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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
28 Ιουλίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 194/9
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 17/22.06.2018 απόφασης Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που αφορά στην έγκριση του Κανονισμού
Λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο «Σύγχρονες Ασύρματες Επικοινωνίες/ Modern Wireless Communications»
(Β΄ 3182) του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία , Γενικά Αρχεία του Κράτους
και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 70) και ειδικότερα τα άρθρα 48,
55, 67 και 70.
2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 45 και της παρ. 6
του άρθρου 85 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114).
3. Τις διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 19 του
ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 38).
4. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 26 του ν. 4386/
2016 (Α’ 83), με την οποία αντικαθίσταται η περ. γ΄ της
παρ. 22 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 ως εξής: «Έως
την έναρξη ισχύος του κατά το άρθρο 5 Οργανισμού
κάθε Ιδρύματος και του κατά το άρθρο 6 Εσωτερικού
του Κανονισμού, τα θέματα που προβλέπονται σε αυτούς
ρυθμίζονται με αποφάσεις Συγκλήτου, οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»
(π.δ. 63/2005 (Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την
παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
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6. Την υπό στοιχεία 210838/Z1/01.12.2017
(Υ.Ο.Δ.Δ. 647) διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την οποία διαπιστώνεται ο διορισμός του Αθανάσιου Κατσή, Καθηγητή του
Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ως
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με πλήρη
θητεία, από της εκδόσεως της διαπιστωτικής πράξης.
7. Την υπ’ αρ. 8237/08.12.2017 (Β΄ 4835) απόφαση Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπρυτάνεις, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).
8. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (συνεδρίαση 21η/04.06.2021).
9. Την υπ’ αρ. 30/24.04.2018 απόφαση της 125ης Συνεδρίασης Συγκλήτου «Επανίδρυση Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο ‘’Σύγχρονες Ασύρματες Επικοινωνίες/Modern Wireless Communications’’
του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» (Β΄ 1720).
10. Την υπ’ αρ. 17/22-6-2018 απόφαση της 129ης
Συνεδρίασης Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που αφορά στην έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Σύγχρονες Ασύρματες Επικοινωνίες/Modern Wireless
Communications» (Β’ 3182) του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 17/22.06.2018 απόφασης Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
που αφορά στην έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο
«Σύγχρονες Ασύρματες Επικοινωνίες / Modern Wireless
Communications» (Β’ 3182) του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ως ακολούθως:
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Άρθρο 1. Γενικές Αρχές
Ο δεύτερος κύκλος σπουδών συνίσταται στην παρακολούθηση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ.) και ολοκληρώνεται με την απονομή Διπλώματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.).
Στον παρόντα Κανονισμό παρουσιάζονται η δομή και
οι κανόνες λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Σύγχρονες Ασύρματες
Επικοινωνίες / Modern Wireless Communications» του
Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΠΑ. ΠΕΛ.) το οποίο απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις
«Σύγχρονες Ασύρματες Επικοινωνίες - Modern Wireless
Communications».
Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, όπως αυτές
αναλύονται στα επόμενα άρθρα, εξειδικεύουν και συμπληρώνουν το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις μεταπτυχιακές σπουδές, και συγκεκριμένα τις διατάξεις
του ν.4485/2017, ενώ ρυθμίζουν με ενιαίο τρόπο θέματα
λειτουργίας του Π.Μ.Σ., τα οποία δε ρυθμίζονται από
την κείμενη νομοθεσία, αλλά είτε παρέχονται γι' αυτά
σχετικές εξουσιοδοτήσεις από το Νόμο, είτε ρυθμίζονται
με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων του Π.Μ.Σ. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών δύναται να τροποποιηθεί, με πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής του
Π.Μ.Σ. και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος και
της Συγκλήτου του Ιδρύματος.
Άρθρο 2. Αντικείμενο - Σκοπός Μαθησιακά αποτελέσματα
Το Π.Μ.Σ. έχει ως αντικείμενο την μεταπτυχιακή εξειδίκευση, θεωρητική εμβάθυνση και πρακτική κατάρτιση
επιστημόνων σε θέματα που αφορούν στην επιστήμη
των ασυρμάτων επικοινωνιών.
Το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στην παροχή μεταπτυχιακών
σπουδών υψηλού επιπέδου και στην παροχή κατάλληλων εφοδίων που θα δώσουν στους αποφοίτους:
α) τη δυνατότητα να ακολουθήσουν επιστημονική
σταδιοδρομία στο χώρο της επιστήμης των ασυρμάτων
επικοινωνιών συνεχίζοντας τις σπουδές τους σε διδακτορικό/ερευνητικό επίπεδο, και
β) να ασχοληθούν επαγγελματικά με το χώρο της
επιστήμης των ασυρμάτων επικοινωνιών, ανταποκρινόμενοι στις αυξανόμενες ανάγκες για προσωπικό και
στελέχη με γνώσεις και δεξιότητες στις σύγχρονες ασύρματες επικοινωνίες.
Επιπρόσθετα, το πρόγραμμα αποσκοπεί στη δημιουργία μεταπτυχιακών σπουδών υψηλών προδιαγραφών,
οι οποίες θα συγκρατούν ένα μέρος του επιστημονικού
δυναμικού που, διαφορετικά, καταφεύγει στο εξωτερικό
για αντίστοιχες σπουδές.
Άρθρο 3. Αρμόδια Όργανα/Επιτροπές
για την ίδρυση-λειτουργία του Π.Μ.Σ.
Αρμόδια όργανα για την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία των Π.Μ.Σ. είναι:
α) η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου,
β) η Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών,
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γ) η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ.,
δ) η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών,
ε) ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.
3.1. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. απαρτίζεται από πέντε (05) μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, οι οποίοι έχουν αναλάβει
μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από τη Συνέλευση του
Τμήματος για διετή θητεία. Η θητεία του Προέδρου της
Σ.Ε. μπορεί να ανανεωθεί μία φορά. Η Σ.Ε. προεδρεύεται
από τον Διευθυντή του Π.Μ.Σ. και είναι αρμόδια για την
παρακολούθηση και τον συντονισμό της λειτουργίας
του προγράμματος. Η Συντονιστική Επιτροπή εισηγείται
τα θέματα του Π.Μ.Σ., εισηγείται τα μέλη της Επιτροπής
Επιλογής Υποψηφίων, συντονίζει τη διδασκαλία των μαθημάτων και εισηγείται κάθε δαπάνη η οποία σχετίζεται
με τη λειτουργία του Π.Μ.Σ, ενώ τα οικεία έγγραφα υπογράφονται από τον Διευθυντή και προωθούνται στον
Ε.Λ.Κ.Ε. του Ιδρύματος για διεκπεραίωση.
Η Επιτροπή Επιλογής Υποψηφίων είναι αρμόδια για
κάθε θέμα που σχετίζεται με την επιλογή των υποψηφίων. Σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί η Επιτροπή Επιλογής Υποψηφίων οι σχετικές αρμοδιότητες ασκούνται
από τη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ.
3.2. Τα μέλη των ανωτέρω Επιτροπών δεν δικαιούνται
επιπλέον αμοιβής ή αποζημίωσης για τη συμμετοχή τους
σε αυτήν.
3.3. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. είναι μέλος της Σ.Ε. και
ορίζεται μαζί με τον Αναπληρωτή του, με απόφαση της
Συνέλευσης του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών για διετή θητεία. Προεδρεύει της Σ.Ε., είναι μέλος
Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του αναπληρωτή, είναι του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου
με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. και ασκεί τα καθήκοντα που ορίζονται στο Κεφάλαιο ΣΤ΄ του ν. 4485
και στον παρόντα Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. εισηγείται στα αρμόδια όργανα
του Ιδρύματος για κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος. Ο Διευθυντής
δεν μπορεί να έχει περισσότερες από δύο (2) συνεχόμενες θητείες και δεν δικαιούται επιπλέον αμοιβή για
το διοικητικό του έργο ως Διευθυντή. Ο Αναπληρωτής
Διευθυντής του ΠΜΣ είναι Καθηγητής ή Αναπληρωτής
Καθηγητής και εκπληρώνει τα καθήκοντα του Διευθυντή
σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του.
3.4. Τα ανωτέρω όργανα ασκούν όλες τις αρμοδιότητες
που τους παρέχονται από την κείμενη νομοθεσία.
Άρθρο 4. Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 15
μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες κατ’ έτος.
Άρθρο 5. Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. θα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων
Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, Πολυτεχνικών
Σχολών και Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων
ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Τεύχος B’ 3381/28.07.2021

