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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 2410.3/42362/2022  (1)
Κύρωση του υπ’ αρ. 90/2022 Κανονισμού «Τρο-

ποποίηση του υπ’ αριθ. 81/2017 Κανονισμού 

“Στολές, διακριτικά, διαμνημονεύσεις, παράση-

μα και μετάλλια του προσωπικού του Λιμενικού 

Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής”(Β’ 3987)».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 126 του Κώδικα 

του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του ν. 3079/2002 (Α΄ 311).

β) Του άρθρου 4 του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατά-
ξεις» (Α΄ 102).

γ) Του ν.δ. της 13ης Μαΐου του 1926 «Περί ιδρύσεως 
και ετέρου Τάγματος Τιμής υπό το όνομα ’’Τάγμα του 
Φοίνικος’’» (Α΄ 180).

δ) Του ν.δ. 376/1974 «Περί των Στρατιωτικών Μεταλ-
λίων» (Α΄ 98).

ε) Του ν. 48/1975 «Περί της Εθνικής Σημαίας της Ελλά-
δος, του Εμβλήματος της Ελληνικής Δημοκρατίας, του 
όρκου των αναλαμβανόντων δημοσίαν εν γένει υπηρε-
σίαν, του τύπου των σφραγίδων των Δημοσίων Αρχών 
και των εγγράφων τούτων» (Α΄ 108).

στ) Του ν. 106/1975 «Περί των Ταγμάτων Αριστείας» 
(Α΄ 171).

ζ) Των άρθρων 25 και 51 του π.δ. 81/2012 «Ιεραρχία, 
προαγωγές, μετατάξεις, αποστρατεία, ειδικές υποχρεώ-
σεις και απαγορεύσεις προσωπικού Λιμενικού Σώματος-
Ελληνικής Ακτοφυλακής» (Α΄ 139).

η) Του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργεί-
ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού» (Α΄ 114).

θ) Του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 26).

ι)Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Aντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

ια) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 63/2005, 
A΄98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της υπουργικής 
απόφασης αυτής, δεν προκαλείται πρόσθετη δαπά-
νη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφω-
να με τα (α) υπ’ αρ. 2812.7/58862/2021/13-08-2021, 
(β) υπ’ αρ.  2811.8/92968/2021/20-12-2021 και (γ) υπ’ αρ. 
2811.8/7516/2022/03-02-2022 εισηγητικά σημειώματα 
Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ., εκδίδουμε την ακόλουθη τροποποίη-
ση του υπ’ αρ. 81/2017 Κανονισμού  «Στολές, διακριτικά, 
διαμνημονεύσεις, παράσημα και μετάλλια του προσωπι-
κού του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής», 
αποφασίζουμε:

Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται η ακόλουθη τροποποίηση του υπ΄ αρ. 81/

2017 Κανονισμού «Στολές, διακριτικά, διαμνημονεύ-
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σεις, παράσημα και μετάλλια του προσωπικού του 
Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής», ο οποί-
ος εξεδόθη από τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος-
Ελληνικής Ακτοφυλακής και κυρώθηκε με την υπ’ αρ. 
2415.9/80227/2017/08-11-2017 απόφαση του Υπουργού 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ως εξής:

«Τροποποίηση του υπ΄ αρ. 81/2017 Κανονισμού “Στο-
λές, διακριτικά, διαμνημονεύσεις, παράσημα και μετάλ-
λια του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής 
Ακτοφυλακής”».

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ
ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 126 του ν. 3079/

2002 «Κύρωση του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού 
Σώματος» (Α΄ 311).

β) Του άρθρου 4 του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατά-
ξεις» (Α΄ 102).

γ) Του ν.δ. της 13ης Μαΐου του 1926 «Περί ιδρύσεως 
και ετέρου Τάγματος Τιμής υπό το όνομα ’’Τάγμα του 
Φοίνικος’’» (Α΄ 180).

δ) Του ν.δ. 376/1974 «Περί των Στρατιωτικών Μεταλ-
λίων.» (Α΄ 98).

ε) Του ν. 48/1975 «Περί της Εθνικής Σημαίας της Ελλά-
δος, του Εμβλήματος της Ελληνικής Δημοκρατίας, του 
όρκου των αναλαμβανόντων δημοσίαν εν γένει υπηρε-
σίαν, του τύπου των σφραγίδων των Δημοσίων Αρχών 
και των εγγράφων τούτων.» (Α΄ 108).

στ) Του ν. 106/1975 «Περί των Ταγμάτων Αριστείας.» 
(Α΄ 171).

