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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Επανίδρυση και λειτουργία του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού
ΤΕ με τίτλο «Μηχανική Συγκολλήσεων και Μη Καταστροφικός Έλεγχος» (Master of Science - MSc
in Welding Engineering and Non Destructive
Inspection) σε εφαρμογή του ν.4485/2017 (ΦΕΚ
114 Α΄).

2

Επανίδρυση και λειτουργία του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Π.Μ.Σ) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας με το Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας Τροφίμων του Plovdiv,
Βουλγαρίας (University of Food Technology at
Plovdiv, Bulgaria) με τίτλο «Ανάλυση και Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων» (M.Sc.-Master of Science in Analysis and Control of Food Products)Επανίδρυση του προγράμματος βάσει του ν. 4485/
2017 σε αντικατάσταση της υπ. αριθμ. Φ.ΔΔ.1/
13.2/555 απόφαση του Προέδρου του ΤΕΙ Δυτικής
Μακεδονίας (ΦΕΚ 363 τ.Β., 16/3/2015 ).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.Γ.Π./6.1/2080
(1)
Επανίδρυση και λειτουργία του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ με τίτλο «Μηχανική Συγκολλήσεων και
Μη Καταστροφικός Έλεγχος» (Master of Science MSc in Welding Engineering and Non Destructive
Inspection) σε εφαρμογή του ν.4485/2017 (ΦΕΚ
114 Α΄).
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
(ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4485/
2017 (Α΄ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες δια-

Αρ. Φύλλου 3405

τάξεις», οι οποίες αναφέρονται στις αρμοδιότητες της
Συγκλήτου.
2. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α’) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», και ιδίως:
3. Τις διατάξεις του άρθρου 31 «Όργανα διοίκησης των
Π.Μ.Σ. και των Διδακτορικών Σπουδών» του ΚΕΦ. ΣΤ΄
«Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος Σπουδών» του ν. 4485/2017
(ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», καθώς και τις διατάξεις του άρθρ. 32 «Ίδρυση
Π.Μ.Σ.» έως και άρθρ. 37 «Πόροι χρηματοδότηση Π.Μ.Σ.»
και άρθρ. 43 «Διατμηματικά ή διιδρυματικά Π.Μ.Σ. Διδακτορικές διατριβές με συνεπίβλεψη» του ΚΕΦ. ΣΤ΄ «Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος Σπουδών» του ως άνω νόμου.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 85 «Τελικές και μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΣΤ΄» Μέρος Δεύτερο, του
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α’) «Οργάνωση και λειτουργία
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα
και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄/195/06.09.2011)
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
6.Τιςδιατάξειςτουν.3374/2005(ΦΕΚ189/τ.Α΄/02-08-2005)
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος», και ιδίως του άρθρου 13,
του οποίου η παρ. 3 προστέθηκε με το άρθρο 13 παρ. 3
του ν. 3577/2007 (ΦΕΚ Α΄ 130) και αντικαταστάθηκε με
την παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ Α΄/156/
04-09-2009), του άρθρου 14 και του άρθρου 15 καθώς και
την εκδοθείσα υπ’ αριθμ. Φ5/89656/Β3/2007 υπουργική
απόφαση «Εφαρμογή του Συστήματος Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων» (ΦΕΚ Β΄/1466/13-08-2007).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ