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Άρθρο 6. Διαδικασία και Κριτήρια
επιλογής εισακτέων
6.1. Προκήρυξη/πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Το Τμήμα σε ημερομηνίες που ορίζονται από την Συνέλευση προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος λειτουργίας
του Π.Μ.Σ. Η πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα
του Τμήματος.
Στην πρόσκληση αναφέρονται οι προϋποθέσεις εισαγωγής, κατηγορίες πτυχιούχων και αριθμός εισακτέων,
τρόπος εισαγωγής, κριτήρια επιλογής, κ.λπ., οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων καθώς και τα δικαιολογητικά
που απαιτούνται.
Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του οικείου Τμήματος είτε σε
έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή.
6.2 Υποβολή αιτήσεων - Δικαιολογητικά
Οι αιτήσεις των υποψηφίων πρέπει να συνοδεύονται
από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με την
προκήρυξη.
Απαραίτητα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας.
2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Φωτοτυπία πτυχίου/διπλώματος ή βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών μαζί με αναλυτική βαθμολογία.
4. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν.
5. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν.
6. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
7. Συστατικές επιστολές εάν υπάρχουν.
8. Πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης αγγλικής γλώσσας (Γ1/C1).
6.3 Κριτήρια επιλογής
Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται με βάση
τα ακόλουθα κριτήρια:
- Βαθμός σχετικού με το Π.Μ.Σ. πτυχίου (20%).
- Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα, που είναι
σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (15%).
- Επίδοση στην Διπλωματική Εργασία σε θέμα σχετικό
με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (15%).
- Πιστοποιημένη γνώση της αγγλικής γλώσσας (Γ1/C1),
ως απαραίτητη προϋπόθεση (5%.)
- Ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα σχετική
με το αντικείμενο του ΠΜΣ (10%).
- Δημοσιεύσεις και συγγραφική δραστηριότητα (10%).
- Συστατικές επιστολές (5%).
- Προφορική συνέντευξη (20%).
6.4 Διαδικασία επιλογής
Με βάση τα θεσπισθέντα κριτήρια, η Επιτροπή Επιλογής καταρτίζει τον Πίνακα Αξιολόγησης των υποψηφίων
και τον καταθέτει προς έγκριση στη Συνέλευση.
Ειδικότερα:
1. Η Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών καταρτίζει αρχικά έναν πλήρη κατάλογο
όσων έχουν υποβάλει αίτηση.
2. Κατόπιν απορρίπτει τους υποψηφίους που δεν πληρούν τα ελάχιστα τυπικά κριτήρια.
3. Καλεί σε συνέντευξη τους υποψηφίους.