ζ) Των άρθρων 25 και 51 του π.δ. 81/2012 «Ιεραρχία, 
προαγωγές, μετατάξεις, αποστρατεία, ειδικές υποχρεώ-
σεις και απαγορεύσεις προσωπικού Λιμενικού Σώματος-
Ελληνικής Ακτοφυλακής.» (Α΄ 139).

η) Του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργεί-
ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού» (Α΄ 114).

θ) Του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 26).

ι) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Aντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

ια) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (άρθρο πρώτο 
του π.δ. 63/2005 A΄ 98).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της υπουργικής 
απόφασης αυτής, δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα 
με τα (α) Αριθ. Πρωτ.: 2812.7/58862/2021/13-08-2021,
(β) Αριθ. Πρωτ.: 2811.8/92968/2021/20-12-2021 και 
(γ) Αριθ. Πρωτ.: 2811.8/7516/2022/03-02-2022 εισηγη-
τικά σημειώματα Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ., εκδίδουμε την ακό-
λουθη τροποποίηση του υπ’ αριθ. 81/2017 Κανονισμού 
«Στολές, διακριτικά, διαμνημονεύσεις, παράσημα και 
μετάλλια του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος-Ελ-
ληνικής Ακτοφυλακής».

Άρθρο 1
Στο άρθρο 11 του υπ΄ αρ. 81/2017 Κανονισμού 

«Στολές, διακριτικά, διαμνημονεύσεις, παράσημα και 
μετάλλια του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος-
Ελληνικής Ακτοφυλακής» ο οποίος εξεδόθη από τον 
Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλα-
κής και κυρώθηκε με την υπ΄ αρ. 2415.9/80227/2017/
08-11-2017 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νη-
σιωτικής Πολιτικής (Β΄ 3987) αναριθμείται η παρ. 4 έως 
3 και προστίθεται παρ. 4, ως ακολούθως:

«4. Ειδικά για την Ειδική Ομάδα Επιχειρήσεων Πειραιά 
(Ε.Ο.Ε.Π.), οι στολές επιχειρήσεων και η εξωτερική εμφά-
νιση καθορίζονται κατά την κρίση του επικεφαλής αυτής, 
ανάλογα με τις συνθήκες της εκάστοτε επιχείρησης. Οι 
στολές επιχειρήσεων της Ε.Ο.Ε.Π. διακρίνονται σε χρώμα-
τος γκρι και σε στολές σχεδίου και χρωματισμού τύπου 
multicam ή άλλου αντίστοιχου κατά τα διεθνή πρότυπα 
στολών ειδικών δυνάμεων.

Η σύνθεση της στολής επιχειρήσεων αποτελείται από:
α) πηλήκιο τύπου τζόκεϊ, χρώματος γκρι, μπεζ, φαι-

οπράσινου ή multicam, που φέρει το διακριτικό σήμα 
της ομάδας,

β) μακρυμάνικη μπλούζα μάχης, 
γ) περισκελίδα μάχης,
δ) αδιάβροχο χιτώνιο,
ε) αδιάβροχο παντελόνι,
στ) ζωστήρας στρατιωτικός, αμερικάνικου τύπου (Α/Τ), 

χρώματος μπεζ ή multicam, 
ζ) ημιάρβυλο, χρώματος γκρι, μπεζ, φαιοπράσινου ή 

multicam.
Στις στολές επιχειρήσεων των στελεχών-μελών της 

Ε.Ο.Ε.Π. φέρεται σε δεξί και αριστερό μανίκι το διακριτικό 
σήμα της Ε.Ο.Ε.Π., όπως αυτό προβλέπεται στην παρ. 5 
του άρθρου 30, καθώς και το διακριτικό γράμμα και ο 
αριθμός του στελέχους της ομάδας, όποτε απαιτείται.»

Άρθρο 2
Στην παρ. 2 του άρθρου 21 του υπ΄ αρ. 81/2017 Κανο-

νισμού, προστίθεται η περίπτωση στ), ως ακολούθως:
«στ) Αξιωματικοί του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. απευθείας κατάτα-

ξης, με ειδικότητα Κυβερνήτη ή Μηχανικού: Φαιό.»

Άρθρο 3
Στο άρθρο 25 του υπ΄ αρ. 81/2017 Κανονισμού, προ-

στίθεται παρ. 3, ως ακολούθως:
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«3. Το εν λόγω διακριτικό σήμα φέρεται από τα στελέ-
χη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία υπηρετούν, ή υπηρέτησαν 
για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός έτους, στο Επι-
τελικό Γραφείο του Αρχηγού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.»

