
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 
4485/2017 με τίτλο «Ακουστικός Σχεδιασμός και 
Ψηφιακός Ήχος» της Σχολής Εφαρμοσμένων Τε-
χνών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και 
έγκριση της οργάνωσης και της λειτουργίας του. 

2 Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 
με τίτλο «Γραφικές Τέχνες - Πολυμέσα» της Σχολής 
Εφαρμοσμένων Τεχνών του Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου και έγκριση της οργάνωσης και της 
λειτουργίας του. 

3 Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 4485/2017 με τίτλο «Περιβαλλοντικός Σχεδια-
σμός» της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνο-
λογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και 
έγκριση της οργάνωσης και της λειτουργίας του. 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. TEK: 1063 (1)
  Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχια-

κών Σπουδών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 

4485/2017 με τίτλο «Ακουστικός Σχεδιασμός και 

Ψηφιακός Ήχος» της Σχολής Εφαρμοσμένων Τε-

χνών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και 

έγκριση της οργάνωσης και της λειτουργίας του. 

   Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
(Αριθ. συνεδρίασης 377/2.2.1.ακ/23-4-2018) 

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1,2,3,4,5 και 10 του 

ν. 2552/1997 «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και άλλες 
διατάξεις» (Α' 266/24.12.1997), όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 85, 
του άρθρου 32 και 37 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και 
λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για 

την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α' 114/4.8.2017), όπως 
ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (Α' 189/2.8.2005) 
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. 
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο-
νάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως ισχύουν.

4. Την υπ' αριθμόν 132065/Ζ1/24.8.2015 (Υ.Ο.Δ.Δ. 
616/27.8.2015) απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παι-
δείας και Θρησκευμάτων με την οποία διορίσθηκε Πρόε-
δρος της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου ο Καθηγητής Βασίλειος Καρδάσης.

5. Την υπ' αριθμόν 27537/Ζ1/16.2.2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 
102/28.2.2018) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων περί ανασυγκρότησης της Διοικούσας 
Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

6. Το με αριθμό 377/23.4.2018 πρακτικό της Διοικού-
σας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

7. Το υπ' αριθ. 80441/Ζ1/17-5-2018 έγγραφο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε 
εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 32 του ν. 4485/2017.

8. Την υπ' αριθ. 1437/14-5-2014 έκθεση εξωτερικής 
αξιολόγησης της Α.Δ.Ι.Π. που αφορά τη Σχολή Εφαρμο-
σμένων Τεχνών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Την επανίδρυση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος 
Σπουδών με τίτλο «Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφια-
κός Ήχος» στη Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών του Ελλη-
νικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, ως εξής:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Η Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών του Ελληνικού Ανοι-
κτού Πανεπιστημίου θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό 
έτος 2018-19 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο «Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος» 
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής, τις δια-
τάξεις του ν. 4485/2017 και τις διατάξεις του ν. 2552/1997 
(ΦΕΚ 266, τ. Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Το Π.Μ.Σ. «Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός 
Ήχος» έχει ως αντικείμενο την εις βάθος μελέτη θεμά-

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

5 Ιουνίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2029

22037

Downloaded from eduguide.gr



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ22038 Τεύχος Β’ 2029/05.06.2018

των που εντάσσονται στην ακουστική επιστήμη και χρη-
σιμοποιούνται ευρύτατα σε θεωρητικό και πρακτικό - 
εφαρμοσμένο επίπεδο στον επιστημονικό τομέα του ακου-
στικού σχεδιασμού, εστιάζοντας τόσο σε θέματα τέχνης, 
όσο και τεχνολογίας του ήχου. Έμφαση δίνεται στη χρήση 
σύγχρονων μεθόδων διαχείρισης, μέτρησης, ανάλυσης και 
επεξεργασίας ήχου με βάση την ψηφιακή τεχνολογία και 
τους υπολογιστές. Το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στην εξειδίκευση 
επιστημόνων ικανών να ασχοληθούν με την έρευνα ή να 
ασκήσουν επαγγελματική δραστηριότητα στο ευρύτερο 
πεδίο της ηχητικής τεχνολογίας, της μηχανικής του ήχου, 
του ακουστικού σχεδιασμού κτηρίων, εγκαταστάσεων, 
καθώς και σε θέματα προστασίας από θόρυβο. Το Π.Μ.Σ. 
προσφέρει ολοκληρωμένες και σύγχρονες επιστημονικές 
γνώσεις στην ανωτέρω γνωστική περιοχή, έτσι ώστε οι από-
φοιτοι του να είναι σε θέση να υποστηρίξουν ανάλογες 
εφαρμογές που συχνά προκύπτουν στην επαγγελματική 
ή καλλιτεχνική δραστηριότητα που ήδη ασκούν.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 
(Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός 
Ήχος». Ο τίτλος θα απονέμεται από τη Σχολή Εφαρμο-
σμένων Τεχνών του ΕΑΠ.

