
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 8439 
Τροποποίηση της απόφασης της υπ’ αρ. 102 (επα-

ναληπτική)/25.5.2018 έκτακτης συνεδρίασης της 

Συγκλήτου «Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπου-

δών του Π.Μ.Σ. με τίτλο “Ασφάλεια Πληροφορι-

ακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων”, Τμήμα 

Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών 

Συστημάτων, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστημί-

ου Αιγαίου» (Β’ 3569).

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Αφού έλαβε υπόψη:
• Τις διατάξεις του π.δ. 83/1984 «Ίδρυση Πανεπιστη-

μίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας» (Α΄ 31).

• Τη διάταξη του άρθρου 1 του π.δ. 155/2009 (Α’ 197), 
σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 46 έως 49 
του π.δ. 160/2008 (Α΄ 220) και των άρθρων 13 - 15 του 
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45).

• Τις διατάξεις της περ. ιε της παρ. 2 του άρθρου 13 και 
των άρθρων 30 έως και 37, 45 και 85 του ν. 4485/2017 
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114).

• Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 
διπλώματος» (Α΄ 189) και ιδίως των άρθρων 14 και 15.

• Την απόφαση της υπ’ αρ. 34/25.4.2018 (υπ’ αρ. 
2745/27.4.2018) συνεδρίασης της Συγκλήτου με θέμα 
«Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο “Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών 
Συστημάτων”» (Β΄ 2778).

• Την απόφαση της υπ’ αρ. 102 (επαναληπτική)  / 
25.5.2018 (υπ’ αρ. 6636/27.7.2018) έκτακτης συνεδρία-
σης της Συγκλήτου «Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του Π.Μ.Σ. με τίτλο “Ασφάλεια Πληροφοριακών και 
Επικοινωνιακών Συστημάτων”, Τμήμα Μηχανικών Πλη-
ροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πολυτε-
χνική Σχολή, Πανεπιστημίου Αιγαίου» (Β΄ 3569).

• Το πρακτικό της υπ’ αρ. 21/31.3.2022 συνεδρίασης 
της Συγκλήτου θέμα 10.3. «Τροποποίηση της απόφασης 
της υπ’ αρ. 102 (επαναληπτική) / 25.5.2018 έκτακτης συ-

νεδρίασης της Συγκλήτου με θέμα «Κανονισμός Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. με τίτλο “Ασφάλεια Πλη-
ροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων”, Τμήμα 
Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστη-
μάτων, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστημίου Αιγαίου»».

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

Την τροποποίηση της απόφασης της υπ’ αρ. 102 (επα-
ναληπτική) / 25.5.2018 (υπ’ αρ. 6636/27.7.2018) έκτακτης 
συνεδρίασης της Συγκλήτου «Κανονισμός Μεταπτυχια-
κών Σπουδών του Π.Μ.Σ. με τίτλο “Ασφάλεια Πληροφο-
ριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων”, Τμήμα Μηχα-
νικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, 
Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστημίου Αιγαίου» (Β΄ 3569), 
ως προς τα άρθρα 8.2, 8.5, 9.1, 9.4, 10.1, 10.2. 10.8,13, 14, 
14.1 και 14.3, ως ακολούθως:

8.2 Υποβολή αιτήσεων
Οι αιτήσεις των Υποψηφίων πρέπει να συνοδεύονται 

από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με την 
προκήρυξη. Η αίτηση και τα ηλεκτρονικά αντίγραφα των 
δικαιολογητικών κατατίθενται στο σύστημα «Ναυτίλος» 
(https://nautilus.aegean.gr/).

Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:
1. Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας.
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
3. Φωτοτυπία πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολο-

γίας προπτυχιακού προγράμματος σπουδών στο οποίο 
να αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου ή του διπλώ-
ματος.

4. Φωτοτυπία πτυχίου / διπλώματος ή βεβαίωση πε-
ράτωσης σπουδών.

5. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν.
6. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δρα-

στηριότητας, εάν υπάρχουν.
7. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
8. Δύο συστατικές επιστολές.
9. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας, 

επιπέδου τουλάχιστον Β2
(επισημαίνεται ότι προϋπόθεση για την επιλογή αποτε-

λεί η επαρκής γνώση μιας τουλάχιστον γλώσσας πέραν 
της γλώσσας διεξαγωγής του Π.Μ.Σ. σύμφωνα με την 
παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Οι φοιτητές/τριες από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέ-
πει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης του 
τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών από τον ΔΟΑΤΑΠ, 
σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017.

8.5 Εγγραφή επιλεγέντων/εισών στο Π.Μ.Σ.
Οι επιλεγέντες/είσες εγγράφονται στο Π.Μ.Σ. εντός 

της προθεσμίας που ανακοινώνεται από τη Γραμματεία.
Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοι-

τητών/τριών, θα κληθούν αν υπάρχουν, οι επιλαχόντες/
ουσες, με βάση τη σειρά τους στον εγκεκριμένο αξιολο-
γικό πίνακα, να εγγραφούν στο Πρόγραμμα.

Μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017, 
μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι (ένας/μία ανά 
Π.Μ.Σ. και ανά έτος) μετά από αίτησή τους σε Π.Μ.Σ. 
Τμήματος του Ιδρύματος που υπηρετούν συναφούς 
αντικειμένου με τον τίτλο σπουδών τους και του έργου 
που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

9.1 Χρονική διάρκεια φοίτησης (άρθρο 33 του 
ν. 4485/2017).

Το Π.Μ.Σ. ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακα-
δημαϊκού έτους.

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. που οδηγεί 
στη λήψη Δ.Μ.Σ. ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμη-
να, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης 
διπλωματικής εργασίας.

Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των 
σπουδών, ορίζεται στα έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Ο/Η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια μπορεί να ζητήσει 
εγγράφως αιτιολογημένη παράταση των σπουδών του/
της που δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό της κανονικής 
διάρκειας φοίτησης.

9.4 Διαγραφή φοιτητή/τριας
Η Συνέλευση του Τμήματος, μετά την εισήγηση της 

Σ.Ε., δύναται να αποφασίσει τη διαγραφή μεταπτυχιακών 
φοιτητών/τριων εάν συντρέχει τουλάχιστον ένας εκ των 
παρακάτω λόγων:

- υπερβούν το ανώτατο όριο απουσιών,

- έχουν αποτύχει στην εξέταση μαθήματος ή μαθημά-
των και κατά την επαναληπτική εξεταστική περίοδο και 
δεν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα,

- μη επιτυχής επανεξέταση της Μεταπτυχιακής Διπλω-
ματικής Εργασίας,

- υπερβούν τη μέγιστη χρονική διάρκεια φοίτησης στο 
Π.Μ.Σ., όπως ορίζεται στον παρόντα Κανονισμό, εκτός 
αν συντρέχουν αποδεδειγμένα σοβαροί και εξαιρετικοί 
λόγοι (παρ. 3 του άρθρου 42 του ν. 4521/2018, Α΄ 38),

- υποπέσουν σε παράπτωμα που εμπίπτει στο δίκαιο 
περί πνευματικής ιδιοκτησίας (ν. 2121/1993) κατά τη 
συγγραφή των εργασιών τους,

- δεν καταβάλλουν το προβλεπόμενο τέλος φοίτησης,
- αυτοδίκαια κατόπιν αιτήσεως των μεταπτυχιακών 

φοιτητών/τριών.
10.1 Πρόγραμμα μαθημάτων (παρ. 2 του άρθρου 32 

του ν. 4485/2017)
1. Το Π.Μ.Σ. ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακα-

δημαϊκού έτους.
2. Η διδασκαλία των μαθημάτων υλοποιείται σε δύο 

(2) διδακτικά εξάμηνα. Κάθε εξάμηνο μαθημάτων περι-
λαμβάνει κατ’ ελάχιστο δέκα (10) πλήρεις ενότητες εκ-
παίδευσης και μάθησης, που η καθεμία αντιστοιχεί σε 
δύο (2) ώρες διδασκαλίας. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει 
τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα, που το καθένα απο-
δίδει επτάμιση (7,5) πιστωτικές μονάδες (ΕCTS).

3. Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται α) η συμ-
μετοχή του φοιτητή στο σύνολο των εκπαιδευτικών και 
ερευνητικών δραστηριοτήτων του προγράμματος, κατά 
τα ειδικότερα οριζόμενα στο πρόγραμμα και στον παρό-
ντα κανονισμό, β) η επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήμα-
τα του α΄ και β΄ εξαμήνου, όπως ακριβώς ορίζεται από το 
εγκύκλιο πρόγραμμα σπουδών, γ) η επιτυχής εκπόνηση 
της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (Μ.Δ.Ε.), δ) η 
συγκέντρωση 90 πιστωτικών μονάδων (ECTS), ε) η απο-
πληρωμή του συνόλου των τελών φοίτησης και στ) η 
εκπλήρωση τυχόν υποχρεώσεών προς τη Φοιτητική 
Μέριμνα και τη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος.

4. Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών διαμορφώνεται ως εξής:
Πίνακας μαθημάτων ανά εξάμηνο:

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS

3001 Ασφάλεια Δικτύων Υπολογιστών και Επικοινωνιών Υποχρεωτικό 7,5

3002 Κρυπτογραφία Υποχρεωτικό 7,5

3003 Ασφάλεια Βάσεων Δεδομένων και Ιδιωτικότητα Υποχρεωτικό 7,5

3004 Ψηφιακή εγκληματολογία Υποχρεωτικό 7,5

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS

3005 Θέματα Δικαίου της Πληροφορίας Υποχρεωτικό 7,5

3006 Διοίκηση Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων Υποχρεωτικό 7,5

3007 Ασφάλεια Ασύρματων και Κινητών Δικτύων Επικοινωνιών Υποχρεωτικό 7,5
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3008 Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα στο Διαδίκτυο του Μέλλοντος Υποχρεωτικό 7,5

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS

3000 Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας Υποχρεωτικό 30

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

Η αναλυτική περιγραφή του κάθε μαθήματος παρέχεται στον ακόλουθο πίνακα.

