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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία καπνικών στον ALLON FIROZ του MOHAMAD.

Αρ. Φύλλου 1530

1. Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που
αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας στο συνολικό ποσό των χιλίων τριακοσίων έξι ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (1.306,55 €), το οποίο αναλύεται ως
εξής: ήτοι Εισαγωγικός Δασμός 137,69 €, Φ.Π.Α. 263,28 €
και Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης 905,58 € (Πάγιος Ε.Φ.Κ
624,00 € + Αναλογικός Ε.Φ.Κ 281,58 €).
2. Επιβλήθηκε στον ALLON FIROZ του MOHAMAD και
της SHAMSNAHAR, γεν. το 1986 στο Μπαγκλαντές, πρώην κάτοικο Αθηνών με τελευταία γνωστή διαμονή στην
Αθήνα, οδός Τσαμαδού αρ. 24 και νυν αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 165156266, κάτοχο του με αρ. 138949
Δελτίο Αιτήσαντος Άσυλο Αλλοδαπού, πολλαπλό τέλος
ποσού τριών χιλιάδων εννιακοσίων δεκαεννέα ευρώ
και εξήντα πέντε λεπτών (3.919,65 €), ήτοι το τριπλάσιο
των αναλογουσών στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας
δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 150 παρ. 1 του ν. 2960/2001, το οποίο
υπόκειται σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%) κατά την είσπραξη του,
σύμφωνα με τον Κώδικα περί Τελών Χαρτοσήμου.
Κατά της ως άνω καταλογιστικής πράξης, επιτρέπεται
προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη
της δημοσίευσής της στο Φ.Ε.Κ.
Ο Προϊστάμενος
ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ
Ι

Δυνάμει της με αριθ. 260/15/2017 καταλογιστικής
πράξης του Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών, που
εκδόθηκε την 13-12-2017, σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 119Α παρ. 2, 142 παρ. 2, 155 παρ. 2 εδ. ζ' και
152 παρ. 1 του ν. 2960/2001 ’’Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα’’, αφορά λαθρεμπορία τριακοσίων ενενήντα (390)
πακέτων τσιγάρων, που διαπιστώθηκε την 11-02-2013
από αστυνομικούς διενεργούντες έλεγχο στο κέντρο των
Αθηνών στην συμβολή των οδών Στουρνάρη και Μπουμπουλίνας (σχετ. η με αρ. πρωτ. 3008/14/8/11.02.2013
μηνυτήρια αναφορά του Τμήματος Ασφαλείας Εξαρχείων, προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών) και δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 152 παρ. 5 του ιδίου
ως άνω νόμου:

Αριθμ. 1236
(2)
Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Πληροφορικής
της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, με τίτλο:
«Ερευνητικές Κατευθύνσεις στην Πληροφορική»
(Research Directions in Informatics).
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 83/1984 «Περί ιδρύσεως Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας».
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2. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α') «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και ιδίως των
άρθρων 32 και 85 παρ. 2α.
3. Την υπουργική απόφαση με αριθμό 216772/Ζ1/
8-12-2017 (ΦΕΚ 4334/τ.Β'/12-12-2017): «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και
της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».
4. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό: 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 «Διευκρινήσεις 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».
5. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 83), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
6. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ Α' 195),
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
7. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα
14 και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α'/2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.
8. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών
μονάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Την με αριθ. πρωτ. 197083/Ζ1/04-12-2015 (αριθ.
πρωτ. Ι.Π.: 3075/04-12-2015) διαπιστωτική πράξη του
Υπουργού και της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, περί διορισμού του
Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής
Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του
Ιονίου Πανεπιστημίου, Βασίλειου Χρυσικόπουλου του
Κωνσταντίνου, ως Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου,
(ΑΔΑ: ΩΖ744653ΠΣ-103).
9. Το ΦΕΚ 2818/23-12-2015/τ.Β' στο οποίο δημοσιεύτηκε η έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. Ι.Π.: 3130/07-12-2015
απόφασης του Πρύτανη, περί ορισμού των Αναπληρωτών Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου.
10. Το ΦΕΚ 523/16-02-2018/τ.Β', στο οποίο δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ.: 497/06-02-2018 απόφαση του
Πρύτανη που αφορά στην τροποποίηση της υπ’ αριθμ.
πρωτ. Ι.Π.: 3130/07-12-2015 απόφασης του Πρύτανη του
Ιονίου Πανεπιστημίου, περί ορισμού των Αναπληρωτών
πρύτανη, μεταβίβασης σε αυτούς αρμοδιοτήτων και καθορισμού της σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη (ΦΕΚ
2818/23-12-2015/τ.Β'), ως ακολούθως: Ορίζουμε τον
Αναπληρωτή πρύτανη Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων
και Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος, Καθηγητή
του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών, Ιωσήφ Παπαδάτο
του Σταύρου, με αριθ. ΑΔΤ: Χ 571300, να εκτελεί και χρέη
Αντιπρύτανη Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

