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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 29586 (1)
  Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών με τίτλο: «Τεχνητή Νοημοσύνη» του 

Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Θετικών 

Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(Συνεδρίαση 2958/12 και 13-4-2018)

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργά-

νωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθ-
μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως αυτός 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει και ιδίως των άρθρων 32 
και 85 παρ. 2α. 

2. Την υπουργική απόφαση με αριθμό 216772/Ζ1/
8-12-2017 (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12-12-2017): «Τρόπος κατάρ-
τισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και 
της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μετα-
πτυχιακών Σπουδών».

3. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό: α) 163204/
Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων 
του ν. 4485/17 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών σπου-
δών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-Λοιπά θέ-
ματα», 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 με-
ταπτυχιακών σπουδών», δ) 22879/Ζ1/9-2-2018 «Εφαρ-
μογή 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 
(Α΄38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες 
διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α’/2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότη-
τας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και 
συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώ-
ματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Πλη-
ροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστο-
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με 
αριθμό 300/21-2-2018).

6. Τη θετική εισήγηση με αριθμό 20160/12-4-2018 της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΑΠΘ.

7. Τη με αριθμό 102611/Ζ1/21-6-2018 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σχε-
τικά με την: «Ίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 
του ν. 4485/17 (Α΄114)».

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την ίδρυση και λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 
2018-2019 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Θετικών 
Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης (Α.Π.Θ.) με τίτλο: «Τεχνητή Νοημοσύνη», ως 
ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επι-
στημών του Α.Π.Θ. οργανώνει και λειτουργεί από ακα-
δημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο: «Τεχνητή Νοημοσύνη», σύμφωνα με 
τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του 
ν. 4485/2017 (Α΄114).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Π.Μ.Σ.) είναι η περιοχή της Τεχνητής Νοημοσύνης. 
Η Τ.Ν. είναι η επιστήμη η οποία ασχολείται με τους ευφυ-
είς πράκτορες, δηλαδή με τα συστήματα (υλικού και λο-
γισμικού) που αντιλαμβάνονται το περιβάλλον τους και 
δρουν σε αυτό, προσπαθώντας να αυξήσουν τη πιθανό-
τητα επιτυχίας των στόχων τους. Ο στόχος της T.N. είναι 
η δημιουργία τεχνητών συστημάτων (μηχανών) που να 
μιμούνται τις νοητικές λειτουργίες του ανθρώπινου εγκε-
φάλου, όπως η Μάθηση και η Επίλυση Προβλημάτων.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. στην «Τεχνητή Νοημοσύνη» είναι η 
δημιουργία εξειδικευμένων στελεχών υψηλού επιπέδου 
σε θέματα αιχμής της Πληροφορικής και ειδικότερα στον 
τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης και η αναβάθμιση της 
έρευνας στο συγκεκριμένο τομέα, ώστε οι απόφοιτοί του 
να καλύπτουν με επιτυχία προκηρυσσόμενες θέσεις του 
Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα και να στελεχώνουν Ερευ-
νητικά και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Οι επιδιώ-
ξεις του Π.Μ.Σ. στην «Τεχνητή Νοημοσύνη» του Α.Π.Θ. 
εκπληρώνονται με την παρακολούθηση οργανωμένων 
μεταπτυχιακών μαθημάτων και την εκπόνηση Μεταπτυ-
χιακής Διπλωματικής Εργασίας σύμφωνα με τα διεθνή 
ακαδημαϊκά πρότυπα που εγγυώνται την κατάρτιση και 
ειδίκευση σε αντικείμενα της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Τεχνητή Νοημοσύνη».