Άρθρο 4
Μετά το άρθρο 25 του υπ΄ αρ. 81/2017 Κανονισμού, 

προστίθεται άρθρο 25α, ως ακολούθως:

«Άρθρο 25α
Διακριτικό σήμα αναγνώρισης υπηρεσίας στο 
Επιτελικό Γραφείο του Υπουργού Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής

1. Το διακριτικό σήμα αναγνώρισης υπηρεσίας στο Επι-
τελικό Γραφείο του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής φέρεται από τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που 
υπηρετούν ή έχουν υπηρετήσει στο Επιτελικό Γραφείο του 
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής της υπο-
περ. αα) περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 13/2018.

2. Το διακριτικό σήμα της παρ. 1 είναι ορειχάλκινο, 
πλάτους 2,3 εκατοστών και ύψους 2 εκατοστών, και φέ-
ρει ανάγλυφη παράσταση θυρεού του εμβλήματος της 
Ελληνικής Δημοκρατίας με επίστρωση από σμάλτο, η 
οποία φέρει χρώμα βαθύ κυανό και λευκό, και επί αυτού 
επίχρυση και ανάγλυφη παράσταση του διακριτικού σή-
ματος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (άγκυρες χιαστί). Η ανωτέρω πα-
ράσταση περιβάλλεται από δύο επίχρυσους και ανάγλυ-
φους κλάδους φύλλων δάφνης, οι οποίοι συγκλίνουν στο 
κατώτερο σημείο τους. Κάτω από τους κλάδους φύλλων 
δάφνης, και εντός ορειχάλκινου ημικυκλίου αναγράφεται 
με ανάγλυφη γραφή “ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ”.

3. Το εν λόγω διακριτικό σήμα φέρεται από τα στελέχη 
του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία υπηρετούν, ή υπηρέτησαν για 
χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός έτους, στο Επιτε-
λικό Γραφείο του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής.

4. Κατά τη διάρκεια της θητείας στο Επιτελικό Γραφείο 
του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, το 
ανωτέρω διακριτικό σήμα φέρεται στο ύψος του στήθους, 
στο αριστερό μέρος των χιτωνίων των βασικών στολών 
υπ΄αριθ. 2, 3, 6, 7, 8, 8β και 8γ, άνωθεν του μεταλλικού 
εμβλήματος του διακριτικού σήματος του Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. 
και μετά το πέρας της θητείας, αυτό φέρεται στο ύψος 
του στήθους, στο δεξιό μέρος των χιτωνίων των ιδίων 
στολών».

Άρθρο 5
Στο άρθρο 30 του υπ΄ αρ. 81/2017 Κανονισμού προ-

στίθεται παρ. 5, ως ακολούθως:
«5. Το προσωπικό της Ειδικής Ομάδας Επιχειρήσεων 

Πειραιά (Ε.Ο.Ε.Π.) φέρει επιπλέον στις στολές επιχειρήσε-
ων το διακριτικό σήμα της Ειδικής Ομάδας Επιχειρήσε-
ων Πειραιά (Ε.Ο.Ε.Π.). Το διακριτικό σήμα του προηγού-
μενου εδαφίου είναι υφασμάτινο ή πλαστικό, μαύρου 
χρώματος, σε γκρι πλαίσιο, με κυκλικό σχήμα διαμέτρου 
ογδόντα χιλιοστών, το οποίο περιβάλλεται από κυκλι-
κό πλαίσιο μαύρου χρώματος, πάχους δύο χιλιοστών. 
Το ανωτέρω διακριτικό σήμα φέρει στο άνω μέρος του 
κύκλου τα γράμματα Ε.Ο.Ε.Π. και στο μέσο του κύκλου 
παράσταση αποτελούμενη από ξίφος σε κάθετη θέση, 

με φορά λεπίδας προς τα κάτω, και δύο πτέρυγες εκατέ-
ρωθεν αυτού με πλάτος εξήντα πέντε χιλιοστά και ύψος 
πενήντα χιλιοστά».

Άρθρο 6
Μετά το άρθρο 33 του υπ΄ αρ. 81/2017 Κανονισμού, 

προστίθεται άρθρο 33α, ως ακολούθως:

«Άρθρο 33α
Διακριτικό Σήμα Αναγνώρισης Υπηρεσίας 
Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.-Κ.ΕΠΙΧ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

1. Το διακριτικό σήμα αναγνώρισης υπηρεσίας 
Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.-Κ.ΕΠΙΧ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. φέρεται από τα στελέχη 
Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. που υπηρετούν ή έχουν υπηρετήσει στα 
ανωτέρω Κέντρα, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα της 
παρ. 3.