Μάθημα Περιγραφή Μαθήματος

Ασφάλεια Δικτύων 
Υπολογιστών 
και Επικοινωνιών

Γενικά θέματα Ασφάλειας Δικτύων Υπολογιστών: Κατηγορίες Απειλών, Σημεία Ευπάθει-
ας, Αντίμετρα, Διασφάλιση. Έλεγχος προσπέλασης και Λογιστική Καταγραφή. Τεχνολογίες 
και Υπηρεσίες Υποδομής Δημόσιων Κλειδιών. Αρχιτεκτονική Ασφάλειας Δικτύων OSI/ISO: 
Υπηρεσίες Ασφάλειας, Μηχανισμοί Ασφάλειας. Αρχιτεκτονική Ασφάλειας στο μοντέλο του 
Internet: Ασφάλεια Επιπέδου Internet, Ασφάλεια Επιπέδου Transport, Ασφάλεια Επιπέδου 
Application, Ασφάλεια υπεράνω του Επιπέδου Application. Εφαρμογές. Αναχώματα Ασφά-
λειας:
Δυνατότητες και Περιορισμοί, Ζητήματα Σχεδίασης,
Αρχιτεκτονική Αναχωμάτων Ασφάλειας, Αναχώματα Ασφάλειας Επιπέδου Δικτύου, Επιπέδου 
Εφαρμογής, Υβριδικά και επόμενης γενιάς. Εφαρμογές. Κατανεμημένα Συστήματα Αυθεντι-
κοποίησης. Συστήματα Ανίχνευσης Εισβολών. Τεχνολογίες Προστασίας της Ιδιωτικότητας 
και Ανωνυμίας. Τεχνολογίες Ελέγχου Προσπέλασης με βάση το Περιεχόμενο. Συστήματα 
Ασφαλών Ηλεκτρονικών Πληρωμών. Μοντέλα Ασφάλειας Ενδιάμεσου Περιβάλλοντος Αντι-
κειμένων. Τεχνολογίες Προστασίας Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Τεχνολογίες 
Ασφάλειας Συστημάτων Ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας. Αυστηρές μέθοδοι ανάλυσης και επα-
λήθευσης κρυπτογραφικών πρωτοκόλλων. Απόκρυψη Πληροφορίας. Εφαρμογές

Κρυπτογραφία Εισαγωγή στην κρυπτογραφία και στην κρυπτανάλυση. Ιστορικοί κρυπτογραφικοί αλγόριθ-
μοι. Βασικό μαθηματικό υπόβαθρο. Βασικά στοιχεία θεωρίας αριθμών. Αλγόριθμοι συμμε-
τρικής κρυπτογραφίας για την προστασία εμπιστευτικότητας και ακεραιότητας. Αλγόριθμοι 
ασύμμετρης κρυπτογραφίας για την προστασία εμπιστευτικότητας και ακεραιότητας. Ψη-
φιακές Υπογραφές. Πρωτόκολλα διαμοιρασμού μυστικού κλειδιού. Συστήματα ελλειπτικών 
καμπυλών

Ασφάλεια Βάσεων
Δεδομένων 
και Ιδιωτικότητα

Ασφάλεια συστημάτων βάσεων δεδομένων: Διακριτικός και υποχρεωτικός έλεγχος προσπέ-
λασης δεδομένων, ασφάλεια με χρήση εντολών της γλώσσας SQL και ασφάλεια πολλαπλών 
επιπέδων. Επιθέσεις ψηφιακού πολέμου, λογικοί συμπερασμοί και ανίχνευση εισβολών, 
συνολικός έλεγχος ασφαλείας. Ασφάλεια σε στατιστικές βάσεις δεδομένων. Ψηφιακή υδα-
τογράφηση στις σχεσιακές βάσεις δεδομένων. Τρόποι εξασφάλισης της ιδιωτικότητας, εμπι-
στευτικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιμότητας των δεδομένων. Μέθοδοι ανωνυμοποίη-
σης για προφύλαξη της ιδιωτικότητας, ισορροπία μεταξύ ιδιωτικότητας και χρησιμότητας 
δεδομένων, επιθέσεις σε ανωνυμοποιημένα δεδομένα και τρόποι εξόρυξης δεδομένων από 
ανωνυμοποιημένα δεδομένα. Ποιότητα και προστασία της ιδιωτικότητας των δεδομένων 
στα ηλεκτρονικά κοινωνικά δίκτυα. Ασφάλεια μεγάλων δεδομένων.