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. «Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός 
'Ηχος» γίνονται δεκτοί απόφοιτοι των ΑΕΙ της ημεδαπής ή 
ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής με πιστοποιημένη 
επάρκεια της ελληνικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον 
Β2 και επάρκεια της αγγλικής γλώσσας, επιπέδου του-
λάχιστον Β2. Τα γνωστικά αντικείμενα των πτυχιούχων 
που γίνονται δεκτοί θα προσδιορίζονται από τα αρμόδια 
όργανα.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Το Π.Μ.Σ. «Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός 
Ήχος» διαρθρώνεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά έτη, τα 
οποία περιλαμβάνουν τέσσερις (4) Θεματικές Ενότητες 
(Θ.Ε.) και εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας (Δ.Ε.). Η ελά-
χιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προ-
γράμματος είναι τρία (3) έτη. Το σύνολο των πιστωτικών 
μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του 
Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών είναι 120 ECTS.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών - Γλώσσα Διδασκαλίας

Η διάρθρωση του προγράμματος είναι η ακόλουθη:
Θ.Ε. «Ήχος και τέχνες» (24 ECTS) με γνωστικά αντικεί-

μενα:
1. Εισαγωγικές έννοιες ακουστικής, Αντίληψη του ήχου.
2. Σχέση ακουστικής, μουσικής και αρχιτεκτονικής.
3. Ακουστική χώρων από την αρχαιότητα έως σήμερα
4. Ηλεκτροακουστικές εγκαταστάσεις.
5. Μουσικά όργανα και ηλεκτρονική τεχνολογία ήχου.
6. Εικονική ακουστική.
7. Εφαρμογές αμφιωτικής τεχνολογίας.

Θ.Ε. «Ηχομόνωση-ηχοπροστασία» (24 ECTS) με γνω-
στικά αντικείμενα:

1. Φυσικές ιδιότητες του ήχου.
2. Μέτρηση και ανάλυση θορύβου.
3. Ηχομόνωση-ηχοπροστασία, κανονισμοί.
4. Βασικές αρχές διάδοσης ήχου σε κλειστούς χώρους.
5. Ηχοαπορροφητικά υλικά.
6. Αντιθορυβικός σχεδιασμός.
7. Πολεοδομική ηχοπροστασία.
8. Χάρτες θορύβου.
9. Λογισμικό πρόβλεψης ηχορρύπανσης.
Θ.Ε. «Ακουστική Χώρου» (24 ECTS) με γνωστικά αντι-

κείμενα:
1. Διάδοση και ανάλυση του ήχου σε κλειστούς χώρους.
2. Ακουστικές παράμετροι μέτρησης και αξιολόγησης.
3. Αρχές ακουστικού σχεδιασμού χώρων.
4. Γεωμετρική ακουστική.
5. Κυματική ακουστική.
6. Σχεδιασμός χώρων ομιλίας, αιθουσών συναυλιών, 

αιθουσών πολλαπλών χρήσεων.
7. Λογισμικό μέτρησης και πρόβλεψη ακουστικής χώ-

ρων.
Θ.Ε. «Ψηφιακός'Ηχος» (24 ECTS) με γνωστικά αντικεί-

μενα:
1. Εφαρμογή λογισμικού ακουστικού σχεδιασμού χώ-

ρου και πολεοδομικής ηχοπροστασίας.
2. Ψηφιακή επεξεργασία και ανάλυση ηχητικών ση-

μάτων.
3. Αρχές και εφαρμογές ψηφιακού ήχου.
4. Μέτρηση και ανάλυση απόκρισης ηχητικών και 

ακουστικών συστημάτων.
5. Λογισμικό για μουσικές εφαρμογές, ηχογράφηση 

και ηχητική αναπαραγωγή.
6. Διασυνδέσεις και μεταφορά ψηφιακού ήχου.
7. Ηχητικές εφαρμογές στο διαδίκτυο
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασίας (Μ.Δ.Ε.) (24 ECTS).
Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ είναι η Ελληνική. 