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί ως μεταπτυχιακοί/κές φοι-
τητές/τριες: α) Πτυχιούχοι Τμημάτων Πληροφορικής, 
Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Επιστήμης 
των Υπολογιστών της ημεδαπής, β) Πτυχιούχοι άλλων 
Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών και Διπλωμα-
τούχοι Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής με ισχυρό 
υπόβαθρο στη Πληροφορική, γ) Πτυχιούχοι άλλων Τμη-
μάτων Πανεπιστημίων ή Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής με γνωστικό αντικείμενο 
συναφές με την Πληροφορική, δ) Πτυχιούχοι τμημάτων 
ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής με γνωστικό αντι-
κείμενο συναφές με την Πληροφορική.

Υποψήφιοι μπορούν να είναι και φοιτητές προπτυχια-
κών προγραμμάτων των προαναφερθέντων τμημάτων, 
οι οποίοι βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο της φοίτη-
σής τους και αναμένεται να αποκτήσουν το πτυχίο τους 
μέχρι το τέλος της περιόδου εγγραφών στο Π.Μ.Σ.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια σπουδών

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) 
ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών Δ.Μ.Σ. είναι ενενήντα (90). Το αναλυτικό 
πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται 
ενδεικτικώς ως εξής:

1ο Εξάμηνο
Επιλογή τεσσάρων (4) μαθημάτων

α/α Μάθημα Kωδ. 
Μαθ.

ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗ-
ΜΑΤΟΣ

ECTS

1 Εισαγωγή στη
Μηχανική Μάθηση

AI-1 Επιλογής 7,5

2 Σημασιολογικός 
Ιστός

AI-2 Επιλογής 7,5

3 Ευφυή Αυτόνομα
Συστήματα-Ρομποτική

AI-3 Επιλογής 7,5

4 Τεχνητή Όραση AI-4 Επιλογής 7,5
5 Υπολογιστική Νοη-

μοσύνη-Στατιστική 
Μάθηση

AI-5 Επιλογής 7,5

6 Ανάλυση Βιοσημά-
των-Νευροπληροφο-
ρική

AI-6 Επιλογής 7,5

7 Παιχνίδια και Τεχνητή 
Νοημοσύνη

AI-7 Επιλογής 7,5

Σύνολο ECTS 30

2ο Εξάμηνο

α/α Μάθημα Kωδ. 
Μαθ.

ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗ-
ΜΑΤΟΣ

ECTS

1 Γλωσσική Τεχνολογία ΑΙ-8 Επιλογής 7,5
2 Προηγμένα Θέματα 

Μηχανικής Μάθησης
AI-9 Επιλογής 7,5

3 Πράκτορες AI-10 Επιλογής 7,5
4 Βαθιά Μάθηση και 

Ανάλυση Πολυμεσι-
κών Δεδομένων

AI-11 Επιλογής 7,5

5 Φιλοσοφία και Τεχνη-
τή Νοημοσύνη

AI-12 Επιλογής 7,5

6 Σχεδιασμός, Χρονο-
προγραμματισμός 
και Επίλυση Περιορι-
σμών

AI-13 Επιλογής 7,5

Σύνολο ECTS 30

3ο Εξάμηνο
1 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Υ 30

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ECTS 90
Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η Ελλη-

νική, εκτός αν υπάρχουν τουλάχιστον αλλοδαποί μετα-
πτυχιακός/κή φοιτητής ή φοιτήτρια, οπότε το μάθημα 
διεξάγεται στην Αγγλική. Η βιβλιογραφία του κάθε μα-
θήματος είναι κατά βάση στην Αγγλική γλώσσα.
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Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ 
ανώτατο όριο στους τριάντα (30) μεταπτυχιακούς/ές 
φοι-τητές/τριες ετησίως.

Ο τρόπος επιλογής των εισακτέων, η διαδικασία και τα 
κριτήρια επιλογής, καθορίζονται στον οικείο Κανονισμό 
Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο οποίος έχει εγκριθεί από τη 
Σύγκλητο του ΑΠΘ (συνεδρίαση με αριθμό 2958/12&13-
4-2018) και αναφέρονται στην προκήρυξη

Άρθρο 8
Προσωπικό

Για την υλοποίηση του ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη 
ΔΕΠ του Τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς και μέλη ΔΕΠ 
άλλων Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, 
καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων και επισκέπτες 
διδάσκοντες (καταξιωμένοι επιστήμονες ή επιστήμονες 
αναγνωρισμένου κύρους) από την ημεδαπή και την αλ-
λοδαπή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του 
ν. 4485/2017 (Α΄114).