Ψηφιακή 
εγκληματολογία

Γίνεται εισαγωγή στην έννοια της ψηφιακής εγκληματολογίας ή ψηφιακής σήμανσης (digital 
forensics), με έμφαση στην εύρεση και ανάλυση ψηφιακών πειστηρίων σε δίκτυα υπολο-
γιστών (network forensics). Παρατίθενται τα κύρια χαρακτηριστικά μεθόδων εγκληματο-
λογικής ανάκτησης και ανάλυσης δεδομένων από δικτυακές πηγές, καθώς επίσης και οι 
ερευνητικές τάσεις στο συγκεκριμένο πεδίο με την πάροδο του χρόνου. Γίνεται ανάλυση 
των σημαντικότερων μοντέλων ψηφιακής σήμανσης σε διαδικτυακό περιβάλλον. Παρου-
σιάζεται η συνεισφορά των δικτυακών μεθόδων ανίχνευσης και ανάλυσης στο πεδίο των 
συστημάτων ανίχνευσης εισβολών (network intrusion detection). Παρουσιάζεται ο τομέας 
της ψηφιακής σήμανσης σε κινητές συσκευές και πλατφόρμες (mobile forensics). Μελετώνται 
μοντέλα ανάκτησης και ανάλυσης δεδομένων στις δημοφιλέστερες πλατφόρμες κινητών 
συσκευών (π.χ., Android, iOS), και παρουσιάζονται οι εξελίξεις στον τομέα. Μέσω μελετών 
περίπτωσης, παρουσιάζονται οι σημαντικότερες τεχνικές και εργαλεία ανάκτησης, ανάλυσης, 
και παρουσίασης ψηφιακών πειστηρίων σε υπολογιστές και δίκτυα υπολογιστών.
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Θέματα Δικαίου 
της Πληροφορίας

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (T.Π.Ε.) και Κοινωνία: ΤΠΕ ως ένα νέο επιστη-
μονικό-μεθοδολογικό παράδειγμα και η νέα σχέση κοινωνίας, δικαίου και τεχνολογίας. 
Προστασία ιδιωτικότητας και απορρήτου και η σχέση με την ασφάλεια πληροφοριακών 
συστημάτων. Ειδικά ζητήματα προστασίας ιδιωτικότητας και προσωπικών δεδομένων (εργα-
σιακές σχέσεις στην κοινωνία της Πληροφορίας και επιτήρηση εργαζομένων, επιτήρηση στον 
δημόσιο χώρο, ζητήματα προστασίας ιδιωτικότητας στις μηχανές αναζήτησης, ιδιωτικότητα 
και κοινωνική δικτύωση). Ασφάλεια, Τεχνολογίες ενίσχυσης της ιδιωτικότητας. Ελευθερία του 
λόγου, δικαιώματα και εξουσία στο Διαδίκτυο - Blogs /forums και λογοκρισία. Πνευματική/
Διανοητική Ιδιοκτησία και Κοινωνία της Πληροφορίας. Παραβατικότητα και Κοινωνία της 
Πληροφορίας. Computer/Digital Forensics. Ηλεκτρονική δημοκρατία, ηλεκτρονική διακυ-
βέρνηση και ηλεκτρονική ψηφοφορία

Διοίκηση Ασφάλειας 
Πληροφοριακών 
Συστημάτων

Εισαγωγή στη διαχείριση ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων (Π.Σ.). Τρέχουσες προσεγ-
γίσεις και μοντέλα. Διασφάλιση και αποτίμηση της ασφάλειας. Προτυποποίηση. Οργανισμοί 
προτυποποίησης. Διεθνή πρότυπα ασφάλειας Π.Σ. Ανάλυση και διαχείριση επικινδυνότητας. 
Μεθοδολογίες διαχείρισης επικινδυνότητας. Ανάπτυξη ασφαλών Π.Σ. Πολιτικές ασφάλειας 
Π.Σ. Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση. Κουλτούρα ασφάλειας. Οργανωσιακά ζητήματα και 
ζητήματα προσωπικού.