2. Το διακριτικό σήμα διακρίνεται στις ακόλουθες κα-
τηγορίες:

α) Διακριτικό Σήμα Ε.Κ.Σ.Ε.Δ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.:
Φέρεται από τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία έχουν 

υπηρετήσει ή υπηρετούν στο Ε.Κ.Σ.Ε.Δ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 
με οποιαδήποτε ιδιότητα, πλην αυτών του Αρχηγού 
Επιφυλακής (Α.Ε.) και του Επόπτη Ε.Κ.Σ.Ε.Δ./Κ.ΕΠΙΧ., τη-
ρουμένων των προϋποθέσεων της περ. α) της παρ. 3. 
Η παράσταση του διακριτικού σήματος περιβάλλεται 
περιμετρικά από τον τίτλο ‘’Ε.Κ.Σ.Ε.Δ. J.R.C.C. PIRAEUS’’.

β) Διακριτικό σήμα Κ.ΕΠΙΧ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.:
Φέρεται από τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία έχουν 

υπηρετήσει ή υπηρετούν στο Κ.ΕΠΙΧ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με 
οποιαδήποτε ιδιότητα, πλην αυτών του Αρχηγού Επι-
φυλακής (Α.Ε.) και του Επόπτη Ε.Κ.Σ.Ε.Δ./Κ.ΕΠΙΧ., τη-
ρουμένων των προϋποθέσεων της περ. α) της παρ. 3. Η 
παράσταση του διακριτικού σήματος περιβάλλεται πε-
ριμετρικά από τον τίτλο ‘’ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ H.C.G. 
OPERATIONS CENTER’’.

γ) Διακριτικό Σήμα Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.-Κ.ΕΠΙΧ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.:
Φέρεται από τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία έχουν 

υπηρετήσει ή υπηρετούν ως Αξιωματικοί Επιχειρήσεων 
(Α/ΕΠΙΧ.) ή/και Αρχηγοί Επιφυλακής (Α.Ε.) των κέντρων 
Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.-Κ.ΕΠΙΧ, τηρουμένων των προϋποθέσεων της 
περ. β) της παρ. 3. Η παράσταση του διακριτικού σήμα-
τος περιβάλλεται περιμετρικά από τον τίτλο ‘’Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.- 
Κ.ΕΠΙΧ., JRCC – H.C.G. O.C.’’.

δ) Διακριτικό Σήμα Επόπτη Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.-Κ.ΕΠΙΧ./Λ.Σ.-ΕΛ.
ΑΚΤ.

Φέρεται από τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία έχουν 
εκτελέσει ή εκτελούν καθήκοντα Επόπτη των δύο Κέ-
ντρων, τηρουμένων των προϋποθέσεων της περ. β) 
της παρ. 3. Η παράσταση του διακριτικού σήματος πε-
ριβάλλεται περιμετρικά από τον τίτλο της περ. γ), ενώ 
διαφοροποιείται κατασκευαστικά σύμφωνα με την περ. 
β) της παρ. 4. 

3.α) Οι κατηγορίες των περ. α) και β) της παρ. 2 αναρ-
τώνται από τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με την συμπλήρω-
ση έξι μηνών συνεχούς υπηρεσίας και για όσο χρονικό 
διάστημα υπηρετούν στα εν λόγω Κέντρα. Μετά την 
παρέλευση δύο ετών συνολικής υπηρεσίας, αποκτάται 
το δικαίωμα μόνιμης ανάρτησης του αντίστοιχου διακρι-
τικού σήματος, ακόμα και μετά την απομάκρυνση του 
στελέχους και την τοποθέτησή του σε άλλη Υπηρεσία.
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β) Οι κατηγορίες των περ. γ) και δ) της παρ. 2, αναρτώ-
νται από τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μετά την παρέλευση 
έξι μηνών συνεχούς υπηρεσίας, οπότε και αποκτάται το 
δικαίωμα μόνιμης ανάρτησης του αντίστοιχου διακρι-
τικού σήματος, ακόμα και μετά την απομάκρυνση του 
στελέχους και την τοποθέτησή του σε άλλη Υπηρεσία.

γ) Στέλεχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που μετακινείται από το Κ.Ε-
ΠΙΧ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στο Ε.Κ.Σ.Ε.Δ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και αντί-
στροφα, ή τοποθετείται ως Αξιωματικός Επιχειρήσεων 
(Α/ΕΠΙΧ.) ή Αρχηγός Επιφυλακής (Α.Ε.), φέρει την κατη-
γορία διακριτικού σήματος που αντιστοιχεί στην τρέ-
χουσα ιδιότητά του, μόνο εφόσον έχει συμπληρώσει το 
χρονικό διάστημα που απαιτείται κάθε φορά, σύμφωνα 
με τις περ. α) και β). Στην περίπτωση του προηγούμενου 
εδαφίου, τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που κατέχουν διετή 
προϋπηρεσία σε ένα εκ των δύο κέντρων, και, συνεπώς, 
καθίστανται δικαιούχοι να φέρουν μόνιμα την κατηγο-
ρία διακριτικού σήματος που αντιστοιχεί στο Κέντρο 
που έχουν υπηρετήσει, μετά την παρέλευση έξι μηνών 
υπηρεσίας στη νέα θέση, φέρουν επιπλέον το διακριτικό 
σήμα που αντιστοιχεί στην τρέχουσα ιδιότητά τους.