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθούν οι 
αίθουσες διδασκαλίας που διαθέτει το Τμήμα Πληρο-
φορικής εντός της Πανεπιστημιούπολης (Ημιώροφος 
Κτηρίου Βιολογίας), αλλά και στο Παράρτημα του, που 
εδρεύει επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 16, στον Δήμο 
Καλαμαριάς. Οι αίθουσες αυτές είναι εξοπλισμένες με τον 
απαραίτητο εξοπλισμό (ασύρματη δικτ-ύωση, συστή-
ματα προβολής κ.λπ.). Για την εκπόνηση των εργασιών 

(Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, εργασίες στα 
πλαίσια των μαθημάτων) και την εξοικείωση των μετα-
πτυχιακών φοιτητών/τριών με υλικό και λογισμικό που 
σχετίζονται με τα προσφερόμενα μαθήματα οι φοιτητές 
έχουν στην διάθεση τους τις νησίδες υπολογιστών του 
Τμήματος καθώς και την υπολογιστική υποδομή και τον 
εξοπλισμό (π.χ. μαγνητικοί αισθητήρες καταγραφής κί-
νησης, καταγραφή βίντεο από πολλαπλές κάμερες, συ-
στοιχίες μικροφώνων, εγκεφαλικές διεπαφές, τηλεκα-
τευθυνόμενα ιπτάμενα μέσα [drones]) του Εργαστηρίου 
Τεχνητής Νοημοσύνης και Ανάλυσης Πληροφοριών, όσο 
και τον αντίστοιχο εξοπλισμό (ισχυροί σταθμοί εργασίες 
και προσωπικοί υπολογιστές με ισχυρές κάρτες γραφι-
κών παράλληλης επεξεργασίας, ρομποτικά συστήματα, 
δίκτυα ευφυών αισθητήρων και οργάνων δράσης, επι-
στημονικές εργαλειοθήκες λογισμικού και περιβάλλοντα 
προσομοίωσης και ανάπτυξης συστημάτων Τεχνητής 
Νοημοσύνης) του Εργαστηρίου Ευφυών Συστημάτων 
τόσο εντός της Πανεπιστημιούπολης όσο και στον ερ-
γαστηριακό χώρο που αυτό διαθέτει στο Παράρτημα, 
και του Εργαστηρίου Ευφυϊών Συστημάτων.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 
2018-2019 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Αναλυτικός συνολικός προϋπολογισμός λειτουργίας 
για πέντε (5) συνεχή έτη (2018-2022), συμπεριλαμβανο-
μένου του αναλυτικού λειτουργικού κόστους του ΠΜΣ, 
τις πηγές χρηματοδότησής του και τους εν γένει πόρους 
της λειτουργίας του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 32 και 37 του ν. 4485/2017:

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ

1. Κάθε Άλλη Νόμιμη Αιτία (εξέταση φακέλων υποψηφιότητας) 4.500,00 €

2. Τέλη Φοίτησης 65.520,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 2018-2022 70.020,00 €

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ

1. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 14.000,00 €

2. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές 4.800,00 €

3. Δαπάνες αναλωσίμων 464,00 €

4. Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ. 3.000,00 €

5. Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 6.800,00 €

6. Αμοιβές διοικητικής και τεxνικής υποστήριξης 14.300,00 €

7. Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα δημοσιότητας - προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, 
οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου. 5.000,00 €
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8. Λειτουργικά Έξοδα Ιδρύματος ( = 30% Τελών Φοίτησης) 19.656,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2018-2022 70.020,00 €

Το ανωτέρω ετήσιο κόστος λειτουργίας ισοσκελίζεται από τα τέλη φοίτησης (1.800,00€ για ένα κύκλο σπουδών 
[3 ακαδημαϊκά εξάμηνα]) καθώς και έσοδα εξέτασης φακέλου υποψηφιότητας (30,00€ ανά φάκελο) για εισαγωγή 
στο Π.Μ.Σ.