Η γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας είναι η 
Ελληνική.

Με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων μπορεί να 
επέλθει τροποποίηση των Θ.Ε.

Άρθρο 7
Προσωπικό

Δύναται να απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και 
ΕΤΕΠ των ΑΕΙ της ημεδαπής, ερευνητές, διδάσκοντες 
ομοταγων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και άλλες 
κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 36 και του άρθρου της περ. ι της παρ. 2 του άρ-
θρου 5 του ν. 3391/2005 (ΦΕΚ 240/τ.Α΄) όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 
83 του ν. 4485/2017. Οι διδάσκοντες (Συνεργαζόμενο 
Επιστημονικό Προσωπικό ΣΕΠ) στο πρόγραμμα επιλέγο-
νται ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Άρθρο 8
Υλικοτεχνική υποδομή

Για τη λειτουργία του προγράμματος θα χρησιμοποιη-
θεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Ελληνικού 
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Ανοικτού Πανεπιστημίου, των Παραρτημάτων του και 
των κτιρίων ή άλλων υποδομών που θα απατηθεί να μι-
σθωθούν από το ίδρυμα ανάλογα με τις ανάγκες που θα 
προκύψουν από τον αριθμό των τελικώς εγγεγραμμένων 
φοιτητών του Προγράμματος.

Άρθρο 9
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό 
έτος 2023-2024 με την επιφύλαξη των διατάξεων της 
παρ. 8 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α'), 
και τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του 
ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α') όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

Άρθρο 10
Μεταβατικές Διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση 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. 

  Πάτρα, 18 Μαΐου 2018

Ο Πρόεδρος

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΔΑΣΗΣ 

Ι

   Αριθμ. TEK: 1064 (2)
Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-

δών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 

με τίτλο «Γραφικές Τέχνες - Πολυμέσα» της Σχο-

λής Εφαρμοσμένων Τεχνών του Ελληνικού Ανοι-

κτού Πανεπιστημίου και έγκριση της οργάνωσης 

και της λειτουργίας του. 

   Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
(Αριθ. Συνεδρίασης 377/2.2.2.ακ/23-4-2018) 

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5 και 10 του 

ν. 2552/1997 «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και άλλες 
διατάξεις» (Α' 266/24.12.1997), όπως ισχύουν .

2. Τις διατάξεις της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 85, 
του άρθρου 32 και 37 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και 
λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις (Α' 114/4.8.2017), όπως 
ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (Α' 189/2.8.2005) 
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. 
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο-
νάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως ισχύουν.

4. Την υπ' αριθμόν 132065/Ζ1/24.8.2015 (Υ.Ο.Δ.Δ. 
616/27.8.2015) απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παι-
δείας και Θρησκευμάτων με την οποία διορίσθηκε Πρόε-
δρος της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου ο Καθηγητής Βασίλειος Καρδάσης.

5. Την υπ' αριθμόν 27537/Ζ1/16.2.2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 102/
28.2.2018) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων περί ανασυγκρότησης της Διοικού-
σας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

6. Το με αριθμό 377/23.4.2018 πρακτικό της Διοικού-
σας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

7. Το υπ' αριθ. 80441/Ζ1/17-5-2018 έγγραφο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε 
εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 32 του ν. 4485/2017.