τ.Α΄/112/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»,
όπως αντικαταστάθηκε, συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 23 του
ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/τ.Α΄/21-11-2013), του άρθρου 197
του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ τ.Α΄/160/8-8-2014), του άρθρου
31 του π.δ. 28/2015 (ΦΕΚ 34/Α΄/23-3-2015) περί «κωδικο-
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ποίησης διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία, του άρθρου 375 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ
τ.Α΄/147/08-08-2016 καθώς και την εκδοθείσα υπ’ αριθμ.
ΥΠΟΙΚ Δ6 1127865/ΕΞ2010/30-09-2010 απόφαση.
8. Την υπ’ αριθμ. 216772/Ζ1 (ΦΕΚ 4334/Β΄/12-12-2017)
υπουργική απόφαση που αφορά τον «Τρόπο κατάρτισης
του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και την
έκθεση βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» και τις εγκυκλίους εφαρμογής υπ΄αριθμ.
163204/Ζ1/29-09-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του
ν.4485/2017 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-λοιπά
θέματα ΑΔΑ: ΨΙΜΖ4653ΠΣ-0Ρ2, υπ΄αριθμ. 164530/Ζ1/
03-10-2017 «Άμεσες ενέργειες και χρονοδιάγραμμα όσον
αφορά τη λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. μετά τη δημοσίευση του
ν. 4485/2017 (Α΄114), υπ΄αριθμ. 203446/Ζ1/22-11-2017
«Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του
ν. 4485/2017 (Α΄114)».
9. Το πρακτικό 1/23-4-2018 θέμα 1ο της επιτροπής
Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας περί
της ίδρυσης / επανίδρυσης του ΠΜΣ: Μηχανική Συγκολλήσεων και Μη Καταστροφικός Έλεγχος (MSc in Welding
Engineering and Non Destructive Inspection).
10. Την υπ’ αριθμ. 02/07/2015 (ΦΕΚ 1328/2015, τ. Β΄)
για την έγκριση ΠΜΣ του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ με τίτλο: Μηχανική Συγκολλήσεων και Μη Καταστροφικός Έλεγχος (MSc
in Welding Engineering and Non Destructive Inspection).
11. Την από Απρίλιο 2016 έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.
12. Το αριθμ. 4ο απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και
Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ (συνεδρία υπ’ αριθμ 6/
14-03-2018) σχετικά με την εισήγηση ίδρυσης / επανίδρυσης του ΠΜΣ.
13. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Τ.Ε.Ι.
Δυτικής Μακεδονίας από 30-4-2018 με αριθμ. 9/18, θέμα
1ο .
14. Το ΦΕΚ ΥΟΔΔ/642/4-12-2017 και την υπ’ αριθμ.
209655/Ζ1/30-01-2017 διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων όπου διαπιστώνεται ότι ο καθηγητής Γκανάτσιος Στέργιος, του
Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. της ΣΤΕΦ του
Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, έχει εκλεγεί Πρύτανης του
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Δυτικής
Μακεδονίας, με πλήρη θητεία, από 1/12/2017.
15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη εις βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Την επανίδρυση και λειτουργία του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Μηχανική Συγκολλήσεων και Μη Καταστροφικός Έλεγχος (MSc in Welding
Engineering and Non Destructive Inspection)» σε εφαρμογή του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄), ως ακολούθως:

του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, εγκρίνει από το Ακαδημαϊκό Έτος 2018/2019 την επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Μηχανική Συγκολλήσεων και Μη Καταστροφικός Έλεγχος
(Master of Science - MSc in Welding Engineering and
Non Destructive Inspection)» σύμφωνα με τις διατάξεις
του ν. 4485/2017(ΦΕΚ 114 Α΄).

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις - Τίτλος
Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού
Σχεδιασμού Τ.Ε., της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 98 του
ν. 4310/2014 (Α΄ 258) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών έχει ως
αντικείμενο την εξειδίκευση πτυχιούχων μηχανικών
και πτυχιούχων άλλων εφαρμοσμένων επιστημών στον
ευρύτερο τομέα των συγκολλήσεων και του μη καταστροφικού ελέγχου κατασκευών και υλικών καθώς και
της πιστοποίησης αυτών.
Οι στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής:
· Η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας
σε επιστημονικές περιοχές, οι οποίες αφορούν την επιστήμη και τις διάφορες τεχνικές συγκόλλησης.
· Εφοδιασμός αποφοίτων με τις απαραίτητες γνώσεις
σχετικά με την επιστήμη και τις διάφορες μεθόδους μη
καταστροφικού ελέγχου.
· Κατανόηση των αρχών και κανόνων της εφαρμογής
του ποιοτικού ελέγχου των κατασκευών μέσω μη καταστροφικού ελέγχου.
· Κατανόηση συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας
των συγκολλητών κατασκευών.
· Προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) απονέμεται μετά από υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχημένη εξέταση σε δώδεκα (12) μαθήματα και μετά
από έγκριση και προφορική εξέταση της Διπλωματικής
Εργασίας του φοιτητή.
Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή: Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο: «Μηχανική Συγκολλήσεων και Μη Καταστροφικός Έλεγχος» και στην
Αγγλική γλώσσα «Master of Science (MSc) in Welding
Engineering and Non Destructive Inspection».
Ο τίτλος απονέμεται από το Τμήμα Μηχανολόγων
Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι.
Δυτικής Μακεδονίας.
Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ που προέρχονται από Τμήματα Μηχανικών και θετικών επιστημών της
ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της
αλλοδαπής. Κατ΄ εξαίρεση γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ
που προέρχονται από άλλα Τμήματα, αν τεκμηριώνουν
πολυετή επαγγελματική εμπειρία καταλλήλου επιπέδου
σε σχετικά αντικείμενα.
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και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» και του άρθρου
80 παρ. 11 περ. α του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ
του ν. 4025/2011 (Α΄ 228), του άρθρου 5 παρ. 8 του
ν. 4076/2012 (Α΄ 159) και του άρθρου 34 παρ. 2 του
ν. 4115/2013 (Α΄ 24), του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/4.8.2017,
τ.Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» το
Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος
2022- 2023, οπότε και θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του.
Η διάρκεια του ΠΜΣ που οδηγεί σε δίπλωμα μεταπτυχιακό σπουδών (ΔΜΣ) θα είναι συνολικά 18 μήνες (77
διδακτικές εβδομάδες) και κατανέμεται σε 4 περιόδους
εκ των οποίων η 4η διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος καθώς
και η επιτυχής εξέταση της διπλωματικής εργασίας. Τα
μαθήματα αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο σπουδών. Η διπλωματική εργασία
αντιστοιχεί επίσης σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες.
Συνολικά απαιτείται η συμπλήρωση εκατόν είκοσι (120)
πιστωτικών μονάδων.
Γλώσσα διδασκαλίας και εκπόνησης διπλωματικής
εργασίας:
Ελληνική ή Αγγλική
1η Περίοδος: 1st TERM
Τίτλος μαθήματος
Διεργασίες Συγκόλλησης και Εξοπλισμός
Welding Processes and Equipment
Εισαγωγή στους Μη Καταστροφικούς
Ελέγχους (ΜΚΕ)
Introduction to Non Destructive Testing
(NDT)
Τεχνολογία Συγκόλλησης, Κοπής και Επιφανείας
Welding, Cutting and Surface Technology
Υλικά 1
Materials 1
ΣΥΝΟΛΟ
2η Περίοδος: 2nd TERM
Τίτλος μαθήματος
Κατασκευή και Σχεδιασμός
Construction and Design
Εργαστήριο Συγκολλήσεων-Πρακτική
Welding Laboratory Practice
Ποιοτικός Έλεγχος
Quality Control
Υλικά 2
Materials 2
ΣΥΝΟΛΟ

Πιστωτικές
μονάδες
(ECTS)
7

8

8
7
30
Πιστωτικές
μονάδες
(ECTS)
8
8
7
7
30
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3η Περίοδος: 2rd TERM

Τίτλος μαθήματος
Μελέτη Περιπτώσεων
Case Studies
Επιφανειακές Μέθοδοι
ΜΚΕ
Surface NDT Methods
Μέθοδοι ΜΚΕ με Υπερήχους
Ultrasonic NDT Methods
Ραδιογραφικοί Μέθοδοι
ΜΚΕ
Radiographic NDT Methods
ΣΥΝΟΛΟ
4η Περίοδος: 4th TERM
Τίτλος μαθήματος
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
Master thesis
ΣΥΝΟΛΟ