45981

4. Η Επιτροπή Επιλογής ιεραρχεί βαθμολογικά τους
υποψηφίους και εισηγείται την τελική επιλογή.
5. Η Επιτροπή Επιλογής καταρτίζει τον τελικό πίνακα
επιλογής. Ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων εγκρίνεται
και επικυρώνεται από τη Συνέλευση και αναρτάται στην
ιστοσελίδα του Τμήματος.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα προκρίνεται ο υποψήφιος με τον μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου.
Ένσταση κατά του πίνακα επιτυχίας μπορεί να υποβληθεί μέσα σε 10 ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης
του πίνακα. Η ένσταση, η οποία πρέπει να είναι αιτιολογημένη και συγκεκριμένη, κρίνεται τελεσίδικα από τη
Συνέλευση μετά από εισήγηση της Σ.Ε.
Άρθρο 7. Διάρκεια Σπουδών
7.1 Χρονική διάρκεια φοίτησης
Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. για τη λήψη
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται
σε δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.
Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των
σπουδών, ορίζεται στο ένα (1) ακαδημαϊκό έτος.
7.2 Αναστολή φοίτησης
Ο/Η μεταπτυχιακός/η φοιτητής/τρια με αίτησή του
μπορεί να ζητήσει αιτιολογημένα αναστολή φοίτησης
η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο συνεχόμενα
εξάμηνα. Τα εξάμηνα αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας δεν προσμετρώνται στην προβλεπόμενη ανώτατη
διάρκεια κανονικής φοίτησης.
Άρθρο 8. Δικαιώματα και παροχές
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα δικαιώματα
και τις παροχές που προβλέπονται και για τους φοιτητές
του πρώτου κύκλου σπουδών, πλην του δικαιώματος
παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων. Το Πανεπιστήμιο υποχρεούται να εξασφαλίζει στους φοιτητές
με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες προσβασιμότητα στα προτεινόμενα συγγράμματα και τη
διδασκαλία.
Άρθρο 9. Πρόγραμμα Σπουδών
9.1 Πρόγραμμα μαθημάτων
1. Το ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους.
2. Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η επιτυχής
εξέταση σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών, η επιτυχής εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και η συγκέντρωση 60 πιστωτικών
μονάδων (ECTS)
3. Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών διαμορφώνεται
ως εξής:
Ενδεικτικός πίνακας μαθημάτων ανά εξάμηνο.
Α’ Εξάμηνο - Υποχρεωτικά 3
και Μεταπτυχιακή διατριβή

Πιστωτικές
Μονάδες
(ECTS)

1. Συστήματα Ασυρμάτων και Κινητών
Επικοινωνιών

7,5

2. Δίκτυα Επικοινωνιών

7,5

45982

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

3. Ψηφιακές Επικοινωνίες και Δίκτυα
Αισθητήρων

7,5

4. Μεταπτυχιακή Διατριβή

7,5

Σύνολο ECTS μαθημάτων A’ Εξαμήνου

30

Β’ Εξάμηνο - Υποχρεωτικά 3
και Μεταπτυχιακή διατριβή

Πιστωτικές
Μονάδες
(ECTS)

1. Ασύρματες Επικοινωνίες

7,5

2. Ανάπτυξη Εφαρμογών για Κινητά

7.5

3. Τεχνολογίες για Συστήματα
Ασύρματης Επικοινωνίας

7,5

4. Μεταπτυχιακή Διατριβή

7,5

Σύνολο ECTS μαθημάτων B’ Εξαμήνου

30

Σύνολο ECTS Π.Μ.Σ.