8. Την υπ' αριθ. 1437/14-5-2-14 έκθεση εξωτερικής 
αξιολόγησης της Α.Δ.Ι.Π. που αφορά τη Σχολή Εφαρμο-
σμένων Τεχνών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Την επανίδρυση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος 
Σπουδών με τίτλο «Γραφικές Τέχνες - Πολυμέσα» στη 
Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών του Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου, ως εξής:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Η Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών του Ελληνικού Ανοι-
κτού Πανεπιστημίου θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊ-
κό έτος 2018-2019 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών με τίτλο «Γραφικές Τέχνες - Πολυμέσα» σύμφωνα 
με τις διατάξεις της απόφασης αυτής, τις διατάξεις του 
ν. 4485/2017 και τις διατάξεις του ν. 2552/1997 (ΦΕΚ 
266,τ. Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Το Π.Μ.Σ. «Γραφικές Τέχνες - Πολυμέσα» έχει ως αντικεί-
μενο την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στο ευρύτερο 
επιστημονικό και σύγχρονο γνωστικό αντικείμενο της Τε-
χνολογίας των Γραφικών Τεχνών και των Πολυμέσων. Το 
πρόγραμμα σπουδών συνδυάζει αρμονικά γνώσεις: α) 
στο πεδίο των τεχνών και της εικαστικής δημιουργίας, του 
σχεδιασμού επικοινωνίας και του δημιουργικού σχεδια-
σμού για έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα με τη βοήθεια της 
οπτικής επικοινωνίας, β) στο ευρύτερο επιστημονικό και 
τεχνολογικό πεδίο των γραφικών τεχνών, των εκδόσεων, 
των εκτυπώσεων, της τυπογραφίας και της συσκευασίας, 
και με τη μελέτη των πεδίων του σχεδιασμού εφαρμογών 
στο διαδίκτυο, των συστημάτων διαδραστικού σχεδια-
σμού και του σχεδιασμού διεπιφανειών. Ειδικότερα, το 
Πρόγραμμα Σπουδών φιλοδοξεί να προσφέρει τη δυνα-
τότητα στους φοιτητές να καλλιεργήσουν τη δημιουργι-
κότητα τους και να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες 
στο δημιουργικό σχεδιασμό εντύπων και ηλεκτρονικών 
μέσων, στις διοικητικές, διαχειριστικές, τεχνολογικές και 
παραγωγικές διαδικασίες των γραφικών τεχνών, των εκ-
δόσεων, των εκτυπώσεων, του σχεδιασμού και της παρα-
γωγής συσκευασιών, καθώς επίσης στο σχεδιασμό και την 
ανάπτυξη πολυμεσικών εφαρμογών και εφαρμογών στο 
διαδίκτυο με έμφαση στη μελέτη διαδραστικών συστη-
μάτων και εφαρμογών διεπιφανειών.

Το Π.Μ.Σ. προσφέρει ολοκληρωμένες και σύγχρονες 
επιστημονικές γνώσεις στα ανωτέρω, έτσι ώστε οι από-
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φοιτοι του να είναι σε θέση να υποστηρίξουν ανάλογες 
εφαρμογές που συχνά προκύπτουν στην επαγγελματική 
ή καλλιτεχνική δραστηριότητα που ήδη ασκούν.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 
(Μ.Δ.Ε.) με τίτλο ««Γραφικές Τέχνες - Πολυμέσα». Ο τίτλος 
θα απονέμεται από τη Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών 
του ΕΑΠ.

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. «Γραφικές Τέχνες - Πολυμέσα» γίνονται 
δεκτοί απόφοιτοι των ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών 
ιδρυμάτων της αλλοδαπής με πιστοποιημένη επάρκεια 
της ελληνικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β2 και 
επάρκεια της αγγλικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον 
Β2. Τα γνωστικά αντικείμενα των πτυχιούχων που γίνο-
νται δεκτοί θα προσδιορίζονται από τα αρμόδια όργανα.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Το Π.Μ.Σ. «Γραφικές Τέχνες - Πολυμέσα» διαρθρώνεται 
σε δύο (2) ακαδημαϊκά έτη, τα οποία περιλαμβάνουν 
τέσσερις (4) Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.) και εκπόνηση 
Διπλωματικής Εργασίας (Δ.Ε.). Η ελάχιστη χρονική δι-
άρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι 
δύο (2) έτη. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) 
που απαιτούνται για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού 
Τίτλου Σπουδών είναι 120 ECTS.

