική υποδομή (π.χ. αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκη, εργαστήρια
κ.λπ.) του Ιονίου Πανεπιστημίου καθώς και οι υποδομές
του Τμήματος Πληροφορικής καθώς και του Τμήματος
Τουρισμού.
Επιπλέον, στο πλαίσιο διδασκαλίας και εκπόνησης
εργαστηριακών ασκήσεων των μαθημάτων θα αξιοποιηθεί ο εξοπλισμός και το λογισμικό που διαθέτουν
τα ακόλουθα θεσμοθετημένα ερευνητικά εργαστήρια
των Συνεργαζόμενων Τμημάτων (Τμήμα ΠληροφορικήςΤμήμα Τουρισμού):
A. Τμήμα Πληροφορικής
1) Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων και Βάσεων Δεδομένων Βάσεων (ISDLab), για τα μαθήματα:
Πληροφοριακά Συστήματα για Επιχειρήσεις Φιλοξενίας, Ψηφιακό και Κινητό Μάρκετινγκ, Καινοτομία στην
Ψηφιακή Εποχή
2) Εργαστήριο Πληροφορικής στις Ανθρωπιστικές και
Κοινωνικές Επιστήμες για τα μαθήματα: Κοινωνικά Μέσα
στον Τουρισμό, Ψηφιακή Αναπαράσταση Τουριστικών
και Πολιτισμικών Αγαθών, Επιχειρησιακή Νοημοσύνη
στον Τουρισμό
Β. Τμήμα Τουρισμού
1) Εργαστήριο Ανάλυσης Δεδομένων και Πρόβλεψης
στον Τουρισμό για τα Μαθήματα: Πληροφοριακή Συμπεριφορά και Έρευνα Χρηστών Τουριστικών Υπηρεσιών
Πληροφόρησης, Ερευνητικές Μέθοδοι στην Ψηφιακή
Εποχή, Ψηφιακές Τεχνολογίες στον Θεματικό, Εναλλακτικό και Βιώσιμο Τουρισμό.
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει για 5 έτη, από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 20252026.
Άρθρο 11
Χρηματοδότηση - Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του
ν. 4485/2017, προκειμένου να καλυφθεί το κόστος λει-
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τουργίας του ΠΜΣ, η χρηματοδότησή του θα γίνεται από
τα τέλη φοίτησης, τον προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι. και των
συνεργαζόμενων για την οργάνωσή του φορέων σύμφωνα με το άρθρο 43, τον προϋπολογισμό του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων, τις δωρεές, τις παροχές,
τα κληροδοτήματα, τις κάθε είδους χορηγίες φορέων
του δημοσίου τομέα, όπως οριοθετείται στην περ. α’ της
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), ή του
ιδιωτικού τομέα, τους πόρους από ερευνητικά προγράμματα, τους πόρους από προγράμματα της Ε.Ε. ή άλλων
διεθνών οργανισμών, το μέρος των εσόδων των Ειδικών
Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. και
από κάθε άλλη νόμιμη αιτία.
Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017 το 70% του
ετήσιου κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ που αφορά στις
λειτουργικές δαπάνες εκτιμάται στο ποσό των 58.800
ευρώ και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:
Κατηγορίες Λειτουργικών Εξόδων
Ποσά σε €
Δαπάνες εξοπλισμού και λογισμικού
12.410
Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μετα2.000
πτυχιακούς φοιτητές
Δαπάνες αναλωσίμων
300
Δαπάνες Μετακινήσεων Διδασκόντων του
3.500
Π.Μ.Σ.
Δαπάνες Μετακινήσεων φοιτητών του
0
Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς
Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπι27.600
κού του Α.Ε.Ι.
Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού
0
των Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ.
Αμοιβές διδασκαλίας εξωτερικών συνερ0
γατών από την ημεδαπή
Ή την αλλοδαπή (παρ. 5 άρθρο 36
ν. 4485/2017)
Αμοιβές διοικητικής, οικονομικής και τεχνι12.000
κής υποστήριξης
Λοιπές Δαπάνες (έξοδα δημοσιότητας,
990
προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού,
οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών
πεδίου)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ
58.800,00