Πιστωτικές
μονάδες
(ECTS)
7

7
8

8
30
Πιστωτικές
μονάδες
(ECTS)
30
30

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Τριάντα (30) εισακτέοι κατ’ έτος.
Άρθρο 8
Προσωπικό
Στην διδασκαλία των μαθημάτων εμπλέκονται με την
μορφή της αυτοδύναμης διδασκαλίας μέλη ΔΕΠ, μέλος ΕΔΙΠ
με την μορφή υποστήριξης ενός μαθήματος. Τα μέλη ΔΕΠ
καλύπτουν τα αντικείμενα των Υλικών, της Μηχανικής, του
Σχεδιασμού Κατασκευών, της Τεχνολογίας Συγκολλήσεων
και του Μη Καταστροφικού Ελέγχου καθώς επιδεικνύουν
πολυετή υψηλή επιστημονική επάρκεια στα αντικείμενα
αυτά που τεκμηριώνεται από το επιστημονικό τους έργο
αλλά και την εκτέλεση ερευνητικών και άλλων έργων,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του ν.4485/2017
(Α΄114). Ακόμα, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο για
συνδιδασκαλία μαθήματος ή/και για επικουρικό έργο, είναι
εφικτή η πρόσληψη εξωτερικών συνεργατών- διδασκόντων,
κατόχων Μεταπτυχιακού Διπλώματος, οι οποίοι έχουν συναφή μακροχρόνια επαγγελματική ή ερευνητική εμπειρία ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου, καθώς και Υποψήφιοι Διδάκτορες.
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Υπάρχει διαθεσιμότητα αιθουσών αλλά και εργαστηριακών χώρων εξοπλισμένων με μηχανήματα και συσκευές τελευταίας τεχνολογίας, που αποτελούν εγγύηση
για μετρήσεις και αναλύσεις ακριβείας, μεταπτυχιακού
επιπέδου σπουδών (Θεσμοθετημένο Εργαστήριο Μηχανικών Κατεργασιών και Ποιοτικού Ελέγχου, ΦΕΚ 1363/
3-7-2015, Εργαστήρια Μεταλλογνωσίας, Συγκολλήσεων,
Μηχανολογικού Σχεδίου, Μη Καταστροφικού Ελέγχου).
Άρθρο 10
Κόστος Λειτουργίας
Το κόστος λειτουργίας ενός ολοκληρωμένου κύκλου
του Π.Μ.Σ. για 30 φοιτητές υπολογίζεται σε 75.000,00€ .
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Ο προϋπολογισμός αυτός αναλύεται ως εξής:
Προϋπολογισμός
Ποσοστό
σε ευρώ

Κατηγορία δαπάνης

Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, Δαπάνες αναλωσίμων,
Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων, Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ.
για εκπαιδευτικούς σκοπούς, Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι.
και ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων που συμμετέχουν στην οργάνωση του
Π.Μ.Σ., Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν στην
οργάνωση του Π.Μ.Σ., Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του άρθρου 36
του ν. 4485/2017, Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, Λοιπές δαπάνες
(έξοδα δημοσιότητας-προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού και Βιβλίων, οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου, εκτυπώσεις επιστημονικών περιοδικών
και φυλλαδίων, τραπεζικών εξόδων εμβασμάτων, απρόβλεπτων και λοιπών εξόδων)
52.500,00
70%
ΕΛΚΕ ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
22.500,00
30%
Σύνολο
75.000,00
Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας, το οποίο αντιστοιχεί στον μέγιστο αριθμό φοιτητών (30 φοιτητές x 2.500,00€ =
75.000,00 €) και αναπροσαρμόζεται κάθε φορά ανάλογα με τον αριθμό των φοιτητών που επιλέγεται σε κάθε
πρόγραμμα σπουδών.
Οι πηγές χρηματοδότησης του Π.Μ.Σ. θα είναι κυρίως τα δίδακτρα των μεταπτυχιακών φοιτητών, χορηγίες, δωρεές
και άλλες πηγές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 4485/2017.
O καταμερισμός των λειτουργικών δαπανών του συνολικού προϋπολογισμού του ΠΜΣ δύναται να τροποποιείται σε
οποιοδήποτε ποσοστό σύμφωνα με τις ανάγκες υλοποίησης του ΠΜΣ: Μηχανική Συγκολλήσεων και Μη Καταστροφικός
Έλεγχος, κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή του ΠΜΣ και έγκριση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανολόγων
Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ.
Άρθρο 11
Τέλη φοίτησης
Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 2.500,00€ .
Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Κοζάνη, 28 Ioυνίου 2018
Ο Πρύτανης
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ
Ι