δ) Στέλεχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. το οποίο έχει υπηρετήσει 
για τουλάχιστον έξι μήνες ως Αξιωματικός Επιχειρήσε-
ων (Α/ΕΠΙΧ.) ή/και Αρχηγός Επιφυλακής (Α.Ε.) των κέ-
ντρων Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.-Κ.ΕΠΙΧ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και, επιπρόσθετα, 
έχει εκτελέσει καθήκοντα Επόπτη των δύο κέντρων για 
χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών, αναρτά 
μόνιμα μόνο την κατηγορία διακριτικού σήματος που 
δικαιολογεί η τελευταία Υπηρεσία του.

4. Το διακριτικό σήμα Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.-Κ.ΕΠΙΧ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 
είναι δύο τύπων κατασκευής, υφασμάτινο και μεταλλικό.

α) Το υφασμάτινο διακριτικό σήμα είναι σχήματος 
κυκλικού και φέρει κεντητή παράσταση με κίτρινο εξω-
τερικό περίγραμμα, που αποτελείται από σύμπλεγμα 
δύο χιαστί αγκυρών στο χρώμα του ορείχαλκου. Στο 
μέσο των αγκυρών και, συγκεκριμένα, στο σημείο που 
ενώνονται, τοποθετείται το Εθνόσημο με δύο κλάδους 
δάφνης, χρώματος ιδίου με εκείνο των αγκυρών. Η όλη 
παράσταση εδράζεται σε φόντο χρώματος πεπαλαιω-
μένου ορείχαλκου. Ο τίτλος ανά κατηγορία διακριτικού 
σήματος, σύμφωνα με την παρ. 2, περιβάλλει περιμε-
τρικά το διακριτικό σήμα και εσωτερικά του κίτρινου 
περιγράμματος, με γραμματοσειρά χρώματος κίτρινου 
(εξώγλυφα). Οι διαστάσεις του κατά ως άνω περιγραφό-
μενου επιράμματος, είναι οι διπλάσιες από εκείνες του 
μεταλλικού διακριτικού σήματος.

β) Το μεταλλικό διακριτικό σήμα υπηρεσίας Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.-Κ.
ΕΠΙΧ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. είναι κατασκευασμένο από ορείχαλκο, 
έχει κυκλικό σχήμα, με ακτίνα δεκατρία χιλιοστόμετρα, 
σε ορειχάλκινο πεπαλαιωμένο φόντο και στο μέσο του 
φέρει σύμπλεγμα δύο χιαστί ορειχάλκινων αγκυρών. Στο 
μέσο των αγκυρών και συγκεκριμένα στο σημείο που 
ενώνονται, φέρεται τοποθετημένο Εθνόσημο με δύο 
κλάδους δάφνης, το οποίο, επίσης, είναι ορειχάλκινο. Ο 
τίτλος ανά κατηγορία διακριτικού σήματος, σύμφωνα με 
την παρ. 2, είναι ιδίου χρώματος και περιβάλλει περιμε-
τρικά το διακριτικό σήμα.

Ειδικότερα, το μεταλλικό διακριτικό σήμα της περ. δ) 
της παρ. 2 είναι επιχρυσωμένο στο σύνολό του.

5. Το υφασμάτινο διακριτικό σήμα υπηρεσίας 
Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.-Κ.ΕΠΙΧ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. αναρτάται στη δεξιά πλευ-
ρά του στήθους, στη στολή επιχειρήσεων.

Το μεταλλικό διακριτικό σήμα αναρτάται σε όλες τις 
χειμερινές και θερινές στολές, πλην της στολής επιχει-
ρήσεων, στη δεξιά πλευρά του στήθους αντιδιαμετρικά 
των διεμβολών, παρασήμων και μεταλλίων.

6. Το διακριτικό σήμα υπηρεσίας Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.-Κ.ΕΠΙΧ./
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. απονέμεται με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.- 
ΕΛ.ΑΚΤ., μετά από κοινή πρόταση των Διευθύνσεων Επι-
χειρήσεων και Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.».