Το 30% του ετησίου κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ
αφορά στην κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Ιδρύματος και εκτιμάται στο ποσό των 25.200,00 €.
Επομένως το συνολικό ποσό ανέρχεται στις 84.000 €.
Άρθρο 12
Αιτιολόγηση της ανάγκης επιβολής τέλους
φοίτησης
Η επιβολή διδάκτρων προβλέπεται από τις διατάξεις
του ν. 4485/2017 (άρθρο 37) δεδομένου ότι τα λειτουργικά έξοδα του ΔΠΜΣ δεν καλύπτονται εξ ολοκλήρου από
τις κατηγορίες χρηματοδότησης της παρ. 1 του άρθρου
37 του ν. 4485/2017.
Βασική φιλοσοφία του συγκεκριμένου ΔΠΜΣ είναι
η παροχή της δυνατότητας σε φοιτητές που κατά κύ-
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ριο λόγο εργάζονται να διευρύνουν τις γνώσεις, να εκσυγχρονίσουν τις επαγγελματικές τους ικανότητες, και
κατ’ επέκταση να ανελιχθούν στον χώρο εργασίας τους.
Για τον λόγο αυτό, η διδασκαλία των μαθημάτων του
ΔΠΜΣ θα πραγματοποιείται απογευματινές - βραδινές
ώρες προκειμένου να καταστεί δυνατή η παρακολούθηση μαθημάτων και από εργαζόμενους φοιτητές, οι
οποίοι επιθυμούν την επαγγελματική τους εξέλιξη, τον
εκσυγχρονισμό των ικανοτήτων τους και τη διεύρυνση
των γνώσεών τους.
Στο πλαίσιο παροχής προηγμένων υπηρεσιών εξυπηρέτησης των φοιτητών, θα αναπτυχθεί διαδικτυακή
πύλη για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτημάτων τους
στο ΔΠΜΣ καθώς και απευθείας ενημέρωση αναφορικά με επιστημονικά, τεχνικά και διοικητικά θέματα. Θα
οργανωθεί και θα στελεχωθεί γραφείο γραμματειακής
υποστήριξης του ΠΜΣ, το οποίο θα λειτουργεί καθημερινά κατά τις απογευματινές ώρες. Επιπλέον, θα δοθεί
στους φοιτητές η δυνατότητα επικοινωνίας με υπεύθυνο
τεχνικής υποστήριξης στις ώρες των εργαστηρίων. Το
προσωπικό που θα απασχοληθεί για τεχνική και διοικητική υποστήριξη θα είναι έκτακτο ή προερχόμενο από
το προσωπικό του Ι.Π., το οποίο όμως θα απασχολείται
πέραν του ωραρίου του και συγκεκριμένα στο απογευματινό διάστημα (15:00 έως 21.00) ανάλογα με τη θέση
του. Επιπλέον, θα δημιουργηθεί μία σημαντική υποδομή
προβολής και ενημέρωσης του ΠΜΣ και των πεπραγμένων του σε ότι αφορά τα κριτήρια της αναγνωρισιμότητας και της απασχολησιμότητας στην αγορά εργασίας
καθώς και στην εν γένει επιστημονική κοινότητα.
Στο πλαίσιο της ίδρυσης του ΔΠΜΣ, τα τέλη φοίτησης
των φοιτητών θα καταστήσουν για το Τμήμα εφικτό να
παρέχει στους μεταπτυχιακούς του φοιτητές παροχές
σε τεχνικό και τεχνολογικό, διοικητικό, εκπαιδευτικό και
επιστημονικό επίπεδο.
Συγκεκριμένα:
1. Στο τεχνολογικό επίπεδο απαιτείται η τακτική προμήθεια ποικίλου εξοπλισμού.
Για παράδειγμα, απαιτείται η προμήθεια υπολογιστών,
εκτυπωτών ακόμα και ειδικού εξοπλισμού προκειμένου
να πραγματοποιούνται σε σύγχρονα τεχνικά περιβάλλοντα οι εργαστηριακές ασκήσεις και να εκπονούνται
οι εργασίες των μεταπτυχιακών φοιτητών. Επίσης, θα
απαιτηθεί η αγορά αδειών για εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών που θα χρησιμοποιηθούν στις εργαστηριακές
ασκήσεις των μαθημάτων.
2. Στο εκπαιδευτικό επίπεδο, θα απαιτηθεί η παροχή
γραμματειακής υποστήριξης πλήρους απασχόλησης των
μεταπτυχιακών φοιτητών. Η γραμματειακή υποστήριξη
θα είναι υπεύθυνη για την επικοινωνία με τους φοιτητές,
την επικοινωνία με το διδακτικό προσωπικό του ΔΠΜΣ
για οργανωτικά θέματα (ώρες διδασκαλίας, παρουσιολόγια φοιτητών, κ.λπ.), καθώς και την επικοινωνία με τις
υπηρεσίες του Πανεπιστημίου για οργανωτικά θέματα
(αίθουσες ΠΜΣ, κ.λπ.). Επίσης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της περιλαμβάνεται η σύνταξη ωρολόγιου προγράμματος διδασκαλίας και εξεταστικής, η διαχείριση