Αριθμ. Φ.Γ.Π./6.1/2080
(1)
Επανίδρυση και λειτουργία του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
με το Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας Τροφίμων
του Plovdiv, Βουλγαρίας (University of Food
Technology at Plovdiv, Bulgaria) με τίτλο «Ανάλυση και Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων» (M.Sc.Master of Science in Analysis and Control of Food
Products)-Επανίδρυση του προγράμματος βάσει
του ν. 4485/17 σε αντικατάσταση της υπ. αριθμ.
Φ.ΔΔ.1/13.2/555 απόφαση του Προέδρου του ΤΕΙ
Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 363 τ.Β., 16/3/2015 ).
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
(ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του
ν. 4485/2017 (Α΄ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της

ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και
άλλες διατάξεις», οι οποίες αναφέρονται στις αρμοδιότητες της Συγκλήτου.
2. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α’) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», και ιδίως:
3. Τις διατάξεις του άρθρου 31 «Όργανα διοίκησης των
Π.Μ.Σ. και των Διδακτορικών Σπουδών» του ΚΕΦ. ΣΤ΄
«Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος Σπουδών» του ν. 4485/2017
(ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», καθώς και τις διατάξεις του άρθρ. 32 «Ίδρυση
Π.Μ.Σ.» έως και άρθρ. 37 «Πόροι χρηματοδότηση Π.Μ.Σ.»
και άρθρ. 43 «Διατμηματικά ή διιδρυματικά Π.Μ.Σ. Διδακτορικές διατριβές με συνεπίβλεψη» του ΚΕΦ. ΣΤ΄ «Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος Σπουδών» του ως άνω νόμου.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 85 «Τελικές και μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΣΤ΄» Μέρος Δεύτερο, του
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α’) «Οργάνωση και λειτουργία
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της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα
και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄/195/06.09.2011)
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
6. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/
02-08-2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης
πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος», και
ιδίως του άρθρου 13, του οποίου η παρ. 3 προστέθηκε
με το άρθρο 13 παρ. 3 του ν. 3577/2007 (ΦΕΚ Α΄ 130)
και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 28 του
ν. 3794/2009 (ΦΕΚ Α΄/156/04-09-2009), του άρθρου 14
και του άρθρου 15 καθώς και την εκδοθείσα υπ’ αριθμ.
Φ5/89656/Β3/2007 υπουργική απόφαση «Εφαρμογή του
Συστήματος Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων» (ΦΕΚ
Β΄/1466/13-08-2007).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ
τ.Α΄/112/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»,
όπως αντικαταστάθηκε, συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 23 του
ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/τ.Α΄/21-11-2013), του άρθρου 197
του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ τ.Α΄/160/8-8-2014), του άρθρου
31 του π.δ. 28/2015 (ΦΕΚ 34/Α΄/23-3-2015) περί «κωδικοποίησης διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία, του άρθρου 375 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ
τ.Α΄/147/08-08-2016 καθώς και την εκδοθείσα υπ’ αριθμ.
ΥΠΟΙΚ Δ6 1127865/ΕΞ2010/30-09-2010 απόφαση.
8. Την υπ’ αριθμ. 216772/Ζ1 (ΦΕΚ 4334/Β΄/12-12-2017)
υπουργική απόφαση που αφορά τον «Τρόπο κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και
την έκθεση βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» και τις εγκυκλίους εφαρμογής
υπ΄αριθμ.163204/Ζ1/29-09-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του ν.4485/17 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών
σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-λοιπά θέματα ΑΔΑ: ΨΙΜΖ4653ΠΣ-0Ρ2, υπ΄αριθμ. 164530/
Ζ1/03-10-2017 «Άμεσες ενέργειες και χρονοδιάγραμμα
όσον αφορά τη λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών
Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. μετά τη δημοσίευση του ν. 4485/2017 (Α΄114), υπ΄αριθμ. 203446/
Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή
διατάξεων του ν. 4485/17 (Α΄114)».
9. Το πρακτικό 1/23-4-2018 θέμα 1ο της επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας περί της
ίδρυσης / επανίδρυσης του ΠΜΣ Ανάλυση και Ποιοτικός
Έλεγχος Τροφίμων.
10. Την υπ’ αριθμ. Φ.ΔΔ.1/13.2/555 Απόφαση του
Προέδρου του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 363 τ.Β.,
16/3/2015 ) για την έγκριση ΠΜΣ του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων με τίτλο Ανάλυση και Ποιοτικός Έλεγχος
Τροφίμων .
11. Την από 9-4-2016 έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης
του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.
12. Το αριθμ. 6/29-03-2018 θέμα 1ο. απόσπασμα
πρακτικού της Συνέλευσης του Τμήματος Τεχνολόγων
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Γεωπόνων (συνεδρία υπ’ αριθμ 6/2018) σχετικά με την
εισήγηση ίδρυσης / επανίδρυσης του ΠΜΣ.
13. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ των
συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων.
14. Την με αριθμ. πρωτ. 30/3-10-2014 απόφαση του
Ακαδημαϊκού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Τεχνολογίας Τροφίμων του Plovdiv της Βουλγαρίας.
15. Το γεγονός ότι το Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας Τροφίμων του Plovdiv Βουλγαρίας έχει αναγνωριστεί από
το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ομοταγές προς τα ελληνικά Α.Ε.Ι. (Δ.Σ.
128 Α/20-1-2012 Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
16. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Τ.Ε.Ι.
Δυτικής Μακεδονίας από 30-4-2018 με αριθμ. 9/18, θέμα
1ο .
17. Το ΦΕΚ ΥΟΔΔ/642/4-12-2017 και την υπ’ αριθμ.
209655/Ζ1/30-01-2017 διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων όπου διαπιστώνεται ότι ο Καθηγητής Γκανάτσιος Στέργιος, του
Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. της ΣΤΕΦ του
Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, έχει εκλεγεί Πρύτανης του
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Δυτικής
Μακεδονίας, με πλήρη θητεία, από 1/12/2017.
18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη εις βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Την επανίδρυση και λειτουργία του Διιδρυματικού
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο Ανάλυση και Ποιοτικός έλεγχος Τροφίμων (M.Sc.-Master of
Science in Analysis and Control of Food Products) του ΤΕΙ
Δυτικής Μακεδονίας δια του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων και του University of Food Technology at Plovdiv,
Bulgaria, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, σε εφαρμογή του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄), ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις – Τίτλος
Το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και το University of Food Technology at Plovdiv,
Bulgaria συνδιοργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2018- 2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο Ανάλυση και Ποιοτικός έλεγχος Τροφίμων (M.Sc.-Master of Science in Analysis and Control of
Food Products), σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης
αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 144 Α΄).
Τη Διοικητική υποστήριξη του ανωτέρω προγράμματος αναλαμβάνει το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων του
ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας.
Άρθρο 2
Αντικείμενο-σκοπός
1. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και του University of Food Technology at Plovdiv έχει
ως αντικείμενο την εξειδίκευση επιστημόνων πτυχιούχων γεωτεχνικών και άλλων εφαρμοσμένων επιστημών
στον ευρύτερο τομέα.
Της ανάλυσης και του ποιοτικού ελέγχου των τροφίμων (με έμφαση στις αρχές ποιοτικού ελέγχου και της
ασφάλειας των τροφίμων που φτάνουν στο πιάτο του
καταναλωτή).
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2. Οι στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής:
· Εφοδιασμός αποφοίτων (κυρίως γεωτεχνικών, βιολογικών επιστημών και τεχνολογίας τροφίμων) με τις
απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τις σύγχρονες εξελίξεις
στον τομέα της ασφάλειας και του ποιοτικού ελέγχου
των τροφίμων .
· Κατανόηση των βασικών αρχών ασφάλειας των τροφίμων και διαχείριση της ποιότητας τους.
· Κατανόηση της ευρύτερης φιλοσοφίας των αναγκών
του σύγχρονου καταναλωτή για κατανάλωση πιστοποιημένων κι ασφαλών τροφίμων.
· Κατανόηση των αρχών και κανόνων της εφαρμογής
του ποιοτικού ελέγχου των αγροτικών προϊόντων και
τροφίμων.
· Κατανόηση των μεθόδων ασφαλούς παραγωγής,
επεξεργασίας, συντήρησης και τυποποίησης τροφίμων
(από την παραγωγή στην κατανάλωση)
· Κατανόηση συστημάτων διαχείρισης και διασφάλισης
της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων.
· Προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Το ΔΠΜΣ οδηγεί στην απονομή: Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην «Ανάλυση και τον Ποιοτικό έλεγχο των Τροφίμων» (M.Sc.-Master of Science in
Analysis and Control of Food Products).
Άρθρο 4
Κατηγορία Πτυχιούχων
Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα) της ημεδαπής των Τμημάτων: Γεωπονίας, Κτηνιατρικής, Βιολογίας,
Βιολογικών Εφαρμογών, Εμπορίας και Ποιοτικού Ελέγχου
Αγροτικών Προϊόντων, Ζωικής Παραγωγής, Χημείας, Περιβάλλοντος, Φυτικής Παραγωγής, Τεχνολογίας Τροφίμων και άλλων Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου καθώς και ομοταγών Ιδρυμάτων του εξωτερικού.
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Η διάρκεια του ΔΠΜΣ που οδηγεί σε μεταπτυχιακό
δίπλωμα ειδίκευσης (ΜΔΕ) θα είναι 4 εξάμηνα εκ των
οποίων το 4ο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της
διπλωματικής εργασίας.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα μαθημάτων
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ)
Το πρόγραμμα σπουδών εκτείνεται σε 2 ακαδημαϊκά
έτη και αποτελείται από τέσσερα σπουδαστικά εξάμηνα
εκπαίδευσης που περιλαμβάνουν:
1ο Εξάμηνο
α/α