Οποιεσδήποτε άλλες δυνητικές πηγές χρηματοδότησης (Δωρεές, Παροχές, Κληροδοτήματα, Χορηγίες, Φορέων 
Δημοσίου Τομέα, Πόροι Ερευνητικών Προγραμμάτων είτε Πόροι Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Άλλων 
Διεθνών Οργανισμών εφόσον οι κατηγορίες δαπανών είναι επιλέξιμες, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, 
κάθε άλλη νόμιμη αιτία) αξιοποιούνται για την αναβάθμιση της προσφερόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης των 
μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών και τη δυνητική μείωση των τελών φοίτησης.

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Θεσσαλονίκη, 11 Ιουλίου 2018.

Ο Πρύτανης

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ

Ι

      Αριθμ. 29540 (2)
Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών με τίτλο: «Επιστήμη Δεδομένων και 

Παγκόσμιου Ιστού» του Τμήματος Πληροφορι-

κής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστο-

τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(Συνεδρίαση 2958/12 και 13-4-2018)

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργά-

νωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθ-
μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως αυτός 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και ιδίως των άρθρων 32 
και 85 παρ. 2α.

2. Την υπουργική απόφαση με αριθμό 216772/Ζ1/
8-12-2017 (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12-12-2017): «Τρόπος κατάρ-
τισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και 
της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μετα-
πτυχιακών Σπουδών».

3. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό : α) 
163204/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των δια-
τάξεων του ν. 4485/17 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών 
σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-Λοιπά 
θέματα», β) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινίσεις σχε-
τικά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 
114), και γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22-12-2017 «Εφαρ-
μογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄114) για θέ-
ματα 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 (Α΄38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Ατ-
τικής και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α’/2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότη-
τας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και 
συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώ-
ματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Πλη-
ροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστο-
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με 
αριθμό 295/21-11-2017).

6. Τη θετική εισήγηση με αριθμό 20160/12-4-2018 της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΑΠΘ.

7. Τη με αριθμό 102611/Ζ1/21-6-2018 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σχε-
τικά με την: «Ίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 
του ν. 4485/2017 (Α΄114)».

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ-
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Την ίδρυση και λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 
2018-2019 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επι-
στημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη 
με τίτλο: «Επιστήμη Δεδομένων και Παγκόσμιου Ιστού», 
ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστη-
μών του ΑΠΘ οργανώνει και λειτουργεί από ακαδημαϊκό 
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έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο: «Επιστήμη Δεδομένων και Παγκόσμιου Ιστού», 
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις 
διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄114).

Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Π.Μ.Σ.) είναι η εξειδίκευση στο γνωστικό αντικεί-
μενο της αναδυόμενης Επιστήμης των Δεδομένων και 
του Παγκόσμιου Ιστού. Το αντικείμενο αυτό είναι κρίσι-
μης σημασίας με δεδομένο ότι η εκθετικά αυξανόμενη 
παραγωγή δεδομένων κι η παράλληλη ραγδαία εξέλι-
ξη των τεχνολογιών του Παγκόσμιου Ιστού θέτουν νέες 
προκλήσεις σε πολλαπλά θεματικά πεδία της επιστήμης 
των Η.Υ. Οι προκλήσεις αυτές τίθενται σε όλα τα επίπεδα 
της στοίβας των τεχνολογιών Πληροφορικής μια που 
αφορούν στις υποδομές, στη διαχείριση, στην πρόσβα-
ση, καθώς και στην αξιοποίηση της πληροφορίας για 
εξόρυξη γνώσης που θα παρέχεται με άμεσο τρόπο και 
θα ανοίγει νέες δυνατότητες εξέλιξης της επιστήμης και 
της καινοτομίας.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η επαρκής κατάρτιση των με-
ταπτυχιακών φοιτητών στην Επιστήμη Δεδομένων και 
Παγκόσμιου Ιστού έτσι ώστε να είναι σε θέση είτε να 
απασχοληθούν απευθείας στη βιομηχανία σε σχετικές 
θέσεις εργασίας, είτε να προχωρήσουν σε έρευνα και 
σε εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής. Στοχεύουμε σε 
ένα ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών που θα περιλαμβάνει 
βασική αλλά και προχωρημένη θεματολογία και προ-
σφέρει δυνατά εφόδια στις περιοχές της Επιστήμης Δε-
δομένων (Data Science) και της Επιστήμης Παγκόσμιου 
Ιστού (Web Science). Αυτή τη στιγμή, υπάρχει μια μεγάλη 
λίστα από Π.Μ.Σ. στα αντικείμενα αυτά που προσφέρο-
νται από κορυφαία Πανεπιστήμια σε διεθνές επίπεδο 
και η δημιουργία ενός αντίστοιχου προγράμματος στο 
Α.Π.Θ. αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον των 
αποφοίτων, καθώς θα προσφέρει γνώσεις που απαιτού-
νται σε μεγάλο βαθμό τόσο από τη βιομηχανία όσο και 
από την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
στην Επιστήμη Δεδομένων και Παγκόσμιου Ιστού».

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλων πρώτου 
κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της 
ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής από 
Τμήματα συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Στην περί-
πτωση ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, υποβάλλε-
ται και η αντίστοιχη βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας 
του πτυχίου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Υποψήφιοι μπορούν 
να είναι και φοιτητές προπτυχιακών προγραμμάτων, οι 
οποίοι βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο της υποχρεω-
τικής φοίτησης και αναμένεται να αποκτήσουν το πτυχίο 
τους μέχρι το τέλος της περιόδου εγγραφών στο Π.Μ.Σ.

Επίσης, γίνονται δεκτά και μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., 
Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις 
του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34, ως υπε-
ράριθμοι και μόνο ένας κατ΄ έτος ανά Π.Μ.Σ., που οργα-
νώνεται σε Τμήματα του Ιδρύματος που υπηρετούν, το 
οποίο είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο 
που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια σπουδών

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε 3 ακαδη-
μαϊκά εξάμηνα. Τα δύο πρώτα εξάμηνα αφορούν στη 
διδασκαλία μαθημάτων και το 3ο εξάμηνο αφιερώνε-
ται στην εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής 
Εργασίας.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μετα-

πτυχιακών Σπουδών Δ.Μ.Σ. είναι 90. Το πρόγραμμα 
μαθημάτων ακολουθεί μια μεθοδολογία 3 κύκλων με 
τα μαθήματα του πρώτου εξαμήνου να αποτελούν τον 
εισαγωγικό κορμό στις βασικές έννοιες της επιστήμης 
των Δεδομένων και Ιστού, τα μαθήματα του δεύτερου 
εξαμήνου να εξειδικεύουν σε γνώσεις που αφορούν 
σε αντικείμενα αιχμής που αφορούν σε εξειδίκευση σε 
καίριους τομείς, και το τρίτο εξάμηνο ολοκληρώνει την 
παρεχόμενη τεχνογνωσία κι εξειδίκευση με έμφαση σε 
διπλωματικές εργασίες που στόχο έχουν την ανάδειξη 
της έρευνας ως μοχλό καινοτομίας και ως κινητήριο εφό-
διο για ανάπτυξη και ενθάρρυνση των νέων επιστημό-
νων για ατομική ερευνητική αλλά και πιθανή νεοφυή 
επιχειρηματικότητα. Η χρήση μέσων εξ αποστάσεως 
διδασκαλίας θα γίνεται κατά περίπτωση, εφόσον κάτι 
τέτοιο εξυπηρετεί καλύτερα τους μαθησιακούς στόχους 
του εκάστοτε μαθήματος, και δεν θα ξεπερνά το 35% 
κάθε μαθήματος. Το ενδεικτικό αναλυτικό πρόγραμμα 
των μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

1ο Εξάμηνο
α/α Μάθημα Kωδ. 