του ειδικού ιστοτόπου του ΔΠΜΣ αναρτώντας εγκαίρως
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σημαντικές ανακοινώσεις, πληροφορίες και προθεσμίες
για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές.
3. Στο διοικητικό επίπεδο, θα απαιτηθεί διοικητική υποστήριξη του ΔΠΜΣ για τη σύνταξη των πρακτικών της
Συντονιστικής Επιτροπής Μεταπτυχιακού (ΣΕΜ), τη διαχείριση και μελέτη της νομοθεσίας, τη διαχείριση θεμάτων
λειτουργίας της ΣΕΜ, την ταξινόμηση, αρχειοθέτηση και
φύλαξη σημαντικών εγγράφων του ΠΜΣ από παρουσιολόγια μεταπτυχιακών φοιτητών έως πρακτικά ΣΕΜ, και
την καταγραφή πρωτοκόλλου. Στο πλαίσιο της διοικητικής
υποστήριξης εντάσσεται και η προετοιμασία και εισήγηση
υπηρεσιακών σημειωμάτων που αφορούν σε θέματα των
μεταπτυχιακών φοιτητών του ΔΠΜΣ για τη Συντονιστική
Επιτροπή αλλά και για τις Συνελεύσεις των Τμημάτων. Το
άτομο που θα απασχοληθεί θα επικουρεί τον Διευθυντή
του προγράμματος στην οικονομική διαχείριση του Προγράμματος (π.χ. την κατάρτιση συμβάσεων διδασκόντων
και λοιπών συνεργατών του ΠΜΣ, παρακολούθηση και
τροποποίηση του προϋπολογισμού).
4. Στο επιστημονικό επίπεδο, θα δοθεί η δυνατότητα
στους φοιτητές να γνωρίσουν τεχνολογίες αιχμής (stateof-the-art) αλλά και να ενημερωθούν για βέλτιστες επιχειρηματικές τεχνικές (best practices) αναφορικά με
την χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών στον Τουριστικό Κλάδο. Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός,
το ΠΜΣ επιτρέπει την διεκπεραίωση των μετακινήσεων
των διδασκόντων (μελών ΔΕΠ ή εξωτερικών μελών) με
σκοπό τη σύναψη συνεργασιών με εξέχοντα στελέχη του
επιχειρηματικού κόσμου αλλά και επιστήμονες κύρους
του ακαδημαϊκού χώρου (άλλων πανεπιστημίων ή του
εξωτερικού). Απώτερος στόχος είναι να υπάρχει άμεση
ή έμμεση επικοινωνία και μεταφορά πολύτιμης γνώσης
από τα άτομα αυτά στους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Η
άμεση επικοινωνία περιλαμβάνει μετακινήσεις εξωτερικών ομιλητών και διαλέξεις στα πλαίσια του ΠΜΣ, ενώ
η έμμεση επικοινωνία περιλαμβάνει μετακίνηση των
διδασκόντων και συνεργασία με άτομα υψηλής επιστημονικής κατάρτισης για την παροχή πρόσθετου εκπαιδευτικού υλικού προς τους φοιτητές.
Κατά συνέπεια, για την εύρυθμη λειτουργία του ΠΜΣ
καθώς και για την κάλυψη όλων των εξόδων που περιγράφονται παραπάνω, είναι αναγκαία η επιβολή τελών
φοίτησης, το ύψος των οποίων θα ανέρχεται στο ποσό
των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000 €).
Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνεται μία ενδεικτική
κατανομή των τελών φοίτησης σε σχέση με τις διάφορες
κατηγορίες λειτουργικών εξόδων του ΠΜΣ.
Κατηγορίες Λειτουργικών Εξόδων Ενδεικτική
κατανομή
Τελών φοίτησης
Εξοπλισμός και Λογισμικό
21.1%
Υποτροφίες σε μεταπτυχιακούς φοι3.40%
τητές
Αναλώσιμα
0.51%
Μετακινήσεις Διδασκόντων του
5.95%
Π.Μ.Σ.
Μετακινήσεις φοιτητών του Π.Μ.Σ.
0.0%
για εκπαιδευτικούς σκοπούς
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Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού του Α.Ε.Ι.
Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν
στην οργάνωση του Π.Μ.Σ.
Αμοιβές διδασκαλίας εξωτερικών
συνεργατών από την ημεδαπή ή
την αλλοδαπή (παρ. 5 άρθρο 36
ν. 4485/2017)
Αμοιβές διοικητικής, οικονομικής
και τεχνικής υποστήριξης
Λοιπές Δαπάνες (έξοδα δημοσιότητας, προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης συνεδρίου,
δαπάνες Εργασιών πεδίου)
ΣΥΝΟΛΟ