Άρθρο 6 
Πρόγραμμα Σπουδών - Γλώσσα Διδασκαλίας

Η διάρθρωση του προγράμματος είναι η ακόλουθη:
Θ.Ε. «Η Τέχνη και η Επικοινωνία στις Γραφικές Τέχνες» 

(30 ECTS) (υποχρεωτική ΘΕ) με γνωστικά αντικείμενα:
1. Ιστορία της τέχνης - ιστορία γραφικών τεχνών και 

ελληνικού εντύπου.
2. Οπτική επικοινωνία.
3. Χρώμα - Βασικές αρχές οπτικής παιδείας.
4. Οπτική Αντίληψη
Θ.Ε. «Γραφιστική» (30 ECTS) (υποχρεωτική ΘΕ) με γνω-

στικά αντικείμενα:
1. Γράμματα και αριθμοί.
2. Φωτογραφία.
3. Γραφιστική, Δημιουργία εντύπου υλικού.
4. Διαδικασία Σχεδίασης.
5. Οπτικοακουστικό Περιεχόμενο, τέχνη και τεχνική.
6. Διάδραση στη Σχεδίαση.
7. Σύγχρονες τάσεις στη σχεδίαση, δημιουργοί.
8. Βασική γλώσσα Σχεδίασης.
Θ.Ε. «Τεχνολογία Γραφικών Τεχνών» (20 ECTS), με γνω-

στικά αντικείμενα:
1. Προεκτύπωση.
2. Εκτύπωση.
3. Εργασίες αποπεράτωσης.
4. Διοίκηση επιχειρήσεων γραφικών τεχνών.
Θ.Ε. «Πληροφορική - Πολυμέσα» (20 ECTS) με γνωστικά 

αντικείμενα:

1. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές.
2. Γλώσσα C- πολυμέσα, προγράμματα, δίκτυα.
3. Αρχιτεκτονική ανάλυση και σύνθεση με ψηφιακά 

μέσα.
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Μ.Δ.Ε.) (20 

ECTS).
Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ είναι η Ελληνική. 

Η γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας είναι η 
Ελληνική.

Με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων μπορεί να 
επέλθει τροποποίηση των Θ.Ε.

Άρθρο 7
Προσωπικό

Δύναται να απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και 
ΕΤΕΠ των ΑΕΙ της ημεδαπής, ερευνητές, διδάσκοντες 
ομοταγων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και άλ-
λες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 36 και του άρθρου της περ. ι της παρ. 2 
του άρθρου 5 του ν. 3391/2005 (ΦΕΚ 240/τ.Α΄) όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις της παρ. 
12 του άρθρου 83 του ν. 4485/2017. Οι διδάσκοντες 
(Συνεργαζόμενο Επιστημονικό Προσωπικό ΣΕΠ) στο 
πρόγραμμα επιλέγονται ύστερα από πρόσκληση εκ-
δήλωσης ενδιαφέροντος.

Άρθρο 8 
Υλικοτεχνική υποδομή

Για τη λειτουργία του προγράμματος θα χρησιμοποιη-
θεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου, των Παραρτημάτων του και 
των κτιρίων ή άλλων υποδομών που θα απατηθεί να μι-
σθωθούν από το ίδρυμα ανάλογα με τις ανάγκες που θα 
προκύψουν από τον αριθμό των τελικώς εγγεγραμμένων 
φοιτητών του Προγράμματος.

Άρθρο 9
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό 
έτος 2023-2024 με την επιφύλαξη των διατάξεων της 
παρ. 8 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α'), 
και τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του 
ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α') όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

Άρθρο 10
Μεταβατικές Διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση 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. 

  Πάτρα, 18 Μαΐου 2018

Ο Πρόεδρος

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΔΑΣΗΣ 
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   Αριθμ. TEK: 1067 (3)
Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχια-

κών Σπουδών σύμφωνα με τις διατάξεις του 

ν. 4485/2017 με τίτλο «Περιβαλλοντικός Σχεδια-

σμός» της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνο-

λογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου 

και έγκριση της οργάνωσης και της λειτουργί-

ας του. 

  Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
(Αριθ. Συνεδρίασης 377/2.1.9.ακ./23-4-2018) 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5 και 10 του 

ν. 2552/1997 «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και άλλες 
διατάξεις» (Α' 266/24.12.1997), όπως ισχύουν .

