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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Ίδρυση Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανολόγων
Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Βασιλικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας (Royal Institute of
Technology) της Στοκχόλμης (Σουηδία), το Πανεπιστήμιο της Λιέγης (Universite de Liege, Βέλγιο)
και το Πανεπιστήμιο Duke του Durham (Duke
University, Η.Π.Α.), με τίτλο: «Αερομηχανική’ Στροβιλομηχανων «Turbomachinery Aeromechanic
University Training (THRUST)»».

2

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 107376/Β7/10.07.2014
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1930/τ.Β΄/17.07.2014)
που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού,
της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Πρωτ.: 18349 π.έ.
(1)
Ίδρυση Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το
Βασιλικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας (Royal Institute
of Technology) της Στοκχόλμης (Σουηδία), το
Πανεπιστήμιο της Λιέγης (Universite de Liege,
Βέλγιο) και το Πανεπιστήμιο Duke του Durham
(Duke University, Η.Π.Α.), με τίτλο: «Αερομηχανική' Στροβιλομηχανων "Turbomachinery
Aeromechanic University Training (THRUST)"».
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ TOY ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο
6 (ΦΕΚ 148 τ.Α') «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές
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σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του
άρθρου 24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/τ.Α'), του άρθρου
27 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/τ.Α') και του άρθρου 37,
παρ.5 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Α').
2. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του
ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α') «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις: της παρ.γ' του άρθρου 47 του
ν.4025/2011 (ΦΕΚ 228/τ.Α'), της παρ. 8 του άρθρου 5
του ν.4076/2012 (ΦΕΚ 159/τ.Α'), της παρ.2 του άρθρου
34 του ν.4115/2013 (ΦΕΚ 24/τ.Α') και του άρθρου 34
ν.4301/2014 (ΦΕΚ 223/τ.Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ
98 τ.Α').
4. Τις διατάξεις του ν.3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ.Α') και ιδίως
τα άρθρα 14 και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην
ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος»
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τις διατάξεις του π.δ. 98/2013 (ΦΕΚ134/τ.Β΄/
5-6-2013): «Κατάργηση του Γενικού Τμήματος, μεταφορά
έδρας τμήματος και ίδρυση-συγκρότηση, μετονομασία
και ανασυγκρότηση Σχολών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης», όπως έχει διορθωθεί με το ΦΕΚ
140/τ.Α΄/11-6-2013.
6. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (συνεδρίαση αριθμ. 7/29-3-2016) του Τμήματος
Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
7. Την έγκριση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης (συνεδρίαση αριθμ. 180/14-4-2016) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
8. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίαςμεταξύ του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και των
Royal Institute of Technology της Στοκχόλμης (Σουηδία), Universite de Liege της Λιέγης (Βέλγιο) και Duke
University του Durham (Η.Π.Α.), για την ίδρυση και λειτουργία του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Αερομηχανική Στροβιλομηχανων "Turbomachinery Aeromechanic University Training
(THRUST)"».
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9. To έγγραφο με αριθμ.1647/23-6-2014 της Α.ΔΙ.Π.,
σύμφωνα με το οποίο έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική
αξιολόγηση του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών
του Α.Π.Θ.
10. Το γεγονός ότι το Royal Institute of Technology
της Στοκχόλμης (Σουηδία), Universite de Liege της Λιέγης (Βέλγιο) και Duke University του Durham (Η.ΠΑ),
έχουν αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ ως ομοταγή προς
τα ελληνικά ΑΕΙ.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την ίδρυση και λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 του Διιδρυματικού Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τα: Royal Institute
of Technology της Στοκχόλμης (Σουηδία), Universite
de Liege της Λιέγης (Βέλγιο) και Duke University του
Durham (Η.Π.Α.) με τίτλο: «Αερομηχανική' Στροβιλομηχανών Turbomachinery Aeromechanic University
Training (THRUST)"» ως εξής:
Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και τα: Royal Institute
of Technology της Στοκχόλμης (Σουηδία), Universite
de Liege της Λιέγης (Βέλγιο) και Duke University του
Durham (Η.Π.Α.) συνδιοργανώνουν και λειτουργούν
από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 Δι ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με με τίτλο: «Αερομηχανική Στροβιλομηχανών Turbomachinery
Aeromechanic University Training (THRUST)».
Τη διοικητική υποστήριξη του προγράμματος όσον
άφορα στις δραστηριότητες που θα λαμβάνουν χώρα
στην Ελληνική Επικράτεια θα έχει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το συντονισμό της λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. αναλαμβάνει το Πανεπιστήμιο Royal