46,93%
0%

0%

20.4%
1.68%

100%

Άρθρο 13
Μεταβατικές Διατάξεις
Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση,
θα ρυθμίζονται από το Ειδικό Πρωτόκολλο συνεργασίας,
τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, καθώς και από
τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κέρκυρα, 30 Αυγούστου 2021
Ο Πρύτανης
ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΛΩΡΟΣ
Ι

Αριθμ. ΔΦ 15/13879
(2)
Τροποποίηση Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο «Περιβαλλοντική Διαχείριση και Βιωσιμότητα (M. Sc. in Environmental
Management and Sustainability)», του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημιακού
Κέντρου Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών του
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.
Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
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).
2. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα τα άρθρα 30 έως και 37,
43, 45 και 85.
3. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 19 του
ν. 4521/2018 (Α’ 38) και της παρ. γ του άρθρου 17 του
ν. 4559/2018 (Α’ 142).
4. Τις διατάξεις της παρ. 1 και 5 του άρθρου 101 του
ν. 4547/2018 (Α’ 102).
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5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα
Διπλώματος» (Α’ 189).
6. Τις υπουργικές αποφάσεις υπό στοιχεία: α) 216772/
Ζ1/8-12-2017 «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας
των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β’ 4334)
και β) 131757/Ζ1/2-8-2018 «Ρύθμιση θεμάτων απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών των Ελληνικών ΑΕΙ» (Β’ 3387).
7. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία:
α) 163204/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών Λοιπά θέματα», β) 203446/Ζ1/22- 11-2017 «Διευκρινίσεις
σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017
(Α’ 114)» και γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22-12-2017
«Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114)
για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών», δ) 22879/Ζ1/
9-2-2018 «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017
(Α’ 114)», ε) 26407/Ζ1/15-2-2018 «Ίδρυση - Επανίδρυση ΠΜΣ σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017
(Α’ 114)» και στ) 45070/Ζ1/19-3-2018 “Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις»” (Α’ 38).
8. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία 41931/Ζ1/13-03-2018
κοινής υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση θεμάτων ίδρυσης κοινών Π.Μ.Σ. και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη μεταξύ ημεδαπών Α.Ε.Ι. και αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων ή ερευνητικών
κέντρων και ινστιτούτων της αλλοδαπής» (Β’ 972).
9. Την υπό στοιχεία ΔΦ15/11054/28-06-2021 πράξη
ανασύστασης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών
του ΔΙ.ΠΑ.Ε. (ΑΔΑ: ΨΠΗ646ΨΖ3Π-ΕΘΡ).
10. Την υπό στοιχεία ADMIN 1840/30-05-2018 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε. «Έγκριση
της επανίδρυσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών της Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με τίτλο: “Περιβαλλοντική Διαχείριση και Βιωσιμότητα” (MSc in Environmental
Management and Sustainability)» (Β’ 2446).
11. Την υπ’ αρ. 16/07-04-2021 (θέμα 5ο Προσθήκη του μαθήματος επιλογής “Εnvironmental Hazard
Management (Διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων)”
στα ΠΜΣ της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος) απόφαση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος
του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας, της Σχολής
Επιστήμης και Τεχνολογίας, του Πανεπιστημιακού Κέντρου Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών η οποία ομόφωνα αποφάσισε να κάνει δεκτή την εισήγηση για την
προσθήκη του μαθήματος επιλογής “Εnvironmental
Hazard Management (Διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων)” στα ΠΜΣ της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος
(M. Sc. in Environmental Management and Sustainability,
M. Sc. in Energy and Finance, M. Sc. in Energy Building
Design, M. Sc. in Energy Systems).
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12. Την υπ’ αρ. 5/08-07-2021 (θέμα 1ο) απόφαση της
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.
13. Την υπ’ αρ. 28/13-07-2021 (θέμα 18Α) απόφαση
της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου
της Ελλάδος.
14. Το υπό στοιχεία ΔΦ 15/12979/27-07-2021 έγγραφο
του Προέδρου του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος
προς το Τμήμα Β’ Μεταπτυχιακών Σπουδών της Διεύθυνσης Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης της Γενικής Γραμματείας Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Έγκριση τροποποίησης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος».
15. Την υπό στοιχεία 19407/Ζ1/11-02-2020 απόφαση
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Συγκρότηση
της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου
της Ελλάδος» (Υ.Ο.Δ.Δ. 106).
16. Την απόφαση έγκρισης του Εσωτερικού Κανονισμού του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος
(Β’ 4889/2020).
17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού ή του τακτικού προϋπολογισμού του
ΔΙ.ΠΑ.Ε., αποφασίζει:
την τροποποίηση του προγράμματος σπουδών
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβαλλοντική Διαχείριση και Βιωσιμότητα (M. Sc. in
Environmental Management and Sustainability)» του
Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημιακού Κέντρου
Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, ως προς την προσθήκη σε αυτό
του κάτωθι μαθήματος επιλογής:
1. Τίτλος μαθήματος: Environmental Hazard Management (Διαχείριση Περιβαλλοντικών Κινδύνων)
Εξάμηνο διδασκαλίας: 2ο
Συνολικές ώρες διδασκαλίας: 39
Εκπαιδευτικός φόρτος: 150 ώρες
Μονάδες ECTS: 6
2. Μαθησιακοί Στόχοι
Μετά το τέλος του μαθήματος ο φοιτητής/φοιτήτρια
θα πρέπει:
- να μπορεί να γνωρίζει τους τύπους των περιβαλλοντικών κινδύνων και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν,
- να κατανοεί τις τεχνολογίες και μεθοδολογίες αποτίμησης περιβαλλοντικών κινδύνων, της ευαλωσιμότητας
και επικινδυνότητάς τους,
- να υλοποιεί σχεδιασμό για διαχείριση και αντιμετώπιση κινδύνων,
- να κατανοεί την διαχείριση και αντιμετώπιση κινδύνων,
- να κατανοεί την διαχείριση επικινδυνότητας,
- να κατανοεί την συμμετοχή της κοινότητας στην προετοιμασία, διαχείριση και αντιμετώπιση κινδύνων και
ανάπτυξη ανθεκτικότητας.
3. Αντικείμενο του μαθήματος
Τα θέματα που καλύπτει είναι:
- Τύποι κινδύνων και οι επιδράσεις τους.