Τεύχος Β’ 1530/04.05.2018

11. Την με αριθ. πρωτ. Ι.Π.: 4542/06-12-2017 απόφαση
που αφορά στην Ανασυγκρότηση της Πανεπιστημιακής
Συγκλήτου ακαδ. έτους 2017- ΄18 (ΑΔΑ: Ω0ΣΧ46Ψ8ΝΨΝ9Ε).
12. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του
Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου
(συνεδρίαση 7η/ 14-02-2018).
13. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου (συνεδρίαση
2η/27-03-2018).
14. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου (συνεδρίαση 12η/28-03-2018).
15. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1948/22-12-2011 έγγραφο της
ΑΔΙΠ από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η
εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Πληροφορικής του
Ιονίου Πανεπιστημίου.
16. 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 2018-2019 του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Πληροφορικής, της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, με
τίτλο «Ερευνητικές Κατευθύνσεις στην Πληροφορική»
(Research Directions in Informatics) 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 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Ερευνητικές Κατευθύνσεις
στην Πληροφορική» (Research Directions in Informatics)
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017.
Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στις
«Ερευνητικές Κατευθύνσεις στην Πληροφορική», έχει ως
αντικείμενο την εξειδίκευση και την έρευνα σε προηγμένα ζητήματα της επιστήμης της Πληροφορικής όπως τα
πληροφορικά συστήματα, δίκτυα επικοινωνιών, τεχνητή
νοημοσύνη, επεξεργασία δεδομένων, διαχείριση γνώσης, υπολογιστικά ζητήματα, συστήματα αποφάσεων,
ψηφιακή επιχειρηματικότητα, στοχαστικές διαδικασίες,
βιοπληροφορική, συνεργατικά συστήματα, ασφάλεια
και ιδιωτικότητα συστημάτων, κβαντικός υπολογισμός,
παράλληλη και κατανεμημένη επεξεργασία.
Σκοπός του ΠΜΣ είναι να παράσχει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές τη γνώση που είναι απαραίτητη ώστε
να εμβαθύνουν σε ειδικά ζητήματα της επιστήμης της
πληροφορικής και να αναπτύξουν υψηλού επιπέδου επιστημονική σκέψη με ερευνητικό προσανατολισμό. Με
τον τρόπο αυτό θα αποκτήσουν σημαντικά επιστημονικά
εφόδια που θα τους βοηθήσουν να εξελιχθούν είτε ως
ερευνητές είτε ως δραστηριοποιούμενοι σε άλλους τομείς (επιστημονικούς, επαγγελματικούς κ.ά.).