60

Τροποποίηση του Προγράμματος Σπουδών μπορεί να
γίνεται με αποφάσεις των οικείων οργάνων ύστερα από
πρόταση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ.
9.2 Γλώσσα διδασκαλίας
Το Π.Μ.Σ. παρέχεται στην ελληνική γλώσσα. Μέρος
ή ολόκληρο το Π.Μ.Σ. καθώς και η συγγραφή της μεταπτυχιακής διατριβής μπορεί να γίνεται και στην αγγλική
γλώσσα.
9.3 Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Προγράμματος
Στην αρχή κάθε εξαμήνου και πριν την έναρξη των
μαθημάτων αναρτάται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. το
ωρολόγιο πρόγραμμα της περιόδου, στο οποίο περιλαμβάνονται οι ημέρες και οι ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων, οι ημερομηνίες άλλων εκδηλώσεων ή υποχρεώσεων, ημερομηνίες έναρξης και λήξης των διδακτικών
περιόδων, οι περίοδοι εξετάσεων, οι αργίες κ.λπ.
Όλες οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες (π.χ., διδασκαλία και εξέταση μαθημάτων, ανάθεση υποβολή και εξέταση μεταπτυχιακών εργασιών) πραγματοποιούνται στο
χρονικό πλαίσιο του ετήσιου ακαδημαϊκού ημερολογίου
που ορίζεται από τη Σύγκλητο.
9.4 Ημερομηνίες εγγραφής και δηλώσεις μαθημάτων
Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκό εξαμήνου, και πριν από
την έναρξη των μαθημάτων, καθορίζονται και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. οι ημερομηνίες εγγραφής των φοιτητών, καθώς και η διαδικασία δηλώσεων
των μαθημάτων που θα επιλέγονται σε κάθε εξάμηνο.
9.5 Αναπληρώσεις μαθημάτων
Σε περίπτωση κωλύματος διεξαγωγής μαθήματος προβλέπεται η αναπλήρωσή του. Η ημερομηνία και η ώρα
αναπλήρωσης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.
κατόπιν συνεννόησης με τη γραμματεία του Π.Μ.Σ. και
τη Σ.Ε.
9.6 Εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης. Δύνανται να χρησιμοποιούνται και μέσα εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης, σε ποσοστό όχι μεγαλύτερο του 35%, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 30
του ν. 4485/2017. Η εξ αποστάσεως διδασκαλία μπορεί
να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση ανάγκης και κατόπιν
απόφασης των αρμόδιων οργάνων.
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9.7 Παρακολούθηση
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθούν όλες τις δραστηριότητες του Π.Μ.Σ. Σε κάθε
περίπτωση, η συμμετοχή και παρακολούθηση διαπιστώνεται με ευθύνη των διδασκόντων των μαθημάτων.
Άρθρο 10.
Διδάσκοντες στο ΠΜΣ/Ανάθεση διδασκαλίας
Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος στο Π.Μ.Σ.
θα διδάσκουν μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Πληροφορικής
και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με
σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν. 4485/04.08.2017. Για
το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 οι εκπαιδευτικές ανάγκες του Π.Μ.Σ. θα καλυφθούν εξολοκλήρου (100%)
από 9 μέλη Δ.Ε.Π. από το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, κατόπιν απόφασης της Συνέλευσης του
Τμήματος.
Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, η οποία
λαμβάνεται ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του
Π.Μ.Σ., καλούνται από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή,
ως επισκέπτες ομιλητές, καταξιωμένοι επιστήμονες που
έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, 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. Για τους επισκέπτες ομιλητές
δεν υπάρχει αμοιβή, αποζημίωση ή άλλη οικονομική
απολαβή πλην των οδοιπορικών του, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ΄ του άρθρου 2
τουν. 4336/2015.
10.1 Υποχρεώσεις Διδασκόντων
Ο υπεύθυνος για τη διδασκαλία μαθήματος στο Π.Μ.Σ.
οφείλει :
• Να τηρεί πιστά και επακριβώς το πρόγραμμα και το
ωράριο των παραδόσεων του μαθήματος.
• Να αναπροσαρμόζει και να επικαιροποιεί σε τακτά
χρονικά διαστήματα το περιεχόμενο και την ύλη των
διδασκομένων μαθημάτων. Κατά την έναρξη του εξαμήνου, κοινοποιεί (υποβάλλοντας προς διανομή στη
Γραμματεία του ΠΜΣ ή ενημερώνοντας την ιστοσελίδα
του μαθήματος) το αναλυτικό πρόγραμμα (syllabus),
που καλύπτει την ύλη του μαθήματος και περιλαμβάνει
τις παρουσιάσεις των διαλέξεων, τη βιβλιογραφία που
οι φοιτητές καλούνται να μελετήσουν και όποιο άλλο
συμπληρωματικό υλικό.
• Να τηρεί τουλάχιστον δύο ώρες γραφείου την εβδομάδα, που θα επιτρέπουν την απρόσκοπτη επικοινωνία
των φοιτητών μαζί του για θέματα που άπτονται των
σπουδών τους και του συγκεκριμένου μαθήματος.
Οι διδάσκοντες επίσης οφείλουν να σέβονται την ακαδημαϊκή δεοντολογία και να τηρούν τους κανόνες της.
Άρθρο 11. Αξιολόγηση επίδοσης
μεταπτυχιακών φοιτητών
Η αξιολόγηση και η βαθμολόγηση σε κάθε μάθημα
είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του διδάσκοντος. Τα
κριτήρια αξιολόγησης είναι σαφώς προσδιορισμένα,
γνωστοποιούνται στην αρχή του ακαδ. εξαμήνου από
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τον διδάσκοντα (υπεύθυνο/συντονιστή) του μαθήματος και αναγράφονται επίσης στην φόρμα περιγραφής
του κάθε μαθήματος, σύμφωνα με το πρότυπο ECTS
(syllabus), που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του
Π.Μ.Σ.
Ο τελικός βαθμός κάθε μαθήματος προκύπτει από το
σύνολο των επιδόσεων του φοιτητή ή της φοιτήτριας σε
συγκεκριμένους τομείς (π.χ. εργασίες, εξετάσεις) σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχει ο διδάσκων στην αρχή του
εξαμήνου. Ο ελάχιστος αποδεκτός βαθμός μαθήματος
ή πτυχιακής διατριβής είναι το έξι (6,00), με άριστα το
δέκα (10,00).
Η βαθμολογία κατατίθεται εντός 7 ημερών από την
ολοκλήρωση της τελευταίας δραστηριότητας αξιολόγησης.
Άρθρο 12. Εξεταστικές περίοδοι (χρόνος
διενέργειας και διάρκεια εξεταστικών περιόδων)
Οι εξεταστικές περίοδοι είναι χειμερινού, εαρινού εξαμήνου καθώς και η επαναληπτική εξεταστική περίοδος
του Σεπτεμβρίου και ταυτίζονται με τις εξεταστικές περιόδους των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών,
όπως αυτές ορίζονται κάθε φορά στο Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Ιδρύματος.