Τεύχος B’ 4260/15.09.2021

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

- Μεθοδολογίες, τεχνολογίες και εργαλεία αποτίμησης
περιβαλλοντικών κινδύνων, ευαλωσιμότητας και επικινδυνότητας.
- Σχεδιασμός για διαχείριση κινδύνων.
- Διαχείριση επικινδυνότητας.
- Διαχείριση και αντιμετώπιση κινδύνων.
- Διαχείριση κινδύνων και επικινδυνότητας.
- Συμμετοχή της κοινότητας στην διαχείριση και μείωση κινδύνων, επίγνωση κινδύνων και ανάπτυξη ανθεκτικότητας.
- Mελέτες περιπτώσεων.
4. Διδακτική Μέθοδος
Η διδασκαλία του μαθήματος συνίσταται από την
πραγματοποίηση διαλέξεων θεωρίας και την εκπόνηση
εργασιών.
5. Μέθοδος αξιολόγησης φοιτητών
Προβλέπεται τελική γραπτή εξέταση και oι φοιτητές
υποχρεούνται για την επιτυχή παρακολούθηση του
μαθήματος να παραδώσουν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου συγκεκριμένο αριθμό εργασιών που θα καθορισθούν από τους διδάσκοντες, όπως ακολούθως:
- Εργασία/Εργασίες (50%).
- Τελική γραπτή εξέταση (50%).
6. Απαιτήσεις εξοπλισμού - λογισμικού
O εξοπλισμός και το λογισμικό που απαιτείται για την
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εκπαίδευση των φοιτητών είναι ήδη διαθέσιμα από το
τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας.
7. Προτεινόμενη Βιβλιογραφία
- Environmental Hazards Assessing Risk and Reducing
Disaster" 3rd Ed., Keith Smith, Routledge, 6th Edition,
2013.
- Blaikie, P., T. Cannon, I. Davis, and B. Wisner, At Risk:
Natural Hazards, People’s Vulnerability, and Disasters.
London: Routledge, 1994.
- Rubin, Claire B. and Cutter, Susan L.(ed.). 2020. U.S.
Emergency Management in the 21st Century: From Disaster to Catastrophe. New York and Oxon, UK: Routledge.
- Cutter, S.L. (2016), “The landscape of disaster resilience indicators in the USA”, Natural Hazards, Vol. 80,
pp.741-758.
- Rubin, Claire B. and Cutter, Susan L.(ed.). 2020. U.S.
Emergency Management in the 21st Century: From Disaster to Catastrophe. New York and Oxon, UK: Routledge.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 30 Αυγούστου 2021
Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΪΣΗΣ
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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.

*02042601509210008*