Άρθρο 7
Η παρ. 3 του άρθρου 40 του υπ΄ αρ. 81/2017 Κανονι-

σμού αντικαθίσταται, ως ακολούθως:
«3. Οι διεμβολές των Ταγμάτων Αριστείας, των στρατι-

ωτικών μεταλλίων και των διαμνημονεύσεων, φέρονται 
στο αριστερό μέρος του στήθους, σε αποσπώμενες, 
οριζόντιες σειρές, ανά δυάδα ή, εφόσον οι διεμβολές 
υπερβαίνουν τις οκτώ, ανά τριάδα, στα χειμερινά χιτώ-
νια των βασικών στολών υπ’ αρ. 6 και 8, καθώς και ανά 
τριάδα στο χειμερινό χιτώνιο της βασικής στολής 8β, 
στα θερινά χιτώνια των βασικών στολών υπ’ αρ. 6,8,8γ 
και στον θερινό υποδύτη της υπ’ αρ. 8α. Στην περίπτωση 
που δεν συμπληρώνονται πλήρεις οριζόντιες σειρές, οι 
υπολειπόμενες διεμβολές τοποθετούνται συμμετρικά 
κάτω από την τελευταία σειρά. Η πρώτη από άνω προς 
τα κάτω σειρά απέχει εννέα εκατοστά από τη ραφή του 
ώμου των χιτωνίων. Στο ιματίδιο της βασικής στολής υπ’ 
αρ. 5 φέρονται μικρογραφίες των εμβολών επί του αρι-
στερού πτερυγίου του περιλαίμιου,σε διάστημα πέντε 
εκατοστών τύπου παπιγιόν».

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ 
ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ Λ.Σ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ

Άρθρο δεύτερο
Η ισχύς της παρούσας απόφασης, αρχίζει από την δη-

μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Η απόφαση αυτή  να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 16 Ιουνίου 2022

Ο Υπουργός 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. 99525 (2)
Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-

δών Ανακατεύθυνσης του Τμήματος Πληροφο-

ρικής και Τηλεματικής της Σχολής Ψηφιακής Τε-

χνολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου με 

τίτλο «Εφαρμοσμένη Πληροφορική» (Applied 

Informatics).

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Την περ. ιη΄ της παρ. 2 του άρθρου 13, των άρθρων 
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30-45 του ΣΤ΄ Κεφαλαίου και του άρθρου 85 του ν. 4485/
2017 (Α’ 114).

2. Τον ν. 4009/2011 (Α’ 195).
3. Τον ν. 3374/2005 (Α’ 189).
4. Τον ν. 4386/2016 (Α’ 83).
5. Την υπό στοιχεία 216772/Ζ1/08.12.2017 (Β΄ 4334) 

απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων.

6. Την υπό στοιχεία 108182/Ζ1/21.08.2020 διαπιστωτική 
πράξη της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Δια-
πιστωτική πράξη εκλογής Πρύτανη και τεσσάρων Αντι-
πρυτάνεων στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο» (ΥΟΔΔ 677).

7. Τις υπό στοιχεία 163204/Ζ1/29.09.2017, 203446/
Ζ1/22.11.2017 και 45070/Ζ1/19.03.2018 εγκυκλίους 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

8. Την υπ’ αρ. 97089/01.12.2021 πράξη Πρύτανη συγκρό-
τησης της Συγκλήτου του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

9. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Πλη-
ροφορικής και Τηλεματικής της Σχολής Ψηφιακής Τε-
χνολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (αρ. συν. 
139η/24.03.2022).

10. Το από 05.04.2022 πρακτικό της Επιτροπής Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου 
(αρ. συν. 7/05.04.2022).

11. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζεται:

Η ίδρυση, από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Ανακα-
τεύθυνσης του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματι-
κής της Σχολής Ψηφιακής Τεχνολογίας του Χαροκοπείου 
Πανεπιστημίου, με τίτλο «Εφαρμοσμένη Πληροφορική» 
(Applied Informatics) ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής της Σχολής 
Ψηφιακής Τεχνολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, 
θα οργανώσει και θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό 
έτος 2022 - 2023 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΠΜΣ) ανακατεύθυνσης με τίτλο «Εφαρμοσμένη Πληρο-
φορική» (Applied Informatics) σύμφωνα με τις διατάξεις 
της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Το Π.Μ.Σ. ανακατεύθυνσης «Εφαρμοσμένη Πληρο-
φορική» είναι πρόγραμμα ανακατεύθυνσης σπουδών 
(conversion program) στις σύγχρονες ψηφιακές τεχνο-
λογίες, για πτυχιούχους διαφορετικών αντικειμένων. Έχει 
ως αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου γνώσεων 
σχετικών με την επιστήμη της Πληροφορικής και των 
εφαρμογών της σε διάφορους τομείς της επιστημονικής 
και επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Απευθύνεται σε επιστήμονες, πτυχιούχους που δεν προ-
έρχονται από το χώρο της Πληροφορικής και των Επικοινω-
νιών, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αλλάξουν κατεύθυν-
ση σε σχέση με τις προπτυχιακές σπουδές τους εστιάζοντας 
στον τομέα της Πληροφορικής και της Ψηφιακής Τεχνο-

λογίας γενικότερα και συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση 
του χάσματος δεξιοτήτων μεταξύ των επιστημόνων άλλων 
ειδικοτήτων και των αναγκών της σύγχρονης αγοράς εργα-
σίας σε γνώσεις και δεξιότητες Πληροφορικής.