Institute of Technology της Στοκχόλμης (επισπεύδον),
συμφωνά με το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας.
Άρθρο 2
Αντικείμενο-Σκοπός
Σκοπός του προγράμματος είναι η εμβάθυνση
των γνώσεων επιστημονικών ειδικοτήτων σε θέματα
που άπτονται της Αερομηχανικής Στροβιλομηχανών
(Turbomachinery Aeromechanic). H θεωρητική και
πρακτική εκπαίδευση βασίζεται σε μία διεπιστημονική
προσέγγιση, η οποία επιβάλλεται από το χαρακτήρα του
επιστημονικού πεδίου και η οποία προβλέπει την ανταλλαγή των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών
και χορήγηση Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης
από τα Πανεπιστήμια που επέλεξαν να φοιτήσουν. Το
Δ.Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στο:
α) να παράσχει εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα αερομηχανικής στροβιλομηχανών με στόχο τη δημιουργία
ανθρώπινου δυναμικού με υψηλή θεωρητική κατάρτιση και τεχνογνωσία ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται
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στις ανάγκες που επιβάλλει η ραγδαία αναπτυσσόμενη
τεχνολογική εξέλιξη,
β) να ενισχυθεί η διεπιστημονική έρευνα και η εκπόνηση πρωτοποριακών έργων εφαρμοσμένης έρευνας και
γ) να προσφέρει στους/στις μεταπτυχιακούς φοιτητές/
τη'τριες τη δυνατότητα να σπουδάσουν σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ο τύπος του οποίου καθορίζεται υστέρα από
απόφαση του Συντονιστικού Οργάνου συμφωνά με το
Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας. Τα πιστοποιητικά και
οι τίτλοι σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. εκδίδονται στην Αγγλική
ή και στην Ελληνική γλώσσα και συνυπογράφονται από
τα συμμετέχοντα Πανεπιστήμια.
Άρθρο 4
Κατηγορίες εισακτέων
Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κατόπιν επιτυχούς ανταπόκρισης στη διαδικασία επιλογής όπως αυτή προβλέπεται στο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας, απόφοιτοι
Πολυτεχνικών Τμημάτων και άλλων Πανεπιστημιακών
Τμημάτων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών
ιδρυμάτων της αλλοδαπής που είναι συναφή με το ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο των Μηχανολόγων Μηχανικών, Αεροναυπηγών Μηχανικών, Μηχανικών Ενέργειας,
Μηχανικών Υλικών, Επιστήμης Υλικών και Φυσικής.
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τέσσερα
(4) εξάμηνα.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
1. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες οφείλουν να συγκεντρώσουν τριάντα (30) Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες
(ΠΜ/ECTS) σε κάθε εξάμηνο, δηλαδή εκατόν είκοσι (120)
ΠΜ/ECTS στα τέσσερα εξάμηνα φοίτησης. Συγκεκριμένα
όλοι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες οφείλουν να παρακολουθήσουν τα προσφερόμενα μαθήματα σε κάθε
εξάμηνο από το Πανεπιστήμιο που επέλεξαν.
2. Τα μαθήματα του Δ.Π.Μ.Σ. πραγματοποιούνται στην
Αγγλική γλώσσα.
3. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες που συμμετέχουν
στο ΠΜΣ εγγράφονται και παρακολουθούν υποχρεωτικά τα δυο (2) πρώτα εξάμηνα στο Royal Institute of
Technology της Στοκχόλμης (Σουηδία). Στο τρίτο και τέταρτο εξάμηνο οφείλουν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα σε ένα άλλο από τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες που συμμετέχουν
στο ΔΠΜΣ απολαμβάνουν τα προνόμια και υπόκεινται
επιπλέον στους κανονισμούς και στους κανόνες που
ισχύουν στο Πανεπιστήμιο όπου φοιτούν. Το Συντονιστικό όργανο ορίζει τον επιβλέποντα, στον οποίο οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες μπορούν να απευθύνονται
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για συμβουλές ή για βοήθεια τους, κατά τη διάρκεια της
παραμονής τους στο ίδρυμα.
4. Το ΔΠΜΣ αποτελείται από τέσσερα (4) εξάμηνα και οι
μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες πρέπει να λάβουν εξήντα (60)
πιστωτικές μονάδες στο πρώτο έτος στο πρώτο Πανεπιστήμιο εγγραφής, όπως ορίζεται στην παρ. 3 του παρόντος
άρθρου. Στη συνέχεια λαμβάνουν τριάντα (30) ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες στο τρίτο εξάμηνο και εκπονούν
τη μεταπτυχιακή διπλωματική τους εργασία στο τέταρτο
εξάμηνο προκειμένου να ληφθούν οι τελευταίες τριάντα
(30) πιστωτικές μονάδες με την ολοκλη'ρωση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας στο δεύτερο Πανεπιστήμιο,
όπως ορίζεται στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου.
5. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία εκπονείται στο
τέταρτο εξάμηνο του ΔΠΜΣ και η συγγραφή της ορίζεται
στην Αγγλική γλώσσα. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία κατατίθεται στο τέλος του τέταρτου εξάμηνου με την
οριστική μορφή της και υποστηρίζεται προφορικά ενώπιον εξεταστικής επιτροπής στην Αγγλική με συμμετοχή
εκπροσώπων από τα Πανεπιστήμια που θα απονείμουν
τίτλο σπουδών στο/η μεταπτυχιακό/ή φοιτητη/τητρια.
Συμμετοχή εξωτερικών εξεταστών είναι δυνατή όπως
αυτή περιγράφεται στο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας.
6. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια κατά τον ακόλουθο τρόπο:
1ο έτος/1° εξάμηνο
Όλοι οι μεταπτυχιακοί φοιτητες/τριες παρακολουθούν
τα μαθήματα στο Royal Institute of Technology στη Στοκχόλμη (Σουηδία)
Τίτλος μαθήματος