Μαθ.
ΤΥΠΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ECTS

1 Στατιστική
Ανάλυση
Δεδομένων

DWS001 E 7.5

2 Μηχανική
Μάθηση

DWS002 E 7.5

3 Τεχνολογίες 
Ανάλυσης Μεγά-
λων Δεδομένων

DWS003 E 7.5

4 Κατανεμημένη 
Επεξεργασία 
Δεδομένων

DWS004 E 7.5

5 Εξόρυξη Γνώσης 
από Δεδομένα 
Κειμένου και 
Επεξεργασία 
Φυσικής
Γλώσσας

DWS005 E 7.5
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6 Ανάλυση Κοινω-
νικών Δικτύων

DWS006 E 7.5

7 Το Διαδίκτυο 
των Πραγμάτων 
(IoT)

DWS007 E 7.5

Επιλογή 4
μαθημάτων

30

2ο Εξάμηνο

α/α Μάθημα Kωδ. 
Μαθ.

ΤΥΠΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ECTS

1 Εξόρυξη Γνώσης 
από Δεδομένα 
Ιστού

DWS008 E 7.5

2 Σημασιολογικός 
Ιστός

DWS009 E 7.5

3 Εξόρυξη Γνώσης 
από Μεγάλα 
Σύνολα Δεδο-
μένων

DWS010 E 7.5

4 Αποκεντρωμέ-
νες Τεχνολογίες

DWS011 E 7.5

5 Προχωρημένα 
Θέματα Μηχανι-
κής Μάθησης

DWS012 E 7.5

6 Χωρικές και 
Πολυμεσικές Βά-
σεις Δεδομένων

DWS013 Ε 7.5

Επιλογή 4 μαθη-
μάτων

30

3ο Εξάμηνο
1 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Υ 30

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ECTS 90
Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η Αγγλική 

με δυνατότητα προσφοράς τους και στην Ελληνική.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ 
ανώτατο όριο στους 40 μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/
τριες ετησίως.

Ο τρόπος επιλογής εισακτέων, η διαδικασία και τα 
κριτήρια επιλογής, καθορίζονται στον οικείο Κανονισμό 
Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο οποίος έχει εγκριθεί από τη 
Σύγκλητο του ΑΠΘ (συνεδρίαση με αριθμό 2958/12 και 
13-4-2018) και αναφέρονται στην προκήρυξη

Άρθρο 8
Προσωπικό

Για την υλοποίηση του ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη 
ΔΕΠ του Τμήματος Πληροφορικής (οικείο Τμήμα) του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς και 
μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανε-
πιστημίου Θεσσαλονίκης ή άλλων Πανεπιστημίων της 
ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων και 

επισκέπτες διδάσκοντες (καταξιωμένοι επιστήμονες ή 
επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους) από την ημεδαπή 
και την αλλοδαπή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
36 του ν. 4485/2017 (Α΄114).

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθεί η 
υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος Πλη-
ροφορικής Α.Π.Θ. η οποία περιλαμβάνει αίθουσες δι-
δασκαλίας αλλά και εργαστήρια με προσωπικούς Η/Υ 
κατάλληλα εξοπλισμένα με προβολικά, πίνακες και βο-
ηθητικά εκπαιδευτικά εργαλεία για την εκπόνηση εργα-
στηριακών ασκήσεων και απομακρυσμένη πρόσβαση 
σε υπολογιστές (όταν αυτή απαιτείται).