Τίτλος μαθήματος

1.1 Αναλυτική Χημεία
Analytical Chemistry
1.2 Χημεία και Βιοχημεία Τροφίμων
Food Chemistry and Biochemistry

Πιστωτικές
μονάδες,
ECTS

7,5
7,5
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1.3 Προχωρημένη Μικροβιολογία και Βιοτεχνολογία Τροφίμων
Advanced Food Microbiology and
Biotechnology
1.4 Φυσικοχημεία Τροφίμων
Food Physical Chemistry
ΣΥΝΟΛΟ
2ο Εξάμηνο
α/α

Τίτλος μαθήματος

2.1 Ανάλυση Τροφίμων
Food Analysis
2.2 Επεξεργασία και Συντήρηση Τροφίμων
Food Processing and Preservation
2.3 Μοριακές-βιολογικές μέθοδοι στην ανάλυση τροφίμων
Molecular-biological Methods in Food
Analysis
2.4 Ποιότητα και Ασφάλεια Τροφίμων
Food Safety and Quality
ΣΥΝΟΛΟ
3 ο Εξάμηνο
α/α

Τίτλος μαθήματος

7,5

7,5
30
Πιστωτικές
μονάδες,
ECTS

7,5
7,5
7,5

7,5
30
Πιστωτικές
μονάδες,
ECTS

3.1 Ενόργανη Χημική Ανάλυση
7,5
Instrumental Chemical Analysis
3.2 Προχωρημένη Τοξικολογία Τροφίμων
7,5
Advanced Food Toxicology
3.3 Ασφάλεια Τροφίμων και Διαχείριση Κιν7,5
δύνου
Food Safety and Risk Management
3.4 Διαχείριση και έλεγχος της ποιότητας
7,5
των τροφίμων
Food Quality Management and Control
ΣΥΝΟΛΟ
30
4ο Εξάμηνο Σπουδών: Διπλωματική Εργασία
α/α