ΕΠΜ (ECTS)

Αειφόρα Παραγωγή Ενέργειας

6

Ρευστομηχανική

6

Εισαγωγή στην Υπολογιστική Δυναμική
Ρευστών - Μαθηματικά

6

Εισαγωγή σε Τεχνικές Μετρήσεων
Προηγμένες Τεχνικές Χρονικά
Μεταβαλόμενων Μετρήσεων

3

Προηγμένες Μηχανικές Ταλαντώσεις

6

Εισαγωγή στην Αερομηχανική Στροβιλομηχανών και Θέμα στην Αερομηχανική:
Μέρος 1

3

Σύνολο ΕΠΜ (ECTS)

30

1ο έτος/2° εξάμηνο Όλοι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/
τριες παρακολουθούν τα μαθήματα στο Royal Institute
of Technology στη Στοκχόλμη (Σουηδία).
Τίτλος μαθήματος

ΕΠΜ (ECTS)

Προηγμένες Μέθοδοι
Πεπερασμένων Στοιχείων

6

Θερμικές Στροβιλομηχανές

6

Εισαγωγή στην αεροδυναμική θεωρία
μη μόνιμης κατάστασης - Βασική θεωρία
Αεροδυναμικής μη Μόνιμης Κατάστασης - εισαγωγή στην απόσβεση