Ασφάλεια Ασύρματων 
και Κινητών Δικτύων 
Επικοινωνιών

Ασφάλεια σε περιβάλλον κινητών δικτύων επικοινωνιών: Αρχιτεκτονική ασφαλείας του GSM, 
UMTS, Ασφάλεια πρόσβασης, Πιστοποίηση ταυτότητας χρηστών και δικτύου, Διανύσματα 
αυθεντικοποίησης, Διαδικασίες περιοδικής αυθεντικοποίησης, Διαχείριση προσωρινών 
ταυτοτήτων χρηστών, Πρωτόκολλα GERAN, UTRAN (φυσικό επίπεδο, ζεύξης δεδομένων, 
δικτύου), Κρυπτογραφικές παράμετροι και κρυπτογράφηση UTRAN, Ανάλυση απειλών 
σηματοδοσίας, Μηχανισμοί ασφάλειας και περιγραφή επιθέσεων, Δια-δικτύωση με συστή-
ματα GSM και διαδικασίες ασφάλειας, Πρωτόκολλα εξασφάλισης των επικοινωνιών μεταξύ 
διαφορετικών παρόχων υπηρεσιών και ενδο- δικτυακοί μηχανισμοί ασφαλείας, Σύστημα 
νομίμων συνακροάσεων, Ζητήματα ασφάλειας του υποσυστήματος IMS του UMTS. Αρχι-
τεκτονική ασφαλείας του 3GPP EPS (SAE/LTE/LTE-Advanced), Διεπαφές, E-UTRAN, Πιστο-
ποίηση ταυτότητας, Ιεραρχία κλειδιών, προστασία του U-plane/C- plane (AS, NAS strata). 
Προχωρημένα θέματα ασφαλείας σε περιβάλλοντα IEEE 802.11 και 802.16: Πρωτόκολλα, 
Σημεία ευπάθειας και ανάλυση επιθέσεων, Αμυντικές στρατηγικές, Προχωρημένα ζητήματα 
πιστοποίησης ταυτότητας. Σύγχρονες τάσεις: Ζητήματα ασφάλειας ετερογενών ασύρματων 
δικτύων επικοινωνιών. Προστασία της ιδιωτικότητας σε περιβάλλον ασύρματων και κινητών 
δικτύων επικοινωνιών: Πλαίσιο, τεχνολογίες, και μελέτες περίπτωσης.

Ασφάλεια 
και Ιδιωτικότητα 
στο Διαδίκτυο 
του Μέλλοντος

Ασφάλεια στο Internet του μέλλοντος, Εννοιολογική Θεμελίωση Πληροφοριακής Ιδιωτικότη-
τας, Τεχνολογίες Προστασίας της Ιδιωτικότητας, Τεχνολογία RFID: Ασφάλεια και προστασία 
της ιδιωτικότητας, Ασφάλεια δικτύων αισθητήρων, Μοντέλα Νεφοϋπολογιστικής, Κίνδυνοι 
και επισφάλειες από τη χρήση της Νεφοϋπολογιστικής, Νέες τεχνολογίες ασφάλειας στη 
Νεφοϋπολογιστική, Ασφάλεια και προστασία της ιδιωτικότητας σε έξυπνα περιβάλλοντα, 
εμφυτεύσιμες συσκευές και εμπεδωμένα συστήματα.

Το άνω πρόγραμμα μαθημάτων είναι ενδεικτικό. Ο 
αριθμός, το είδος και το περιεχόμενο των μαθημάτων 
του προγράμματος σπουδών, καθώς και η κατανομή 
τους σε εξάμηνα, δύνανται να αναπροσαρμόζονται με 
απόφαση Συνέλευσης του Τμήματος για λόγους διασφά-
λισης της εύρυθμης λειτουργίας του Π.Μ.Σ.

Μαθησιακά αποτελέσματα Π.Μ.Σ. «Ασφάλεια Πληρο-
φοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων»

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος 
Σπουδών απαιτείται η φοίτηση επί 2 εξάμηνα σπουδών, 
η επιτυχής εξέταση σε 8 μαθήματα (και τα 8 υποχρεωτι-
κά), καθώς και η επιτυχής υποβολή της Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής Εργασίας (1 εξάμηνο) και η συγκέντρωση 
90 πιστωτικών μονάδων (ECTS).

Με την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος 
Σπουδών, ο/η κάτοχος θα:

• Γνωρίζει να σχεδιάζει, οργανώνει, υλοποιεί, αναλύει, 
αξιολογεί, και διοικεί συστήματα ασφάλειας και προστα-
σίας της ιδιωτικότητας.

• Κατανοεί όλες τις επιμέρους παραμέτρους ανάπτυ-
ξης, διαχείρισης, και αξιολόγησης ενός ασφαλούς πλη-
ροφοριακού και επικοινωνιακού Συστήματος.

Είναι ικανός να:
• Να δραστηριοποιηθεί σε περιβάλλον έρευνας και 

ανάπτυξης στην περιοχή της ασφάλειας και των τεχνολο-
γιών προστασίας της ιδιωτικότητας πληροφοριακών και 
επικοινωνιακών συστημάτων, με σκοπό την παραγωγή 
νέας γνώσης.

• Να συμμετέχει δημιουργικά και εποικοδομητικά σε 
έργα ανάπτυξης που αφορούν την ασφάλεια πληροφο-
ριακών συστημάτων σε φορείς του δημόσιου και ιδιω-
τικού τομέα.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20787Τεύχος B’ 2088/28.04.2022

• Να συγκρίνει και να αξιολογεί ψηφιακά προϊόντα και 
υπηρεσίες ασφάλειας και προστασίας της ιδιωτικότητας, 
έχοντας ισχυρή γνώση των σύγχρονων τεχνολογιών στη 
συγκεκριμένη γνωστική περιοχή, καθώς και να διαχειρί-
ζεται και να επιβλέπει πολύπλοκα και απαιτητικά έργα.