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 
2018-2019 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Αναλυτικός προϋπολογισμός λειτουργίας κατ΄ έτος 
και για πέντε (5) συνεχή έτη, συμπεριλαμβανομένου 
του αναλυτικού λειτουργικού κόστους του ΠΜΣ, τις πη-
γές χρηματοδότησής του και τους εν γένει πόρους της 
λειτουργίας του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
32 και 37 του ν. 4485/2017:

Έτος 2018
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ

1. Δωρεές, Παροχές, Κληροδοτήματα, 
Χορηγίες, Φορέων Δημοσίου Τομέα 1.000,00 €

2. Κάθε Άλλη Νόμιμη Αιτία 1.200,00 €
3. Τέλη Φοίτησης 8.400,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
ΕΤΟΥΣ 10.600,00 €

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ
1. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες 
λογισμικού 1.900,00 €

2. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών 
σε μεταπτυχιακούς φοιτητές 600,00 €

3. Δαπάνες αναλωσίμων 1.000,00 €
4. Δαπάνες μετακινήσεων διδασκό-
ντων του Π.Μ.Σ. 1.500,00 €

5. Αμοιβές διδασκαλίας προσωπι-
κού της παρ. 5 του άρθρου 36 του
ν. 4485/2017

1.500,00 €

6. Αμοιβές διοικητικής και τεxνικής 
υποστήριξης 1.100,00 €

7. Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα 
δημοσιότητας - προβολής, αγοράς 
εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης 
συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου.

480,00 €

8 . Λειτουργικά Έξοδα Ιδρύματος
(30%) 2.520,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 10.600,00 €
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Έτη 2019-2022

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ
1. Δωρεές, Παροχές, Κληροδοτήματα, 
Χορηγίες, Φορέων Δημοσίου Τομέα 1.000,00 €

2. Κάθε Άλλη Νόμιμη Αιτία 1200,00 €
3. Τέλη Φοίτησης 25.200,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗ-
ΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 27.400,00 €

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ
1. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες 
λογισμικού 2.800,00 €

2. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών 
σε μεταπτυχιακούς φοιτητές 1.800,00 €

3. Δαπάνες αναλωσίμων 1.540,00 €
4. Δαπάνες μετακινήσεων διδασκό-
ντων του Π.Μ.Σ. 2.800,00 €

5. Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών 
του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς 1.600,00 €

6. Αμοιβές διδασκαλίας προσωπι-
κού της παρ. 5 του άρθρου 36 του
ν. 4485/2017

3.000,00 €

7. Αμοιβές διοικητικής και τεxνικής 
υποστήριξης 3.300,00 €

8. Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα 
δημοσιότητας - προβολής, αγοράς 
εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης 
συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου.

3.000,00 €

9. Λειτουργικά Έξοδα Ιδρύματος (30%) 7.560,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 27.400,00 €

Το ανωτέρω ετήσιο κόστος λειτουργίας ισοσκελίζεται 
από τα τέλη φοίτησης ποσού 1.800,00€ για ένα κύκλο 
σπουδών [3 ακαδημαϊκά εξάμηνα] καθώς και έσοδα εξέ-
τασης φακέλου υποψηφιότητας (30,00€ ανά φάκελο) για 
εισαγωγή στο Π.Μ.Σ.

Οποιεσδήποτε άλλες δυνητικές πηγές χρηματοδότη-
σης (Δωρεές, Παροχές, Κληροδοτήματα, Χορηγίες, Φο-
ρέων Δημοσίου Τομέα, εφόσον οι κατηγορίες δαπανών 
είναι επιλέξιμες) αξιοποιούνται για την αναβάθμιση της 
προσφερόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης των με-
ταπτυχιακών φοιτητών/τριών και τη δυνητική μείωση 
των τελών φοίτησης.

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύ-
ουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως

  Θεσσαλονίκη, 11 Ιουλίου 2018.

Ο Πρύτανης

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ  



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ43192 Τεύχος Β’ 3436/17.08.2018

*02034361708180008*

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 στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

 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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