7,5
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Προηγμένες Τεχνικές Χρονικά
Μεταβαλόμενων Μετρήσεων Εισαγωγή
σε Τεχνικές Μετρήσεων

3

Θέμα στην Αερομηχανική: Μέρος 2
Παρακολούθηση σεμιναρίων
Σεμινάριο Ερευνητικής Εργασίας
Θερινή Πρακτική Άσκηση σε Πανεπιστήμια/Βιομηχανίες

4,5

Βασική θεωρία καύσης και Αστάθειες
Καύσης και Ταλαντώσεις Καυστήρα

3

Σύνολο ΕΠΜ (ECTS)

30

2ο έτος/3° εξάμηνο (επιλογή Πανεπιστημίων: Duke,
Α.Π.Θ., Πανεπιστήμιο Λιέγης) Πανεπιστήμιο Duke
Τίτλος Μαθήματος

ΕΠΜ (ECTS)

Υποχρεωτικά Μαθήματα
Θεμελιώδεις Πρακτικές Εργασίας
για Μηχανικούς

6

Μεταβατική Δυναμική

6

Ασταθής Αεροδυναμική

6

Σύνολο ΕΠΜ (ECTS)

18

Μαθήματα Επιλογής (δύο εκ των κάτωθι)
Συμπιεζόμενη Ροή Ρευστών

6

Μεταβατική Ρευστομηχανική

6

Προηγμένη Αεροδυναμική

6

Σύνολο ΕΠΜ (ECTS)

12

Γενικό Σύνολο ΕΠΜ (ECTS)

30

2ο έτος/4° εξάμηνο Παρακολούθηση μαθημάτων
αντί διπλωματικής εργασίας, υποχρεωτικό για όσους
έχουν επιλέξει το Πανεπιστήμιο Duke στο 3ο εξάμηνο.
Τίτλος Μαθήματος

ΕΠΜ (ECTS

Αρχές Διοίκησης
και Διαχείρισης Τεχνολογίας

6

Προηγμένη Αεροελαστικότητα Μέρος 2

3

Θέμα Αερομηχανικής: Μέρος 3

3

Προηγμένη Ρευστομηχανική

6

Ανάλυση με Μη Γραμμικά
Πεπερασμένα Στοιχεία

6

Ακουστική στη Μηχανική

6

Σύνολο ΕΠΜ (ECTS)

30

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τίτλος Μαθήματος

ΕΠΜ (ECTS)

Υποχρεωτικά Μαθήματα
Προηγμένη Δυναμική και Ταλαντώσεις

5

Στοχαστικές Ταλαντώσεις
και Αξιοπιστία Κατασκευών

5
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Μηχανική Θραύσης
και Κόπωση Κατασκευών

5

Εφαρμογές Αερομηχανικής
σε Στροβιλομηχανές

5

Σύνολο ΕΠΜ (ECTS)

20

Μαθήματα Επιλογής (δύο εκ των κάτωθι)
Πειραματικές Μέθοδοι στις Ταλαντώσεις

5

Παρακολούθηση Καταπόνησης
σε Στροβιλομηχανές

5

Προηγμένος Έλεγχος
στη Δυναμική Κατασκευών

5

Σύνολο ΕΠΜ (ECTS)

10

Γενικό Σύνολο ΕΠΜ (ECTS)

30

Πανεπιστήμιο Λιέγης
Τίτλος Μαθήματος

ΕΠΜ (ECTS)

Υποχρεωτικά Μαθήματα
Μηχανολογικός Σχεδιασμός
Στροβιλομηχανών

5

Μηχανική θραύσης, καταστροφή
και κόπωση

5

Επιλογή Υλικών

5

Εκτενής Παραμόρφωση Στερεών

5

Σύνολο ΕΠΜ (ECTS)