Τεύχος Β’ 1530/04.05.2018
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Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) στις «Ερευνητικές Κατευθύνσεις στην Πληροφορική» (Research Directions in Informatics).
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, των οποίων το πτυχίο ή
δίπλωμα έχει σχέση με την Πληροφορική συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών τμημάτων μηχανικών (Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Μηχανικοί Ηλεκτρονικών Υπολογιστών κ.ά.). Κατ' εξαίρεση είναι δυνατή η εισαγωγή
αποφοίτων τμημάτων λοιπών γνωστικών πεδίων (π.χ.,
Τμήματα Μαθηματικών, Φυσικής), υπό την προϋπόθεση
ότι αυτοί ήδη έχουν ερευνητικά δραστηριοποιηθεί σε
τομέα σχετικό με την Πληροφορική.
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία
(3) εξάμηνα. Το πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης και
δεν παρέχεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης στους
υποψηφίους προς ένταξη.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα μαθημάτων
Το Πρόγραμμα Σπουδών «Ερευνητικές Κατευθύνσεις
στην Πληροφορική» (Research Directions in Informatics)
έχει διάρκεια φοίτησης τρία (3) εξάμηνα. Στα δύο πρώτα
εξάμηνα θα γίνεται διδασκαλία μαθημάτων (έξι και επτά
αντίστοιχα) από τα οποία οι φοιτητές θα πρέπει να επιλέξουν πέντε (5) μαθήματα (για το κάθε εξάμηνο). Στο
τελευταίο εξάμηνο οι φοιτητές θα εκπονούν διπλωματική εργασία. Τα διδασκόμενα μαθήματα είναι εξαμηνιαία,
αντιστοιχούν σε διδακτική παρακολούθηση (θεωρία,
φροντιστηριακές ασκήσεις), ερευνητική απασχόληση και
εργαστηριακές ασκήσεις και κατανέμονται στα δύο πρώτα εξάμηνα. Ως γλώσσα διδασκαλίας ορίζεται η Ελληνική.
Εν τούτοις, η συγγραφή των διπλωματικών εργασιών
μπορεί να γίνει και στην Αγγλική ύστερα από επιλογή
του φοιτητή σε συνεννόηση με τον επόπτη καθηγητή.
Δεν περιλαμβάνεται διδασκαλία μαθημάτων με μέσα εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης.
Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων για την απόκτηση
του ΜΔΕ ανέρχεται σε 90 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Οι
διδακτικές μονάδες ECTS ανά εξάμηνο είναι 30 ECTS. Στα
εξάμηνα διδασκαλίας (πρώτο και δεύτερο) οι 30 ECTS
μονάδες αντιστοιχούν σε 5 μαθήματα επιλογής με 6 ECTS
μονάδες το καθένα.
Τα μαθήματα και η κατανομή τους ανά εξάμηνο, παρουσιάζονται ενδεικτικά στους ακόλουθους πίνακες.
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Α' ΕΞΑΜΗΝΟ

A/A

Τίτλος Μαθήματος

Ψηφιακός
μετασχηματισμός
1
επιχειρηματικών
διαδικασιών και
υπηρεσιών
Χρονοσειρές
2
και Στοχαστικές
Διαδικασίες
Μοντελοποίηση και
Επιλέγονται
3
Ανάλυση Απόδοσης
5 μαθήματα
Δικτύων
Παράλληλη και
Κατανεμημένη
4
Υπολογιστική
Επεξεργασία
Ψηφιακές Τεχνολογίες
5
και Καινοτομία
Κβαντικός
6
Υπολογισμός
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Β' ΕΞΑΜΗΝΟ
Α/Α

Τίτλος Μαθήματος

Επεξεργασία
1
Φυσικής Γλώσσας και
Μηχανική Μάθηση
Μελέτη και
Σχεδιασμός
Οργανωσιακών και
2
Τεχνικών Αντιμέτρων
Ασφάλειας και
Ιδιωτικότητας
3
Βιοπληροφορική
Επιλέγονται
Συνεργατικά
4
5 μαθήματα
Συστήματα
Εξόρυξη δεδομένων
5
και διαχείριση γνώσης
Σχεδιασμός και
Ανάπτυξη έξυπνων
συστημάτων
6
υποστήριξης
απόφασης
Επεξεργασία και
7
Ανάλυση Δεδομένων
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Πιστωτικές
μονάδες