Τίτλος μαθήματος

4.1 Εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής

Πιστωτικές
μονάδες,
ECTS

30

Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) απονέμεται μετά την συμπλήρωση 120 πιστωτικών μονάδων .
Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτερο όριο σε
τριάντα (30) φοιτητές κατ’ έτος.
Άρθρο 8
Προσωπικό
Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων θα
συμμετέχουν εκτός από μέλη Δ.Ε.Π. των δύο συνεργαζόμενων τμημάτων και μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του
Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας. Στο πρόγραμμα μπορούν να
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διδάξουν και άλλα μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή επιστήμονες με
αναγνωρισμένο επαγγελματικό έργο σε σχετικό επιστημονικό πεδίο και κύρους, της ημεδαπής και αλλοδαπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του
ν. 4485/2017.
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων διαθέτει όλη της
απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή (αίθουσες διδασκαλίας, εργαστηριακές αίθουσες, βιβλιοθήκη κλπ) για την
απρόσκοπτη λειτουργία του προγράμματος.
Οι εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες των
μεταπτυχιακών φοιτητών διεξάγονται στα ερευνητικά
εργαστήρια των μελών ΔΕΠ που συμμετέχουν στο ΠΜΣ
καθώς και των συνεργαζόμενων ειδικών επιστημόνων
του ΠΜΣ σε άλλα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή
ερευνητικά κέντρα της χώρας. Τέλος είναι δυνατόν να
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διεξάγονται και σε αντίστοιχα πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού, εφόσον εξασφαλίζεται
ότι η ερευνητική εργασία θα γίνει υπό την εποπτεία επιβλέποντος με γνωστικό αντικείμενο που να εντάσσεται
στο πεδίο του ΠΜΣ.
Άρθρο 10
Διάρκεια λειτουργίας
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει τουλάχιστον μέχρι το 2021.
Μετά την λήξη αυτής της περιόδου επανεξετάζεται η
αναγκαιότητα και σκοπιμότητα συνέχειας, τροποποίησης
ή μη του προγράμματος όπως ορίζει ο νόμος.
Άρθρο 11
Κόστος λειτουργίας
Το λειτουργικό κόστος κάθε κύκλου του προγράμματος εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 105.000 €). Ο προϋπολογισμός αυτός αναλύεται ως εξής:

ΕΞΟΔΑ/ ΕΤΟΣ/ΚΥΚΛΟ
Α΄ ΕΤΟΣ
Β΄ ΕΤΟΣ
Κατηγορία Δαπάνης
Κόστος (€) Δαπάνες Δαπάνες
Δαπάνες εξοπλισμού, λογισμικού, εμπλουτισμού συγγραμμάτων.
1.000
500
500
Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών
10.000
10.000
Δαπάνες για την εκπόνηση των μεταπτυχιακών εργασιών (αναλώσιμα, κ.λπ.)
15.000
3.000
12.000
Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων στο ΠΜΣ
7.000
3.500
3.500
Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών ΠΜΣ
3.000
3.000
Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού (ΔΕΠ συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων, επισκέ30.000
15.000
15.000
πτες καθηγητές άλλων Ιδρυμάτων - ερευνητικών κέντρων, κλπ)
Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης
5.000
3.000
2.000
2.500
1.250
1.250
Λοιπές δαπάνες (έξοδα δημοσιότητας- προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού και Βιβλίων, οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου, εκτυπώσεις
επιστημονικών περιοδικών και φυλλαδίων, τραπεζικών εξόδων εμβασμάτων,
απρόβλεπτων και λοιπών εξόδων)
Λειτουργικά έξοδα ΤΕΙ
31.500
15750
15750
ΣΥΝΟΛΟ
105.000
42.000
63.000
ΕΞΟΔΑ/ΚΥΚΛΟ

Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ θα καλυφθεί από τα τέλη φοίτησης 30 φοιτητών (30 φοιτητές x 3.500,00€ =
105.000,00€). Τυχόν έσοδα από τον Π/Υ του ΤΕΙΔΜ ή του ΥΠ.Π.Ε.Θ., χορηγίες φορέων του δημοσίου και ιδιωτικού
φορέα, πόροι από προγράμματα από τον Ε.Λ.Κ.Ε., θα δοθούν με τη μορφή υποτροφιών ή βραβείων στους φοιτητές
που θα συμμετάσχουν στη λειτουργία του ΠΜΣ με το τέλος φοίτησης.
Άρθρο 12
Τέλη φοίτησης
Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 3.500,00€.
Άρθρο 13
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Κοζάνη, 28 Ioυνίου 2018
Ο Πρύτανης
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ
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Τεύχος Β’ 3405/10.08.2018

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη
των εκτυπωτικών - 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)

r 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.
r 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.

r 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.

r 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.

*02034051008180008*