20

Μαθήματα Επιλογής (δύο εκ των κάτωθι)
Αλληλεπίδραση Ρευστών-Στερεών

5

Μηχανική Σύνθετων Υλικών

5

Πειραματικός Προσδιορισμός Ταλαντώσεων και Ανάλυση Καταστάσεων

5

Υπολογιστικός Σχεδιασμός Μηχανών

5

Σύνολο ΕΠΜ (ECTS)

10

Γενικό Σύνολο ΕΠΜ (ECTS)

30

2ο έτος/4° εξάμηνο (Επιλογή Πανεπιστημίων: Πανεπιστήμιο Λιέγης, Α.Π.Θ.)
Τίτλος

ΕΠΜ (ECTS)

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
Σεμινάριο ερευνητικής εργασίας

30

Αρθρο 7
Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατ' ανώτερο όριο σε
σαράντα (40) μεταπτυχιακούς/ες φοιτη-τές/τριες ανά έτος.
Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο ΔΠΜΣ θα απασχοληθούν κυρίως μέλη ΔΕΠ του
Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου, μέλη ΔΕΠ από άλλα Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ και μέλη ΔΕΠ από άλλα συνα-
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φή Τμήματα Ελληνικών Πανεπιστημίων, διδάσκοντες των
υπόλοιπων τριών (3) συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων
του ΔΠΜΣ καθώς και άλλες κατηγορίες διδακτικού προσωπικού όπως ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου
5 του νόμου 3685/2008.
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή
Για τη λειτουργία του ΔΠΜΣ θα χρησιμοποιηθούν οι
χώροι διδασκαλίας και έρευνας του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών με τον εργαστηριακό και υπολογιστικό εξοπλισμό τους καθώς και των άλλων τριών (3) Πανεπιστημίων που συμμετέχουν στο ΔΠΜΣ. Η βιβλιοθήκη
και οι ειδικές βιβλιοθήκες των τεσσάρων (4) ιδρυμάτων
θα προσφέρουν στους μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες άμεση πρόσβαση στην απαραίτητη εξειδικευμένη
βιβλιογραφία.
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το ΔΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος
2023-2024, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ.11α
του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α'), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 11
Κόστος λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ
148/τ.Α') το 65% του συνολικού ετήσιου κόστους λειτουργίας του ΔΠ.Μ.Σ. που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες ανέρχεται στο ποσό των 14.000,00 € και αναλύεται
σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:
Α/Α Κατηγορία Δαπάνης

Ποσό (σε€)

1.

Αμοιβές προσωπικού

6.000,00

2.

Μετακινήσεις

2.000,00

3.

Ανάπτυξη και οργάνωση
εκπαιδευτικού υλικού
και πλατφόρμας εκπαίδευσης

4.000,00

4.