Σε περίπτωση που φοιτητής ή φοιτήτρια αποτύχει σε
ένα μάθημα, μπορεί να επανεξετασθεί στο μάθημα αυτό
στην (επαναληπτική) εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου. Η φοίτηση διακόπτεται αυτοδίκαια αν δεν έχουν
ολοκληρωθεί όλες οι συναφείς υποχρεώσεις των φοιτητών μετά την επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου
του ακαδημαϊκού έτους εισαγωγής στο Π.Μ.Σ.
Αν ο μεταπτυχιακός φοιτητής αποτύχει στην εξέταση
μαθήματος ή μαθημάτων, ούτως ώστε σύμφωνα με όσα
ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα, τότε μπορεί ζητήσει να ακολουθηθεί η διαδικασία
που προβλέπεται στην παρ. 6 του άρθρου 34 του ν. 4485.
Άρθρο 13. Μεταπτυχιακή Διατριβή Επιβλέποντες/ουσες Μεταπτυχιακής Διατριβής
Η εκπόνηση της μεταπτυχιακής εργασίας προβλέπεται
να έχει διάρκεια δύο εξαμήνων (σύνολο 15 ECTS) Ο/Η
μεταπτυχιακός /ή φοιτητής/τρια έχει δικαίωμα να επιλέξει από τα προτεινόμενα από τους διδάσκοντες του
Π.Μ.Σ. θέματα. Υποβάλλει αίτηση με τρεις επιλογές στη
Γραμματεία του Π.Μ.Σ. (πρότυπο δίδεται στο Παράρτημα Ι) εντός των τριών πρώτων εβδομάδων του πρώτου
εξαμήνου. Η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. προωθεί την αίτηση
στην Συντονιστική Επιτροπή.
13.1 Επίβλεψη Μεταπτυχιακής Διατριβής
Η Συντονιστική Επιτροπή αναθέτει θέματα και συγκροτεί την τριμελή εξεταστική επιτροπή για την έγκριση της
διατριβής, ένα από τα μέλη της οποίας είναι και ο επιβλέπων. Η διαδικασία αυτή ολοκληρώνεται
Κάθε διδάσκων του Π.Μ.Σ. μπορεί να αναλαμβάνει την
επίβλεψη έως δύο διατριβών ανά έτος.
13.2 Γλώσσα συγγραφής
Η γλώσσα συγγραφής της μεταπτυχιακής διατριβής
μπορεί να είναι τα ελληνικά ή τα αγγλικά.
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13.3 Εξέταση Μεταπτυχιακής Διατριβής
Για να εγκριθεί η διατριβή, ο μεταπτυχιακός φοιτητής
οφείλει να την υποστηρίξει ενώπιον της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.
Μετά το πέρας της περιόδου συγγραφής της διατριβής
και έπειτα από τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος, οι
φοιτητές παραδίδουν ηλεκτρονικώς και εντύπως αντίτυπό της στα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής. Επισημαίνεται ότι η κατάθεση της μεταπτυχιακής διατριβής στα
μέλη της Επιτροπής θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον με
την έναρξη της εξεταστικής περιόδου.
Μαζί με το βαθμολόγιο (παράρτημα ΙΙ) κατατίθεται
υποχρεωτικά από τον επιβλέποντα η «Βεβαίωση ελέγχου διπλωματικής εργασίας για λογοκλοπή», πρότυπο
της οποίας υπάρχει στο παράρτημα ΙΙΙ. Η διπλωματική
εργασία δεν θεωρείται εγκεκριμένη και δεν καταχωρείται
η βαθμολογία εάν δεν έχει κατατεθεί η «Βεβαίωση ελέγχου διπλωματικής εργασίας για λογοκλοπή», πλήρως
συμπληρωμένη, και με τις ερωτήσεις «Το ποσοστό κειμενικής ταύτισης βρίσκεται εντός των αποδεκτών ορίων,
όπως προβλέπονται από τους κείμενους κανονισμούς»,
«Για τα σημεία όπου παρατηρείται κειμενική ταύτιση έχει
ελεγχθεί ότι παρατίθενται κατάλληλες παραπομπές» και
«Η διπλωματική εργασία περιλαμβάνει επαρκές πρωτότυπο υλικό και δεν έχει διαπιστωθεί προσπάθεια ιδιοποίησης ξένων επιτευγμάτων» να έχουν απαντηθεί
καταφατικά.
Οι μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες, εφόσον
εγκριθούν από την εξεταστική επιτροπή, αναρτώνται
υποχρεωτικά στο διαδικτυακό τόπο του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, καθώς και στο αποθετήριο του ιδρύματος. Ο φοιτητής υποχρεούται να καταθέσει συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το έγγραφο
«άδεια διάθεσης ηλεκτρονικού τεκμηρίου» στη μορφή
που εκάστοτε αυτό διατίθεται από τη βιβλιοθήκη του
ιδρύματος και να ολοκληρώσει τη διαδικασία απόθεσης
ή αυτοαπόθεσης, κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 14. Τρόπος υπολογισμού βαθμού Δ.Μ.Σ.
Ο τελικός βαθμός του Δ.Μ.Σ. είναι το άθροισμα των
γινομένων των βαθμών των μαθημάτων και της μεταπτυχιακής διατριβής επί τις αντίστοιχες βαρύτητες ECTS,
δια 60 ΕCTS.
O χαρακτηρισμός του βαθμού πτυχίου γίνεται με βάση
την κάτωθι κλίμακα:
• 8,80-10: Άριστα
• 7,2-8,79: Λίαν καλώς
• 6,00-7.19: Καλώς
Άρθρο 15. Υποχρεώσεις για τη λήψη του Δ.Μ.Σ.
Για τη λήψη του Δ.Μ.Σ. απαιτείται:
(1) Συμπλήρωση 30 τουλάχιστον μονάδων ECTS σε
κάθε εξάμηνο.
(2) Επιτυχής εξέταση στον απαραίτητο αριθμό μαθημάτων.
(3) Εκπόνηση και επιτυχής παρουσίαση διπλωματικής
διατριβής
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Άρθρο 16. Διαδικασίες αξιολόγησης μαθημάτων/
διδασκόντων από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές
Στο τέλος κάθε εξαμήνου, πραγματοποιείται αξιολόγηση των μαθημάτων και των διδασκόντων, ηλεκτρονικά,
από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές σύμφωνα με τις διαδικασίες που έχει θεσπίσει το Ίδρυμα υπό την εποπτεία
της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.).
Η αξιολόγηση των μαθημάτων γίνεται μέσω του ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της ΜΟ.ΔΙ.Π.
Το σύστημα αυτό είναι ολοκληρωμένο με το ηλεκτρονικό σύστημα γραμματειών του Ιδρύματος και κάθε φοιτητής μπορεί να αξιολογήσει από οποιονδήποτε υπολογιστή τα μαθήματα που έχει δηλώσει, με διατήρηση
της ανωνυμίας του. Οι φοιτητές ειδοποιούνται από τη
γραμματεία του ΠΜΣ για τον χρόνο έναρξης και λήξης
της περιόδου αξιολόγησης και λαμβάνουν λεπτομερείς
οδηγίες για τον τρόπο διεξαγωγής της, η δε διάρκεια της
περιόδου αξιολόγησης είναι δύο εβδομάδες. Η φόρμα
αξιολόγησης καλύπτει το μάθημα τουλάχιστον ως προς
το περιεχόμενο, τον τρόπο διδασκαλίας και το διδακτικό
υλικό.
Η ΟΜ.Ε.Α. του Τμήματος διαθέτει πρόσβαση μέσω
του ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της
ΜΟ.ΔΙ.Π. σε στατιστικά στοιχεία για την αξιολόγηση
των μαθημάτων τα οποία επεξεργάζεται και υποβάλλει εισήγηση στα αρμόδια όργανα. Τα αποτελέσματα
των αξιολογήσεων κοινοποιούνται και στη Συντονιστική Επιτροπή προς επεξεργασία. Παράλληλα η ΜΟ.ΔΙ.Π.
επεξεργάζεται τα αποτελέσματα των προηγούμενων περιόδων αξιολογήσεων και τα σχετικά στατιστικά στοιχεία
αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΜΟ.ΔΙ.Π.
Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης κοινοποιούνται
στον Δ/ντή του ΠΜΣ, στην ΟΜ.Ε.Α του Τμήματος και
στον κάθε διδάσκοντα ξεχωριστά.
Άρθρο 17. Λόγοι και διαδικασία διαγραφής
από το ΠΜΣ
Η Συνέλευση του Τμήματος μετά την εισήγηση της ΣΕ,
δύναται να αποφασίσει τη διαγραφή μεταπτυχιακών φοιτητών εάν:
• υπερβούν το ανώτατο όριο απουσιών
• έχουν αποτύχει στην εξέταση μαθήματος ή μαθημάτων και δεν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα
• υπερβούν τη μέγιστη χρονική διάρκεια φοίτησης στο
ΠΜΣ, όπως ορίζεται στον παρόντα κανονισμό, εκτός αν
συντρέχουν αποδεδειγμένα σοβαροί και εξαιρετικοί
λόγοι
• παράβαση κανόνων ακαδημαϊκής δεοντολογίας,
όπως π.χ. η λογοκλοπή, ή η αντιγραφή στις εξετάσεις
• αυτοδίκαια κατόπιν αιτήσεως των μεταπτυχιακών
φοιτητών
Άρθρο 18. Χρηματοδότηση-Οικονομική
διαχείριση Π.Μ.Σ.
18.1 Πόροι
Η χρηματοδότηση του ΠΜΣ μπορεί να προέρχεται
από:
α) τον προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι. ,
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β) τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων,
γ) δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα, όπως οριοθετείται στην περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του
ν. 4270/2014 (Α΄ 143), ή του ιδιωτικού τομέα,
δ) πόρους από ερευνητικά προγράμματα,
ε) πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ή άλλων διεθνών οργανισμών,
στ) μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι.,
ζ) κάθε άλλη νόμιμη αιτία
18.2 Δαπάνες
Το Τμήμα οφείλει ετησίως να δημοσιεύει, με ανάρτηση
στην ιστοσελίδα του, απολογισμό εσόδων - εξόδων, με
αναγραφή της κατανομής των δαπανών ανά κατηγορία
Άρθρο 19. Τέλη φοίτησης
Δεν υπάρχουν τέλη φοίτησης στο Π.Μ.Σ.
Άρθρο 20. Τελετουργικό αποφοίτησης
και τύπος απονεμόμενου διπλώματος (Δ.Μ.Σ.)
Η καθομολόγηση και απονομή των Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνεται δημόσια σε ειδική τελετή
από τον Κοσμήτορα της Σχολής ενώπιων των Πρυτανικών Αρχών, του Προέδρου του Τμήματος και του Διευθυντή του Π.Μ.Σ., συγχρόνως με την απονομή και των
πτυχίων του α’ κύκλου σπουδών του Τμήματος. Κατά
την τελετή οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. προηγούνται των
πτυχιούχων του Τμήματος. Τα ονόματα των διπλωματούχων εγκρίνονται από τη Συνέλευση του Τμήματος
που διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης
προκειμένου να απονεμηθεί το Δ.Μ.Σ. Οι διαδικασίες των
τελετών που ακολουθούνται για τους προπτυχιακούς
και τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και τους διδάκτορες
είναι ίδιες. Ο τύπος του Δ.Μ.Σ. ακολουθεί το πρότυπο του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
Άρθρο 21. Παράρτημα Διπλώματος
Στο Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που χορηγείται, επισυνάπτεται υποχρεωτικά το προβλεπόμενο
Παράρτημα Διπλώματος το οποίο αποτελεί ένα επεξηγηματικό έγγραφο που παρέχει πληροφορίες σχετικά με
τη φύση, το επίπεδο, το γενικότερο πλαίσιο εκπαίδευσης,
το περιεχόμενο και το καθεστώς των σπουδών, οι οποίες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και δεν υποκαθιστά τον
επίσημο τίτλο σπουδών ή την αναλυτική βαθμολογία
μαθημάτων που χορηγούν τα Ιδρύματα. Το εν λόγω έγγραφο εκδίδεται αυτομάτως και χωρίς καμία οικονομική
επιβάρυνση στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.
Άρθρο 22. Διοικητική ΥποστήριξηΥλικοτεχνική υποδομή
Το τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών έχει
την ευθύνη της διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης
του Π.Μ.Σ. Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών όπως ηλεκτρονικοί
υπολογιστές, αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκη, φωτοτυπικά μηχανήματα κ.λπ. Διατηρείται το δικαίωμα χρή-
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σης μέσων εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, ως κομμάτι
των υλικοτεχνικών υποδομών, όπως ορίζεται από την
ισχύουσα νομοθεσία.
Άρθρο 23. Ακαδημαϊκή ακεραιότητα
και λογοκλοπή
Σε περιπτώσεις εκτεταμένης λογοκλοπής σε ποσοστό
μεγαλύτερο από το όριο που προβλέπει ο κανονισμός
κατά της λογοκλοπής του ιδρύματος, η εργασία εκπονείται εκ νέου με διαφορετικό θέμα και αφαίρεση μίας
μονάδας από την τελική βαθμολογία.
Σε περίπτωση επανάληψης της λογοκλοπής ο φοιτητής παραπέμπεται στην Επιτροπή Δεοντολογίας του
Πανεπιστημίου σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κώδικα
Δεοντολογίας και Καλής Πρακτικής του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί εκ των υστέρων εκτεταμένη κειμενική ταύτιση ή λογοκλοπή σε εργασία
διπλωματούχου, το αρμόδιο συλλογικό όργανο (η Συνέλευση του Τμήματος) εξετάζει την περίπτωση και δύ-
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ναται να προβεί σε ανάκλησης της χορήγησης του τίτλου
σπουδών. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 30 του
ν. 4777/2021 (Α’ 25) το πειθαρχικό παράπτωμα της λογοκλοπής παραγράφεται μετά την παρέλευση πέντε (5)
ετών, με το χρονικό διάστημα της παραγραφής να αφορά
μόνο το πειθαρχικό σκέλος και όχι τη δυνατότητα του
συλλογικού οργάνου να προβεί σε ανάκληση του τίτλου
σπουδών.
Η λογοκλοπή και η ιδιοποίηση ξένων επιτευγμάτων
συνιστά παράβαση των κανόνων δεοντολογίας και θα
πρέπει να παραπέμπονται στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα για τις προβλεπόμενες ενέργειες.
Σε όλες τις περιπτώσεις ισχύουν οι προβλέπεις του
πειθαρχικού κανονισμού και του κανονισμού κατά της
λογοκλοπής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
Άρθρο 24. Μεταβατικές Διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από τον παρόντα Κανονισμό, θα ρυθμίζονται από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία.
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̖̓̄̔̄̔̊̏̄ ̌
̖̄̌̊̊̕ ̄̐̄̎̊̊̚̕ ̖̖̗̙̏̈̄̓̌̄̍̊̕ ̖̇̌̄̔̌̅̊̕
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̓΅ΑΉΔΗΘφΐΓ ̓ΉΏΓΔΓΑΑφΗΓΙ
̖ΐφΐ΅ ̓ΏΕΓΠΓΕΎφΖ Ύ΅ ̖ΏΉΔΎΓΑΝΑЏΑ
̓.̏.̕. ̕Ͼ·ΛΕΓΑΉΖ ̄ΗϾΕΐ΅ΘΉΖ ̈ΔΎΓΑΝΑϟΉΖ