10.2 Γλώσσα διδασκαλίας (παρ. 2στ του άρθρου 32 
του ν. 4485/2017)

Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η Ελλη-
νική με εξειδικευμένη ορολογία στα Αγγλικά. Ορισμένες 
διαλέξεις σε ειδικά θέματα, καθώς και μέρος της ύλης 
προς μελέτη δύναται να είναι στην Αγγλική γλώσσα.

Προβλέπεται η δυνατότητα διεξαγωγής εν όλω ή εν 
μέρει μαθημάτων στην Αγγλική γλώσσα, κατόπιν από-
φασης της Συνέλευσης του Τμήματος.

10.8 Εξ αποστάσεως εκπαίδευση (παρ. 3 του άρθρου 
30 του ν. 4485/2017, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
17 του ν. 4559/2018)

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται δια ζώσης (σε 
ποσοστό 50% κατ’ ελάχιστο) και με μέσα εξ αποστάσε-
ως εκπαίδευσης (σε ποσοστό 50% κατά μέγιστο), σύμ-
φωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 30 του 
ν. 4559/2018 όπως ισχύει. Η παραπάνω κατανομή των 
ωρών διδασκαλίας των μαθημάτων γίνεται μετά από 
εισήγηση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. και σχετική απόφαση της 
Συνέλευσης του Τμήματος.

Άρθρο 13. 
Εξεταστικές περίοδοι 

Οι εξεταστικές περίοδοι είναι δύο: Φεβρουαρίου και 
Ιουνίου και εναρμονίζονται κατά το δυνατόν με τις εξε-
ταστικές περιόδους των προπτυχιακών προγραμμάτων 
σπουδών, όπως αυτές ορίζονται κάθε φορά στο Ακαδη-
μαϊκό Ημερολόγιο του Ιδρύματος.

Σχετικά με την προθεσμία κατάθεσης αποτελεσμάτων 
εξέτασης μαθημάτων από τους/τις Διδάσκοντες/ουσες 
ισχύουν τα προβλεπόμενα 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 εξέταση Σεπτεμβρίου του ιδίου ακα-
δημαϊκού έτους.

Αν ο/η μεταπτυχιακός/η φοιτητής/τρια αποτύχει στην 
εξέταση μαθήματος ή μαθημάτων και στην επαναληπτι-
κή εξέταση, δύναται να εξετασθεί, ύστερα από αίτησή 
του στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., από τριμελή επιτροπή 
διδασκόντων του Π.Μ.Σ., οι οποίοι/ες έχουν το ίδιο ή 
συναφές γνωστικό αντικείμενο με το εξεταζόμενο μά-
θημα και ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. 
Από την επιτροπή εξαιρείται ο/η υπεύθυνος/η της εξέ-
τασης του κάθε μαθήματος διδάσκων/ουσα (παρ. 6 του 
άρθρου 34 του ν. 4485/2017). Το αίτημα επανεξέτασης 
από Τριμελή Επιτροπή θα πρέπει να κατατεθεί στη Γραμ-
ματεία του Π.Μ.Σ. εντός 5 ημερών από την ανακοίνωση 
του αποτελέσματος της επαναληπτικής εξέτασης. Εάν ο 
φοιτητής ή η φοιτήτρια δεν υποβάλει αίτηση εντός των 
προβλεπόμενων χρονικών ορίων ή εάν αποτύχει στην 
εξέταση από την τριμελή επιτροπή, τότε είτε διαγρά-
φεται από το Π.Μ.Σ., είτε του δίνεται η δυνατότητα να 
παρακολουθήσει εκ νέου το μάθημα (ή τα μαθήματα) 

στο οποίο έχει αποτύχει και στην περίπτωση αυτή υπο-
χρεούται να καταβάλει το ποσό των 300 ευρώ (για κάθε 
μάθημα). Σε περίπτωση αποτυχίας στην εξέταση μετά 
την εκ νέου παρακολούθηση του μαθήματος ο φοιτητής/
τρια διαγράφεται.

Άρθρο 14.
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία - 
Επιβλέποντες/ουσες Μεταπτυχιακής Διπλωματι-
κής Εργασίας

Στο Γ΄ εξάμηνο του Προγράμματος προβλέπεται η 
εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασί-
ας (Μ.Δ.Ε.). Η ανάληψη Μ.Δ.Ε. προϋποθέτει την επιτυ-
χή ολοκλήρωση τουλάχιστον έξι (6) μαθημάτων των 
δύο πρώτων εξαμήνων. Οι διδάσκοντες του Π.Μ.Σ. στη 
αρχή κάθε εξαμήνου αναρτούν θέματα Μ.Δ.Ε. στο σύ-
στημα παρακολούθησης Μ.Δ.Ε., στην ιστοσελίδα του 
Π.Μ.Σ., στο οποίο αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος 
της Μ.Δ.Ε., ο/η προτεινόμενος/η επιβλέπων/ουσα και 
επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόμενης εργασίας. 
Ο/Η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια υποβάλλει αίτηση 
εκπόνησης Μ.Δ.Ε. σε διάστημα μέχρι και δύο μηνών πριν 
τη λήξη του Γ΄ εξαμήνου στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Η 
Γραμματεία προωθεί την αίτηση στη Σ.Ε.