Γενικά έξοδα

2.000,00

Σύνολο

14.000,00

Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από τα δίδακτρα των μεταπτυχιακών φοιτητών/
τριών.
Άρθρο 12
Άλλες διατάξεις
Ολα τα θέματα που τυχόν προκύπτουν και δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφαση ρυθμίζονται από το
Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας και τα αρμόδια όργανα
συμφωνά με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 5 Δεκεμβρίου 2016
Ο Πρύτανης
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ
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Αριθμ. αποφ.: 824
(2)
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 107376/Β7/10.07.2014
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1930/τ.Β΄/17.07.2014)
που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής
Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, της
Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Αφού έλαβε υπόψη:
- Τις διατάξεις του π.δ. 83/1984 (ΦΕΚ 31/20.3.1984,
τ. Α') «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» όπως ισχύει,
- Την υπ' αριθμ. 5178/16.05.2014 απόφαση του
Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου με θέμα «Διορισμός Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου» (ΑΔΑ:
Ω0Ψ5469Β7Λ-ΖΚΒ), η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
346/17.06.2014, τ. ΤΟΔΔ
- Την υπ' αρ. Φ. 120.61/17/115922/Β2/23.07.2014 (ΑΔΑ:
Ω3Ξ09-ΑΤ4) διαπιστωτική απόφασή του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Διορισμός Πρύτανη
του Πανεπιστημίου Αιγαίου σύμφωνα με το Ν. 4009/2011
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει»,
- Τις διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 8 του
ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της
παρ. 9 του άρθρου 2 του Ν. 4076/2012,
- Το π.δ. 93/2013 (ΦΕΚ 131/τ.Α') «Κατάργηση Τμήματος, ίδρυση Ειδίκευσης, συγχώνευση Τμημάτων, ένταξη
Τμημάτων σε Σχολές και ανασυγκρότηση των Σχολών
του Πανεπιστημίου Αιγαίου»,
- Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148, τ.Α', 16-72008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές»
και ιδίως το άρθρο 6, όπως ο νόμος αυτός τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ
177, τ.Α', 25-8-2008), του άρθρου 27 του ν. 3794/2009
(ΦΕΚ 156, τ.Α', 04-9-2009) και του άρθρου 37, παρ. 5 του
ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Α'),
- Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του Ν. 4009/2011
(ΦΕΚ 195/τ.Α') «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με
τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ' του ν. 4025/2011
(ΦΕΚ 228/τ.Α'), του άρθρου 5, παρ. 8 του ν. 4076/2012 (ΦΕΚ
159/τ.Α') και του άρθρου 34, παρ. 2 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ
24/τ.Α'),
- Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14
και 15 (ΦΕΚ 189, τ.Α', 02-08-2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Το άρθρο 34 του ν. 4301/2014 σύμφωνα με το οποίο
η τελική έγκριση ενός Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών πραγματοποιείται πλέον με απόφαση του Πρύτανη κάθε Ιδρύματος και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως
- Την υπ' αριθμ. 48362/Β7/20/7/2004 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1156/τ.Β΄/30.07.2004), που αφορά στην
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Ίδρυση -Λειτουργία του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, του
Πανεπιστημίου Αιγαίου,
- Την υπ' αριθμ. 107376/Β7/10/7/2014 υπουργική απόφαση αντικατάστασης (ΦΕΚ 1930/τ.Β'/17.07.2014), που
αφορά στο Π.Μ.Σ. με τίτλο «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής
και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, του Πανεπιστημίου
Αιγαίου,
- Την απόφαση της υπ' αριθμ. 1ης Συνεδρίασης της
Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος
Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου σχετικά με
την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 107376/Β7/10/7/2014
(ΦΕΚ 1930/τ.Β΄/17.07.2014), υπουργικής απόφασης
λόγω τροποποίησης των άρθρων 1 «Γενικές Διατάξεις»,
6 «Πρόγραμμα μαθημάτων», 11 «Κόστος Λειτουργίας»
και 12 «Μεταβατικές Διατάξεις» αυτής,
- Την σχετική απόφαση της υπ' αριθμ. 19ης (θέμα 4.3)