Απώτερος στόχος του ΠΜΣ είναι η διαμόρφωση επι-
στημόνων που θα στελεχώσουν τους Δημόσιους Οργα-
νισμούς και τις Επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα και θα 
συμβάλλουν στον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό και την 
πρόοδο της χώρας προκειμένου, αφ’ ενός να αντιμετω-
πιστεί η μεγάλη και συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση της 
αγοράς εργασίας σε στελέχη με γνώσεις πληροφορικής, 
αφ’ ετέρου να δοθούν εργασιακές προοπτικές σε από-
φοιτους σχολών όπου παρατηρείται ανεργία.

Άρθρο 3
 Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΔΜΣ) Ανακατεύθυνσης με τίτλο «Εφαρμοσμένη Πληρο-
φορική» (Applied Informatics).

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί/ές κάτοχοι τίτλου πρώτου 
κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυ-
μάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 34 του ν. 4485/2017, εξαιρουμένων των πτυ-
χιούχων Τμημάτων Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών, 
Επιστήμης Υπολογιστών ή συναφών γνωστικών πεδίων.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια φοίτησης

Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του 
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται 
σε, κατ’ ελάχιστο, 12 μήνες, για πλήρη φοίτηση και 24 
για μερική φοίτηση. Για την πλήρη φοίτηση η διάρκεια 
αυτή αντιστοιχεί σε δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα, κα-
θώς και την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας κατά 
τους καλοκαιρινούς μήνες, προκειμένου οι σπουδές να 
ολοκληρώνονται το Σεπτέμβριο. Κατ’ αναλογία, για τη 
μερική φοίτηση τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται 
τα δύο χειμερινά και εαρινά εξάμηνα και θα ακολουθεί η 
εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Στο Πρόγραμμα 
μερικής φοίτησης θα υπάρχει η δυνατότητα η ανάθεση 
της διπλωματικής να γίνεται κατά την έναρξη του εαρι-
νού εξαμήνου του δεύτερου έτους.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα μαθημάτων

Για την απονομή του ΔΜΣ, απαιτείται η επιτυχής συ-
μπλήρωση 75 πιστωτικών μονάδων του Ευρωπαϊκού 
Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών 
Μονάδων (ECTS) (30 ECTS ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο και 
15 ECTS η διπλωματική εργασία).

Το Πρόγραμμα σπουδών απαρτίζεται από τέσσερις 
(4) θεματικές ενότητες κάθε εξάμηνο και περιλαμβάνει, 
μεταξύ άλλων, διδασκαλία (θεωρία, φροντιστηριακές 
και εργαστηριακές ασκήσεις) και ερευνητική απασχό-
ληση (εκπόνηση επιστημονικών εργασιών και μελετών). 
Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.
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Τα περιεχόμενα των θεματικών ενοτήτων, μπορούν να 
αναπροσαρμόζονται δυναμικά, ανάλογα με τις ανάγκες 
και περιλαμβάνουν ενδεικτικά:

α/α Θεματική Ενότητα Πιστωτικές 
Μονάδες

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

1 Ανάπτυξη Λογισμικού I 
Αλγοριθμική σκέψη, Εισαγωγή στον Προ-
γραμματισμό, Τεχνολογία Λογισμικού, 
Ανάπτυξη Εφαρμογών Διαδικτύου

7, 5

2 Υπολογιστικές και Δικτυακές Υποδομές I 
Εισαγωγή στην Ψηφιακή Τεχνολογία, 
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Δίκτυα Υπο-
λογιστών, Διαχείριση Συστημάτων

7, 5

3 Διαχείριση Δεδομένων I  
Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων, Δια-
χείριση Δεδομένων Μεγάλης Κλίμακας 
(Big Data)

7, 5

4 Πληροφοριακά Συστήματα και Καινοτο-
μία I Πληροφοριακά Συστήματα, Επιχει-
ρησιακές διαδικασίες, Επιχειρηματικότη-
τα και Καινοτομία

7, 5

ΣΥΝΟΛΟ 30

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

1 Ανάπτυξη Λογισμικού II 
Προγραμματισμός Κινητών Συσκευών, 
Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός.