6 ECTS

6 ECTS

6 ECTS

6 ECTS

6 ECTS
6 ECTS
30 ECTS
Πιστωτικές
μονάδες
6 ECTS

6 ECTS

6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS

6 ECTS

6 ECTS
30 ECTS
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λειτουργικές δαπάνες εκτιμάται στο ποσό 21.000 ευρώ
και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:

Γ ΕΞΑΜΗΝΟ

Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΜΣ
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Πιστωτικές
μονάδες
30 ECTS
30 ECTS
90 ECTS

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 ΠΜΣ ορίζεται κατ' ανώτατο όριο σε είκοσι (20) άτομα κατ' έτος. Με απόφαση
των αρμόδιων συλλογικών οργάνων, ορίζεται ο αριθμός
των εισακτέων στο πρόγραμμα κατά ακαδημαϊκό έτος,
μέχρι του ανωτέρω μέγιστου ορίου.
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 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,
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 Π.Μ.Σ., για την
κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών του Π.Μ.Σ. σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017.
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Για τη λειτουργία του ΠΜΣ θα χρησιμοποιηθεί μέρος
της υπάρχουσας υλικοτεχνικής υποδομής του Ιονίου
Πανεπιστημίου και του Τμήματος Πληροφορικής και
ειδικότερα οι αίθουσες διδασκαλίας του Τμήματος και
τα εργαστήρια του. Επίσης, η Κεντρική Βιβλιοθήκη του
Ιονίου Πανεπιστημίου θα εξυπηρετήσει τις αντίστοιχες
ανάγκες.
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει για 8 έτη μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026.
Άρθρο 11
Χρηματοδότηση - Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017 το 70% του
ετήσιου κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ που αφορά στις

Κατηγορίες Λειτουργικών Εξόδων
Δαπάνες εξοπλισμού και Δαπάνες Λογισμικού
Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε
μεταπτυχιακούς φοιτητές
Δαπάνες αναλωσίμων
Δαπάνες Μετακινήσεων Διδασκόντων του
Π.Μ.Σ.
Δαπάνες Μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ.
για εκπαιδευτικούς σκοπούς
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 και τεχνικής υποστήριξης
Λοιπές Δαπάνες (έξοδα δημοσιότητας,
προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού,
οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών
πεδίου)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

Ποσά
σε €
6.000
0
1.000
5.000
1.000
0

0

0
5.000

3.000

21.000

Το 30% του ετησίου κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ
αφορά στην κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Ιδρύματος και εκτιμάται στο ποσό των 9.000 €. Οπότε το συνολικό ποσό ανέρχεται στις 30.000 €.
Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλύπτεται από
δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα, χορηγίες, ερευνητικά
προγράμματα, προγράμματα της Ε.Ε. ή άλλων διεθνών
οργανισμών, από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων
Έρευνας (ΕΛΚΕ). Δεν προβλέπονται έσοδα από τέλη
φοίτησης.
Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από 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, 16 Απριλίου 2018
Ο Πρύτανης