Συνεδρίασης της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου,
- Το γεγονός ότι οι εισαχθέντες/εισες φοιτητές/τριες
του ΠΜΣ «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» από το ακαδ.
έτος 2015-16 παρακολούθησαν το πρόγραμμα σπουδών
του ΠΜΣ όπως αυτό αποφασίστηκε στην με αριθ. 1η
έκτακτη/16.07.2015 (επαναληπτική) απόφαση της Συγκλήτου κατόπιν εισήγησης της με αριθμ. 5η/10.07.2015
απόφασης της ΓΣΕΣ του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού και
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθο 6, παραγρ. 3, υποπαράγραφος 2 του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/16-07-2008, τ.Α')
- Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφαστης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζει:
την τροποποίηση των άρθρων 1 «Γενικές Διατάξεις»,
6 «Πρόγραμμα μαθημάτων», 11 «Κόστος Λειτουργίας» και 12 «Μεταβατικές Διατάξεις» της υπ' αριθμ.
107376/Β7/10/7/2014 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ
19301/τ.Β'/17.07.2014) που αφορά στο Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστημών της
Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο «Περιβαλλοντική
Εκπαίδευση», η οποία τροποποιείται - διαμορφώνεται
τελικώς, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του
Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος
2014-2015 αναμορφωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και
τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (Φ.Ε.Κ. 148/τ.Α').
Άρθρο 2
Αντικείμενο-Σκοπός
Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
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Σπουδών είναι η μεταπτυχιακή εξειδίκευση επιστημόνων στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την
Αειφόρο Ανάπτυξη, στο πλαίσιο των Επιστημών της
Αγωγής. Ειδικότερα, η πρόσκτηση γνώσεων στο ως
άνω αντικείμενο και η διασύνδεση τους με τις θεωρίες
μάθησης και τις σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις, η ανάπτυξη εκπαιδευτικών μεθόδων, διδακτικών
τεχνικών και μεθοδολογικών προσεγγίσεων σε θέματα
περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης, η μύηση στη
φιλοσοφία της αειφορίας και της περιβαλλοντικής ηθικής και ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και η αξιολόγηση
εκπαιδευτικών και επικοινωνιακών προγραμμάτων.
Παράλληλα, η διερεύνηση των περιβαλλοντικών προβλημάτων και η εξέταση των τρόπων με τους οποίους η εκπαίδευση μπορεί να συνδράμει στην επίλυση
τους, καθώς και η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας
της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο
Ανάπτυξη, μέσα από τον προσδιορισμό των αναγκών
και την παραγωγή νέων ιδεών και καινοτόμων προτάσεων. Στρατηγικοί στόχοι του Προγράμματος είναι η
κατάρτιση επιστημόνων και επαγγελματιών, ικανών να
στελεχώσουν εκπαιδευτικά ιδρύματα, οργανισμούς,
υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Η προαγωγή της έρευνας στο πεδίο των
επιστημών της αγωγής στους άξονες του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης, η διάχυση της
γνώσης στους φορείς που συμμετέχουν στη διαμόρφωση, λήψη, εφαρμογή και έλεγχο των αποφάσεων
για περιβαλλοντικά θέματα, η ευαισθητοποίηση σε
ζητήματα περιβάλλοντος και αειφορίας, καθώς και η
διάδοση φιλοπεριβαλλοντικών αντιλήψεων και πρακτικών σε εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς, οικονομικούς,
πολιτισμικούς και πολιτικούς θεσμούς. Παράλληλα, η
προώθηση των συνεργασιών με άλλα πανεπιστήμια,
ερευνητικά ιδρύματα, οργανισμούς του δημόσιου και
του ιδιωτικού τομέα, κοινωνικές οργανώσεις και άλλους φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού, καθώς
και η δημιουργία δικτύου ερευνητών, εκπαιδευτικών
και επιστημόνων και η λειτουργία εργαστηρίων στα
οποία θα ερευνώνται ζητήματα της εκπαίδευσης για
το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
(Μ.Δ.Ε.) στην «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση».
Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων
ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3)
εξάμηνα.
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Άρθρο 6
Πρόγραμμα μαθημάτων
Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε 90.
Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως
εξής:

Κωδικός
X1.
Χ2.
Χ3.

Χ4.

Χ5.
Χ6.

Κωδικός
E1.

E2.

E3.

E4.

E5.

Κωδικός
Μ.Δ.Ε.

Π.Μ.
(ECTS)

Τίτλος
Θεωρητικό Πλαίσιο της Π.Ε.: Βασικές
Αρχές και Έννοιες (υποχρεωτικό)
Μέθοδοι Κοινωνικής Έρευνας
(υποχρεωτικό)
Καινοτομία - Δημιουργικότητα Τεχνικές στο πεδίο των Επιστημών της
Αγωγής (υποχρεωτικό)
Εκπαίδευση Αξιών και Περιβάλλον.
Ζητήματα Εφαρμοσμένης Ηθικής
(υποχρεωτικό)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ (1 ΕΚ ΤΩΝ ΔΥΟ)
Εισαγωγή στις Επιστήμες Αγωγής
(υποχρεωτικό επιλογής)
Εισαγωγή στις Περιβαλλοντικές
Επιστήμες (υποχρεωτικό επιλογής)
Σύνολο

Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση
για το Περιβάλλον
και την Αειφορία (υποχρεωτικό)
Περιβαλλοντικά Ζητήματα στην
προοπτική της Αειφόρου Ανάπτυξης
(υποχρεωτικό)
Δια βίου εκπαίδευση: Ενεργός πολίτης
και προστασία περιβάλλοντος στις
Επιστήμες της Αγωγής (υποχρεωτικό)
Σχεδιασμός και Διαχείριση
Προγραμμάτων για το Περιβάλλον και
την Αειφόρο Ανάπτυξη (υποχρεωτικό)
Εφαρμοσμένη Περιγραφική
και Επαγωγική Στατιστική στις
Επιστήμες της Αγωγής (υποχρεωτικό)
Σύνολο

Μεταπτυχιακή Διατριβή Ειδίκευση
(Thesis)
Σύνολο

6
6

6

6
6
30
Π.Μ.
(ECTS)

Τίτλος

Τίτλος

6

6

6

6

6

6
30

Πιστωτικές
Μονάδες
(ECTS)
30
30
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Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η Ελληνική και η Αγγλική.

Κατηγορία Δαπάνης Προϋπολογισμός σε ευρώ
1. Αμοιβές - Αποζημιώσεις διδακτικού,
τεχνικού και διοικητικού προσωπικού

39.000 €

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων κατ' έτος ορίζεται κατ' ανώτατο
όριο σε σαράντα (40) μεταπτυχιακούς φοιτητές.

2. Υποτροφίες

3.000 €

3. Ειδικό ερευνητικό, εκπαιδευτικό
ή άλλο έργο

14.000 €

4. Δαπάνες Προβολής και Δημοσιότητας

3.000 €

5. Μετακινήσεις

8.000 €

6. Εκπαιδευτικό υλικό

1.000 €

7. Εξοπλισμός και συντήρηση

2.000 €

8. Αναλώσιμα

3.000 €

9. Λοιπές Δαπάνες

5.000 €

ΣΥΝΟΛΟ

78.000 €

Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής
καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων, σύμφωνα με
τις διατάξεις του αρθρ. 5 του ν. 3685/2008.
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Oι ανάγκες λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλύπτονται από
την εκάστοτε υπάρχουσα υλικοτεχνική και ηλεκτρονική
υποδομή και υπηρεσίες του οικείου Τμήματος και του
Ιδρύματος.
Άρθρο 10
Διάρκεια Αειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδ. έτος 2021
- 2022 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α
του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195 Α), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 3685/2008 (Φ.Ε.Κ. 148/τ.
Α΄) το 65% του συνολικού κόστους λειτουργίας του
Π.Μ.Σ. που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες ανέρχεται
στο ποσό των εβδομήντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (78.000€)
και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:

Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας καλύπτεται από δίδακτρα καθώς και άλλες πηγές (χορηγίες, δωρεές, έσοδα
από ερευνητικά και άλλα προγράμματα, κ.λ.π).
Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Οι εισαχθέντες/εισες από το ακαδ. έτος 2015-2016 θα
περατώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με την παρούσα
απόφαση λαμβανομένης υπόψη και της περίπτωσης 14
του προοιμίου.
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μυτιλήνη, 29 Νοεμβρίου 2016
Ο Πρύτανης
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ùõìöê÷îê÷ õôù õçöêûêî øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για
τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.
Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε
στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

Eõîïôîòòîç ñê øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: 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

*02040982012160008*