7, 5

2 Υπολογιστικές και Δικτυακές Υποδομές II 
Αρχιτεκτονικές, Νέφος, Διαδίκτυο των 
Πραγμάτων, Ασφάλεια Συστημάτων.

7, 5

3 Διαχείριση Δεδομένων II 
Μηχανική Μάθηση (Machine Learning), 
Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial 
Intelligence)

7, 5

4 Πληροφοριακά Συστήματα και Καινοτο-
μία II Οικονομικά της ψηφιακής Τεχνο-
λογίας, Επιχειρηματικά σχέδια (Business 
Plans), Αποτίμηση Επενδύσεων, Διαχείρι-
ση Κινδύνων

7, 5

ΣΥΝΟΛΟ 30

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 
(MSc Dissertation)

15

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 75
Η τροποποίηση του Προγράμματος των μαθημάτων και 

η ανακατανομή των μαθημάτων μεταξύ των εξαμήνων 
μπορεί να γίνει με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Η διδασκαλία των εκπαιδευτικών ενοτήτων του ΠΜΣ 
γίνεται στα Ελληνικά και/ή στα Αγγλικά. Η συγγραφή της 
Διπλωματικής Εργασίας μπορεί να γίνει στα Ελληνικά ή 
στα Αγγλικά.

Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώ-
τατο όριο σε σαράντα (40) άτομα κατ’ έτος. Γίνονται δε-

κτοί/ές, ως υπεράριθμοι/ες, όσοι/ες ισοβαθμήσουν με 
τον/την τελευταίο/α, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης 
των αιτήσεων.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. 
και Ε.Τ.Ε.Π. ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος 
Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαροκοπείου Πα-
νεπιστημίου, ή διδάσκοντες/ουσες 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 ερευνη-
τών/τριών από ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής, όπως 
επίσης καταξιωμένοι/ες επιστήμονες της αλλοδαπής που 
έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή/τριας ή ερευνητή/τρια 
σε ερευνητικό κέντρο, καλλιτέχνες/ιδες ή επιστήμονες 
αναγνωρισμένου κύρους, με εξειδικευμένες γνώσεις ή 
σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ, για 
την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών του ΠΜΣ σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για τη λειτουργία του ΠΜΣ θα χρησιμοποιηθεί η υπάρ-
χουσα υλικοτεχνική υποδομή του Χαροκοπείου Πανεπι-
στημίου. Το Τμήμα διαθέτει ικανό αριθμό αιθουσών και 
εργαστηριακών χώρων για την απρόσκοπτη διεξαγωγή 
των θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων του ΠΜΣ.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει για οκτώ έτη (8 έτη) μέχρι και 
το ακαδημαϊκό έτος 2030-2031. 

Άρθρο 11
Χρηματοδότηση - Κόστος Λειτουργίας

Το 70% του ετήσιου κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ που 
αφορά στις λειτουργικές δαπάνες εκτιμάται στο ποσό των 
εβδομήντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (78.400,00 €) 
και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:

Κατηγορίες Λειτουργικών Εξόδων Ποσά 
σε €

Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 2.000

Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχι-
ακούς/ές φοιτητές/τριες 8.000

Δαπάνες αναλωσίμων 3.000

Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων/ουσών του 
ΠΜΣ. 8.000

Δαπάνες μετακινήσεων του ΠΜΣ για εκπαιδευτικούς σκο-
πούς

Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού του 
Α.Ε.Ι. 22.000

Αμοιβές διδασκαλίας εξωτερικών συνεργατών/
ιδών από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή (παρ. 5 
άρθρο 36 ν. 4485/2017) 15.960
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Αμοιβές διοικητικής, οικονομικής και τεχνικής 
υποστήριξης 15.000

Λοιπές Δαπάνες (έξοδα δημοσιότητας, προβο-
λής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης 
συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου) 4.440

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 78.400
Το 30% του ετήσιου κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ 

αφορά στην κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Ιδρύμα-
τος και εκτιμάται στο ποσό των τριάντα τριών χιλιάδων 
εξακοσίων ευρώ (33.600, 00 €).

Με βάση τα ανωτέρω, οι συνολικές δαπάνες ανά έτος 
λειτουργίας και για τα πέντε πρώτα συνεχή έτη λειτουρ-
γίας ανέρχονται στο ποσό των 112.000,00€.

Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ θα καλύπτεται από 

τέλη φοίτησης, τα οποία ανέρχονται στο ποσό των τεσ-
σάρων χιλιάδων ευρώ (4. 000 €).

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών καθώς και με αποφάσεις των αρμοδίων οργά-
νων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Aθήνα, 15 Απριλίου 2022

Η Πρύτανης

ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ
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*02033002806220008*

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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