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
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Αριθμ. 1237
(3)
Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας της Σχολής
Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής
του Ιονίου Πανεπιστημίου, με τίτλο: «Διαχείριση Ψηφιακής Πληροφορίας - Υπηρεσίες Πληροφόρησης» (Digital Information Management Information Services).
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ TOY ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 83/1984 «Περί ιδρύσεως Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας».
2. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α') «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και ιδίως των
άρθρων 32 και 85 παρ. 2α.
3. Την υπουργική απόφαση με αριθμό 216772/Ζ1/
8-12-2017 (ΦΕΚ 4334/τ.Β'/12-12-2017): «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και
της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».
4. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό: 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 «Διευκρινήσεις
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».
5. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 83), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
6. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ Α' 195),
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
7. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14
και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α'/2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα
διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Την με αριθ. πρωτ. 197083/Ζ1/04-12-2015 (αριθ.
πρωτ. Ι.Π.: 3075/04-12-2015) διαπιστωτική πράξη του
Υπουργού και της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, περί διορισμού του
Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής
Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του
Ιονίου Πανεπιστημίου, Βασίλειου Χρυσικόπουλου του
Κωνσταντίνου, ως Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου,
(ΑΔΑ: ΩΖ744653ΠΣ-103).
9. Το ΦΕΚ 2818/23-12-2015/τ.Β' στο οποίο δημοσιεύτηκε η έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. Ι.Π.: 3130/07-12-2015
απόφασης του Πρύτανη, περί ορισμού των Αναπληρωτών Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου.
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10. Το ΦΕΚ 523/16-02-2018/τ.Β', στο οποίο δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ.: 497/06-02-2018 απόφαση του
Πρύτανη που αφορά στην τροποποίηση της υπ’ αριθμ.
πρωτ. Ι.Π.: 3130/07-12-2015 απόφασης του Πρύτανη του
Ιονίου Πανεπιστημίου, περί ορισμού των Αναπληρωτών
πρύτανη, μεταβίβασης σε αυτούς αρμοδιοτήτων και καθορισμού της σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη (ΦΕΚ
2818/23-12-2015/τ.Β'), ως ακολούθως: Ορίζουμε τον
Αναπληρωτή πρύτανη Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων
και Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος, Καθηγητή
του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών, Ιωσήφ Παπαδάτο
του Σταύρου, με αριθ. ΑΔΤ: Χ 571300, να εκτελεί και χρέη
Αντιπρύτανη Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
11. Την με αριθ. πρωτ. Ι.Π.: 4542/06-12-2017 απόφαση
που αφορά στην Ανασυγκρότηση της Πανεπιστημιακής
Συγκλήτου ακαδ. έτους 2017-΄18 (ΑΔΑ: Ω0ΣΧ46Ψ8ΝΨ-Ν9Ε).
12. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του
Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου (συνεδρίαση 8η/
22-03-2018).
13. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου (συνεδρίαση
2η/27-03-2018).
14. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου (συνεδρίαση 12η/28-03-2018).
15. Το υπ. αριθμ. πρωτ. 1672/14-11-2011 έγγραφο
της ΑΔΙΠ από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί
η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Αρχειονομίας,
Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου.
16. 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:
Tην ίδρυση από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του
Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας
και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου με τίτλο
«Διαχείριση Ψηφιακής Πληροφορίας - Υπηρεσίες Πληροφόρησης» (τίτλος στα αγγλικά: Digital Information
Management -Information Services) ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας του
Ιονίου Πανεπιστημίου οργανώνει και λειτουργεί από το
Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Διαχείριση Ψηφιακής
Πληροφορίας - Υπηρεσίες Πληροφόρησης» σύμφωνα
με τις διατάξεις του ν. 4485/2017.
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Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Η ραγδαία ανάπτυξη της Επιστήμης της Πληροφορίας
και των τεχνολογιών διαχείρισης της πληροφορίας στο
Διαδίκτυο, έχει σαν αποτέλεσμα τη σύγκλιση του τρόπου
διαχείρισης των συλλογών των Αρχείων, των Βιβλιοθηκών και των Μουσείων, μέσω κοινών και επαναχρησιμοποιούμενων τεχνολογιών και εργαλείων οργάνωσης και
διαχείρισης τεκμηρίων. Για το λόγο αυτό οι επιστήμονες
που εστιάζουν τα ενδιαφέροντα τους στην ανάπτυξη και
διαχείριση υπηρεσιών πληροφόρησης θα πρέπει να ειδικευθούν ώστε να μπορούν να συμμετέχουν στην έρευνα
σχετικά με την εξέλιξη των εργαλείων οργάνωσης και
διαχείρισης των συλλογών αυτών και στην ανάπτυξη