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, κατόπιν 
εισήγησης της ΣΕ, μπορεί να χορηγηθεί παράταση του 
προβλεπόμενου χρονικού ορίου για την εξέταση της Με-
ταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, μετά από αίτηση 
του ενδιαφερομένου και μόνο για σοβαρούς ανυπαίτι-
ους λόγους, όπως λόγοι υγείας, σοβαροί προσωπικοί 
λόγοι, σοβαροί επαγγελματικοί λόγοι (βλέπε παρ. 9.1.) 
Σε κάθε περίπτωση η αίτηση του ενδιαφερομένου/ης 
πρέπει να συνοδεύεται από τα σχετικά δικαιολογητικά.

14.1 Επίβλεψη Διπλωματικής Εργασίας
Στην αρχή του 3ου εξαμήνου, η Συντονιστική Επιτρο-

πή, ύστερα από την αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/
ης στην οποία αναγράφεται, ο προτεινόμενος τίτλος 
της Μ.Δ.Ε., ο/η προτεινόμενος/η επιβλέπων/ουσα και 
επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόμενης εργασίας, 
ορίζει τον/την επιβλέποντα/ουσα αυτής και συγκροτεί 
την τριμελή εξεταστική επιτροπή για την έγκριση της 
εργασίας, ένα από τα μέλη της οποίας είναι και ο/η επι-
βλέπων/ουσα (παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017).

Κάθε διδάσκων/ουσα του Π.Μ.Σ. μπορεί να αναλαμβά-
νει την επίβλεψη έως επτά (7) διπλωματικών εργασιών 
ανά έτος.

Ο/Η Επιβλέπων/ουσα της Μ.Δ.Ε. και τα λοιπά δύο 
μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής είναι διδά-
σκοντες/ουσες που δύναται να αναλάβουν αυτοδύναμο 
διδακτικό έργο σε Π.Μ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
ν. 4485/2017.

Τα μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής πρέπει 
να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με 
το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις αντικειμενικής αδυναμίας 
άσκησης καθηκόντων επίβλεψης επί μακρό χρονικό διά-
στημα ή ύπαρξη άλλου σπουδαίου λόγου, η Σ.Ε., δύναται 
να προβεί κατόπιν αιτιολόγησης της απόφασής της, στην 
αντικατάσταση του/της επιβλέποντα/ουσας ή Μέλους 
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της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, κατόπιν αίτησης 
του/της μεταπτυχιακού/ης φοιτητή/τριας και γνώμη του/
της προτεινόμενου/νης Επιβλέποντος/ουσας ή Μέλους.

Το αντικείμενο της Μ.Δ.Ε. πρέπει να έχει ερευνητικό χα-
ρακτήρα και να είναι πρωτότυπο. Ο τρόπος συγγραφής 
της Μ.Δ.Ε. έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές, περιλαμ-
βάνεται σε απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος και 
είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ..

Ο σχεδιασμός της Μ.Δ.Ε. κάθε φοιτητή/τριας γίνεται 
με ευθύνη του/της Επιβλέποντος/ουσας. Σημειώνεται 
επίσης ότι με ευθύνη του/της Επιβλέποντος/ουσας και 
του/της μεταπτυχιακού/ής φοιτητή/τριας όλες οι μετα-
πτυχιακές εργασίες θα πρέπει να αποδέχονται τις αρχές 
Ακαδημαϊκής Δεοντολογίας και ηθικής της έρευνας του 
Ιδρύματος.

14.3 Εξέταση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 
(παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017)

Η εξέταση της Μ.Δ.Ε. είναι δυνατή, εφόσον ο/η μετα-
πτυχιακός/ή φοιτητής/τρια έχει ολοκληρώσει με επιτυχία 
όλα τα μαθήματα των δύο πρώτων εξαμήνων.

Για να εγκριθεί η εργασία, ο/η μεταπτυχιακός/η φοι-
τητής/τρια οφείλει να την υποστηρίξει ενώπιον της Τρι-
μελούς Εξεταστικής Επιτροπής σε δημόσια παρουσίαση.