̄ϟΘΗ:
̋νΐ΅:

̓ΕΓΖ ΘΓ ̓̏̕ ̕Ͼ·ΛΕΓΑΉΖ ̄ΗϾΕΐ΅ΘΉΖ ̈ΔΎΓΑΝΑϟΉΖ
̄ϟΘΗ ΅ΑΣΏΜΖ ΐΉΘ΅ΔΘΙΛ΅ΎφΖ Έ΅ΘΕΆφΖ

ͥΑΓΐ΅:
̈ΔϟΌΉΘΓ:
̓΅ΘΕЏΑΙΐΓ:
̄ΕΌΐϱΖ ΐΘΕЏΓΙ:
̊ΐΉΕΓΐΑϟ΅:
̖ϟΘΏΓΖ Ύ΅ ΉΔΆΏνΔΝΑ:

̒ ΅ΘЏΑ/̊ ΅ΘΓϾΗ΅

̈ΔΏΓ·φ 1:
̈ΔΏΓ·φ 2:
̈ΔΏΓ· 3:
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̖̓̄̔̄̔̊̏̄ II
̅΅ΌΐΓΏϱ·Γ ΐΉΘ΅ΔΘΙΛ΅ΎφΖ Έ΅ΘΕΆφΖ
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̓΅ΑΉΔΗΘφΐΓ ̓ΉΏΓΔΓΑΑφΗΓΙ
̖ΐφΐ΅ ̓ΏΕΓΠΓΕΎφΖ Ύ΅ ̖ΏΉΔΎΓΑΝΑЏΑ
̓.̏.̕. ̗̙̆̔̒̐̈̕̕ ̗̖̄̔̏̄̈̕̕ ̛̈̓̌̍̒̌̐̐̌̈̕

̅΅ΌΐΓΏϱ·Γ ̏ΉΘ΅ΔΘΙΛ΅ΎφΖ ̇΅ΘΕΆφΖ
̕ΘΓΛΉϟ΅ ΉΒΉΘ΅ΊΓΐνΑΓΙ:
ͥΑΓΐ΅
̈ΔЏΑΙΐΓ
̓΅ΘΕЏΑΙΐΓ
̄ΕΌΐϱΖ ΐΘΕЏΓΙ
̕ΘΓΛΉϟ΅ ΉΒνΘ΅ΗΖ:
̊ΐΉΕΓΐΑϟ΅
̖ϟΘΏΓΖ
̕ΘΓΛΉϟ΅ ΉΒΉΘ΅ΗΘЏΑ:
̒ΑΓΐ΅ΘΉΔЏΑΙΐΓ
̈ΔΆΏνΔΝΑ
̈ΒΉΘ΅ΗΘφΖ
̈ΒΉΘ΅ΗΘφΖ