νέων εργαλείων που εξασφαλίζουν ενιαία, ολοκληρωμένη και μακροχρόνια πρόσβαση σε διαφορετικές και
κατανεμημένες πηγές πληροφοριών.
Στόχος του προτεινομένου ΠΜΣ «Διαχείριση Ψηφιακής
Πληροφορίας - Υπηρεσίες πληροφόρησης» είναι η συγκρότηση μεταπτυχιακών σπουδών και η ανάπτυξη και
διεύρυνση της έρευνας σε ένα ταχύτατα εξελισσόμενο
και με εξέχουσα επιστημονική, κοινωνική και οικονομική σημασία τομέα, όπως είναι αυτός της ανάπτυξης και
διαχείρισης συστημάτων και υπηρεσιών πληροφόρησης
σε ψηφιακό περιβάλλον.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
(Μ.Δ.Ε) με τίτλο «Διαχείριση Ψηφιακής Πληροφορίας Υπηρεσίες πληροφόρησης» (τίτλος στα αγγλικά: Digital
Information Management- Information Services).
Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο προτεινόμενο ΠΜΣ θα γίνονται δεκτοί (α) πτυχιούχοι του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας
και Μουσειολογίας (ΤΑΒΜ) του Ιονίου Πανεπιστημίου,
(β) πτυχιούχοι ομολόγων και ισοτίμων προς το ΤΑΒΜ
της ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον κατέχουν την ελληνική γλώσσα (γ) πτυχιούχοι των ΤΕΙ Βιβλιοθηκονομίας
της ημεδαπής και πτυχιούχοι ομολόγων και ισοτίμων
προς τα τμήματα ΤΕΙ Βιβλιοθηκονομίας σχολών της αλλοδαπής, εφόσον κατέχουν την ελληνική γλώσσα και
(δ) πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών Σχολών ή Τμημάτων
Πληροφορικής και θετικών ή κοινωνικών επιστημών που
σχετίζονται με τη διαχείριση της πληροφορίας και την
ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων.
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται
σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα.
Στους αποφοίτους οι οποίοι θα ολοκληρώνουν επιτυχώς τον πρώτο κύκλο μαθημάτων και θα εκπονούν
με επιτυχία την διπλωματική εργασία θα απονέμεται
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης.
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Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Διδακτορικού Διπλώματος σε έξι (6), τουλάχιστον, επιπλέον
εξάμηνα από τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος
Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε).
Άρθρο 6
Πρόγραμμα μαθημάτων
Το Πρόγραμμα Μαθημάτων περιλαμβάνει τρία εξάμηνα, τα δύο αφιερωμένα σε μαθήματα και ένα στην
εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας. Το σύνολο των
Πιστωτικών Μονάδων (ECTS), που απαιτούνται για την
απόκτηση Μ.Δ.Ε., ανέρχεται σε 90 ECTS μονάδες. Το πρόγραμμα σπουδών για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού
Διπλώματος Ειδίκευσης αποτελείται από δύο (2) εξάμηνα
μαθημάτων και ένα (1) εξάμηνο για την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Συγκεκριμένα:
- Κάθε ένα από τα δυο πρώτα εξάμηνα σπουδών περιλαμβάνει τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα.
- Το τρίτο εξάμηνο αφιερώνεται στην εκπόνηση της
Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, η οποία είναι
υποχρεωτική.
- Το πλήθος των διδακτικών μονάδων (ECTS) που αντιστοιχεί σε κάθε μάθημα είναι 7.5, ενώ το πλήθος των
διδακτικών μονάδων (ECTS) της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι 30.
Ως γλώσσα διδασκαλίας ορίζεται η Ελληνική. Εν τούτοις, η συγγραφή των Μεταπτυχιακών Διπλωματικών
Εργασιών μπορεί να γίνει και στην Αγγλική ύστερα από
επιλογή του φοιτητή.
Α' Εξάμηνο
ΜΑΘΗΜΑ
Διαχείριση Πληροφορίας στον Παγκόσμιο
Ιστό
Ψηφιακή Διατήρηση
Ανάκτηση Πληροφοριών και Εξόρυξη
Γνώσης
Ανάδειξη και Τεκμηρίωση Πολιτισμικής
Κληρονομιάς
ΣΥΝΟΛΟ
Β' Εξάμηνο
ΜΑΘΗΜΑ
Συστήματα Οργάνωσης Γνώσης
Διαλειτουργικότητα μεταδεδομένων
Κοινωνικά Δίκτυα
Δίκαιο Πληροφορίας
ΣΥΝΟΛΟ
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Τροποποίηση του προγράμματος σπουδών και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να γίνει με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων, που θα περιλαμβάνονται
στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.
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Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ' ανώτατο
όριο σε δεκαπέντε (15) άτομα. Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνεται κατόπιν γραπτών εξετάσεων
που θα διενεργούνται κατά την εξεταστική περίοδο του
Σεπτεμβρίου κάθε έτους.
Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν αποκλειστικά μέλη ΔΕΠ
του Τμήματος Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας και Μ ο
υ σε ιολογίας και ενδεχομένως μέλη ΔΕΠ των λοιπών
Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου και άλλων Πανεπιστημίων, ομότιμοι καθηγητές, καθώς και ερευνητές
αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής
ή της αλλοδαπής που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και έχουν συναφή επιστημονική δραστηριότητα.
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Για τη λειτουργία του ΠΜΣ θα χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή (αίθουσες διδασκαλίας,
βιβλιοθήκη, εργαστήρια κ.λπ.) του Ιονίου Πανεπιστημίου
και ειδικότερα του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας.
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει για πέντε (5) έτη μέχρι και το
ακαδημαϊκό έτος 2022/2023.
Άρθρο 11
Χρηματοδότηση - Κόστος Λειτουργίας
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 15,000 ευρώ
και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:

16649

Έξοδα μετακίνησης προσκεκλημένων ομιλητών

5000

Έξοδα δημοσιότητας

1000

Διοργάνωση Συνεδρίων - Συμμετοχή σε
συνέδρια για διάχυση έρευνας - έξοδα

5000

δημοσιεύσεων
Αναλώσιμα

2000

Δαπάνες εξοπλισμού και Δαπάνες Λογισμικού

2000

Σύνολο

15.000

Το 30% του ετησίου κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ
αφορά στην κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Ιδρύματος και εκτιμάται στο ποσό των 6428,57 €.
Το κόστος λειτουργίας θα καλύπτεται από δωρεές,
παροχές, κληροδοτήματα, χορηγίες, ερευνητικά προγράμματα, προγράμματα της Ε.Ε. ή άλλων διεθνών
οργανισμών. Δεν προβλέπονται έσοδα από τέλη φοίτησης.
Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από 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, 16 Απριλίου 2018
Ο Πρύτανης
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής
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 αναγκών του δημοσίου (ν. 3469/2006, ΦΕΚ Α΄ 131).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία
αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε
με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Συνδρομητών. Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) 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 Δημοσιευτέας Ύλης.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση,
με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας. Η ενδεδειγμένη διαδρομή είναι:
www.et.gr/ Φ.Ε.Κ./ Δημοσίευση Κειμένων ή Τεύχη ή Διάθεση ΦΕΚ ή Πώληση ή Συνδρομητές. Επίσης μέσω της ιστοσελίδας μας δίδονται πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ).
Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν
τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.
EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστοσελίδα: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

*02015300405180008*