Μετά το πέρας της περιόδου συγγραφής της Μ.Δ.Ε., και 
έπειτα από τη σύμφωνη γνώμη του/της επιβλέποντος/
ουσας, οι φοιτητές/τριες παραδίδουν ηλεκτρονικώς ή 
εντύπως αντίτυπό της στα Μέλη της Εξεταστικής Επι-
τροπής. Επισημαίνεται ότι η κατάθεση της Μ.Δ.Ε. στα 
Μέλη της Επιτροπής θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 
15 ημέρες πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου. Σε 
αντίθετη περίπτωση, τα Μέλη της Εξεταστικής Επιτρο-
πής έχουν τη δυνατότητα παραπομπής της εξέτασης σε 
επόμενη εξεταστική περίοδο.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι μεταπτυχιακές φοιτή-
τριες υποχρεούνται επίσης να καταθέσουν στη Γραμμα-
τεία του Π.Μ.Σ. πριν την υποστήριξη, υπεύθυνη δήλωση 
στην οποία θα αναφέρουν τα ακόλουθα: «Είμαι συγγρα-
φέας αυτής της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 
και κάθε βοήθεια την οποία είχα για την προετοιμασία 
της είναι πλήρως αναγνωρισμένη και αναφέρεται στην 
εργασία. Επίσης, έχω αναφέρει τις όποιες πηγές από 
τις οποίες έκανα χρήση δεδομένων ή ιδεών, είτε αυτές 
αναφέρονται ακριβώς είτε παραφρασμένες. Επίσης, βε-
βαιώνω ότι αυτή η εργασία προετοιμάστηκε από εμένα 
προσωπικά, ειδικά για τη συγκεκριμένη μεταπτυχιακή 
διπλωματική εργασία».

Η έγκριση της Μ.Δ.Ε. προϋποθέτει τη δημόσια υπο-
στήριξή της ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής (παρ. 4 
άρθρο 34 του ν. 4485/2017). Ακολουθείται η εξής δια-
δικασία (απόφαση της υπ’ αρ. 10/5.11.2015/θέμα 2.1.8 
συνεδρίασης της Συγκλήτου):

Α) Η Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή συνεδριάζει για 
την εξέταση της Μ.Δ.Ε.. Συνεδριάζει νομίμως, μόνο όταν 
παρευρίσκονται και τα τρία μέλη της (πέμπτο εδάφιο της 
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2690/1999). Κατά την ημέ-
ρα της συνεδρίασης, τα μέλη της Τριμελούς Επιτροπής 
ανταλλάσσουν απόψεις, υποβάλλουν ερωτήσεις στον 
εξεταζόμενο ή την εξεταζόμενη, ακολούθως αποφαί-
νονται για τον τελικό αξιολογικό βαθμό, συντάσσουν 
το σχετικό έντυπο αξιολογικής κρίσης, το υπογράφουν 
και σε επόμενο χρόνο το παραδίδουν στη Γραμματεία. 
Η ημέρα της εξέτασης καθορίζεται από την Τριμελή Επι-
τροπή. Για την έγκριση της Μ.Δ.Ε. απαιτείται σωρευτικά: 
α) η σύμφωνη γνώμη των 2/3 των μελών της Επιτρο-
πής και β) ο μέσος όρος της βαθμολογίας των τριών 
μελών της επιτροπής να είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 
πέντε (5). Η Μ.Δ.Ε. βαθμολογείται από μηδέν (0,00) έως 
δέκα (10,00).

Β) Για τη δημόσια παρουσίαση της Μ.Δ.Ε. απαιτείται 
υποχρεωτικά και τα τρία (3) μέλη της εξεταστικής επι-
τροπής να είναι παρόντες/παρούσες την ώρα της εξέ-
τασης - παρουσίασης.

Η εγκεκριμένη Μ.Δ.Ε., μετά το πέρας των ενδεχομένων 
διορθώσεων που προτείνει η Επιτροπή, και πριν την κα-
θομολόγηση του φοιτητή ή της φοιτήτριας κατατίθεται 
στη Βιβλιοθήκη του Π.Α. σε ηλεκτρονική μορφή μέσω 
της διαδικτυακής Πύλης της Βιβλιοθήκης και αναρτάται 
στον ιστότοπο της οικείας Σχολής (παρ. 5 του άρθρου 34 
του ν. 4485/2017). Ένα ηλεκτρονικό αντίτυπο κατατίθεται 
στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ..

Στην περίπτωση αρνητικής κρίσης υπάρχει η δυνατό-
τητα επανυποβολής της, μετά από δύο (2) μήνες, αφού 
βελτιώσει την εργασία ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/
τρια σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της Επιτροπής. Στην 
περίπτωση αυτή παρατείνεται η διάρκεια σπουδών κατά 
δύο (2) μήνες.

Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης μετά τη 2η υποβολή, 
ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια αποκλείεται από τη 
χορήγηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών».

Κατά τα λοιπά, η απόφαση της υπ’ αρ. 102 (επαναλη-
πτική) / 25.5.2018 (υπ’ αρ. 6636/27.7.2018) έκτακτης συ-
νεδρίασης της Συγκλήτου «Κανονισμός Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Ασφάλεια Πληροφορια-
κών και Επικοινωνιακών Συστημάτων», Τμήμα Μηχανι-
κών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, 
Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστημίου Αιγαίου» (Β΄ 3569), 
εξακολουθεί να ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μυτιλήνη, 8 Απριλίου 2022

Η Πρυτάνισσα

ΧΡΥΣΗ ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

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

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

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

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

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

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

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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