̅΅ΌΐϱΖ

̒ΏΓ·ΕΣΠΝΖ

̗ΔΓ·Ε΅Πφ
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̖̓̄̔̄̔̊̏̄ Ǐ̌
ǺİȕĮȓȦıȘ İȜȑȖȤȠȣ ȝİĲĮʌĲȣȤȚĮțȒȢ įȚĮĲȡȚȕȒȢ ȖȚĮ ȜȠȖȠțȜȠʌȒ
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̓΅ΑΉΔΗΘφΐΓ ̓ΉΏΓΔΓΑΑφΗΓΙ
̖ΐφΐ΅ ̓ΏΕΓΠΓΕΎφΖ Ύ΅ ̖ΏΉΔΎΓΑΝΑЏΑ
̓.̏.̕. ̕Ͼ·ΛΕΓΑΉΖ ̄ΗϾΕΐ΅ΘΉΖ ̈ΔΎΓΑΝΑϟΉΖ

̅ΉΆ΅ϟΝΗ ΉΏν·ΛΓΙ ΐΉΘ΅ΔΘΙΛ΅ΎφΖ Έ΅ΘΕΆφΖ ·΅ ΏΓ·ΓΎΏΓΔφ
̕ΘΓΛΉϟ΅ ΉΒΉΘ΅ΊΓΐνΑΓΙ:
ͥΑΓΐ΅:
̈ΔϟΌΉΘΓ:
̓΅ΘΕЏΑΙΐΓ:
̄ΕΌΐϱΖ ΐΘΕЏΓΙ:
̕ΘΓΛΉϟ΅ ΉΒνΘ΅ΗΖ:
̊ΐΉΕΓΐΑϟ΅:
̖ϟΘΏΓΖ:
̕ΘΓΛΉϟ΅ ΉΔΆΏνΔΓΑΘΓΖ:
ͥΑΓΐ΅:
̈ΔϟΌΉΘΓ:
̅΅ΌΐϟΈ΅:
̕ΘΓΛΉϟ΅ ΉΏν·ΛΓΙ:
̅ΉΆ΅ЏΑΉΘ΅ ϱΘ  Έ΅ΘΕΆφ ΉΏν·ΛΌΎΉ ·΅ ΏΓ·ΓΎΏΓΔφ ΐνΗΝ ΘΓΙ ΗΙΗΘφΐ΅ΘΓΖ TurnItIn φ
΅ΑΘϟΗΘΓΛΓΙ ΗΙΗΘφΐ΅ΘΓΖ, ΗϾΐΠΝΑ΅ ΐΉ ΘΖ ΅ΔΓΠΣΗΉΖ ΘΖ ̕Ι·ΎΏφΘΓΙ, ΘΓΑ Ύ΅ΑΓΑΗΐϱ
Ύ΅ΘΣ ΘΖ ΏΓ·ΓΎΏΓΔφΖ ΘΓΙ ΈΕϾΐ΅ΘΓΖ Ύ΅ ΘΓΑ Ύ΅ΑΓΑΗΐϱ ΘΓΙ ̓.̏.̕. ΝΖ ΅ΎΓΏΓϾΌΝΖ:
̊ΐΉΕΓΐΑϟ΅ ΉΏν·ΛΓΙ:
̓ΓΗΓΗΘϱ ΎΉΐΉΑΎφΖ Θ΅ϾΘΗΖ:
̖Γ ΔΓΗΓΗΘϱ ΎΉΐΉΑΎφΖ Θ΅ϾΘΗΖ ΆΕϟΗΎΉΘ΅ ΉΑΘϱΖ ΘΝΑ ΅ΔΓΈΉΎΘЏΑ ΓΕϟΝΑ,
ϱΔΝΖ ΔΕΓΆΏνΔΓΑΘ΅ ΅Δϱ ΘΓΙΖ ΎΉϟΐΉΑΓΙΖ Ύ΅ΑΓΑΗΐΓϾΖ

̐̄̌ / ̙̒̌

̆΅ Θ΅ ΗΐΉϟ΅ ϱΔΓΙ Δ΅Ε΅ΘΕΉϟΘ΅ ΎΉΐΉΑΎφ Θ΅ϾΘΗ νΛΉ ΉΏΉ·ΛΌΉϟ ϱΘ
Δ΅Ε΅ΘϟΌΉΑΘ΅ Ύ΅ΘΣΏΏΏΉΖ Δ΅Ε΅ΔΓΐΔνΖ:

̐̄̌ / ̙̒̌

̊ ΈΔΏΝΐ΅ΘΎφ ΉΕ·΅Ηϟ΅ ΔΉΕΏ΅ΐΆΣΑΉ ΉΔ΅ΕΎνΖ ΔΕΝΘϱΘΙΔΓ ΙΏΎϱ Ύ΅ ΈΉΑ
νΛΉ Έ΅ΔΗΘΝΌΉϟ ΔΕΓΗΔΣΌΉ΅ ΈΓΔΓϟΗΖ ΒνΑΝΑ ΉΔΘΉΙ·ΐΣΘΝΑ

̐̄̌ / ̙̒̌

̗ΔΓ·Ε΅Πφ ΉΔΆΏνΔΓΑΘΓΖ:
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H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Τρίπολη, 9 Ιουνίου 2021
Ο Πρύτανης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ
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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.

*02033812807210016*