2. Τις διατάξεις της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 85, 
του άρθρου 32 και 37 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και 
λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις (Α' 114/4.8.2017), όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (Α' 189/2.8.2005) 
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. 
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο-
νάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως ισχύουν.

4. Την υπ' αριθμόν 132065/Ζ1/24.8.2015 (Υ.Ο.Δ.Δ. 
616/27.8.2015) απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παι-
δείας και Θρησκευμάτων με την οποία διορίσθηκε Πρόε-
δρος της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου ο Καθηγητής Βασίλειος Καρδάσης.

5. Την υπ' αριθμόν 27537/Ζ1/16.2.2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 
102/28.2.2018) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων περί ανασυγκρότησης της 
Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανε-
πιστημίου.

6. Το με αριθμό 173/18-01-2018 πρακτικό της Κοσμη-
τείας της Σχολής θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

7. Το με αριθμό 377/23.4.2018 πρακτικό της Διοικού-
σας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

8. Το υπ' αριθ. 80441/Ζ1/17-5-2018 έγγραφο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε 
εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 32 του ν. 4485/2017.

9. Την υπ' αριθ. 519/5-2-2014 έκθεση εξωτερικής αξι-
ολόγησης της Α.Δ.Ι.Π. που αφορά τη Σχολή Θετικών 
Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Την επανίδρυση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος 
Σπουδών με τίτλο «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός» στη 
Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνι-
κού Ανοικτού Πανεπιστημίου, ως εξής:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Η Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελ-
ληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου θα λειτουργήσει από 
το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 το Πρόγραμμα Μεταπτυχι-

ακών Σπουδών με τίτλο «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός» 
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής, τις διατά-
ξεις του ν. 4485/2017 και τις διατάξεις του ν. 2552/1997 
(ΦΕΚ 266, τ.Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Ο σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η ανάπτυξη κριτικής σκέ-
ψης, η απόκτηση γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων 
σχετικά με την αειφορική διαχείριση και προστασία του 
περιβάλλοντος από τους επιστήμονες που ασχολούνται 
με το σχεδιασμό, τον έλεγχο και την διαχείριση των έρ-
γων τεχνικής υποδομής, των κτιρίων, του αστικού δημό-
σιου χώρου, του τοπίου, των πόλεων, των παραγωγικών 
δραστηριοτήτων και τον έλεγχο της κλιματικής αλλαγής 
ή της προσαρμογής σε αυτή.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευ-
σης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός» στις 
ακόλουθες κατευθύνσεις: 1. «Περιβαλλοντικός Σχεδια-
σμός Έργων Υποδομής», 2. «Περιβαλλοντικός Σχεδια-
σμός Πόλεων και Κτιρίων», 3. «Περιβαλλοντικός Σχεδια-
σμός για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής». Ο 
τίτλος θα απονέμεται από τη Σχολή Θετικών Επιστημών 
και Τεχνολογίας του ΕΑΠ.

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός» γίνονται 
δεκτοί απόφοιτοι συγγενών τμημάτων των ΑΕΙ της 
ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Οι 
αλλοδαποί υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να έχουν πι-
στοποιημένη επάρκεια της Ελληνικής Γλώσσας επιπέδου 
τουλάχιστον Γ1. Επίσης, απαιτείται από όλους τους φοι-
τητές η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Το Π.Μ.Σ. «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός» διαρθρώ-
νεται σε δύο (2) έτη, τα οποία περιλαμβάνουν εννέα (9) 
θεματικές ενότητες και εκπόνηση διπλωματικής εργα-
σίας. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρω-
ση του προγράμματος είναι δύο (2) έτη. Το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την 
απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης 
(Μ.Δ.Ε.) είναι 120 ECTS.

Άρθρο 6 
Πρόγραμμα Σπουδών - Γλώσσα Διδασκαλίας

Η διάρθρωση του προγράμματος είναι η ακόλουθη:
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ»
1ο Έτος
θεματική Ενότητα: Αειφορία-Περιβαλλοντική Αξιολό-

γηση, Υποχρεωτική, 20 ECTS, με γνωστικά αντικείμενα:
1. Αειφορία, Πολιτική Οικολογία.
2. Οικονομικά, Κοινωνιολογία και Ψυχολογία του Πε-

ριβάλλοντος, Περιβαλλοντική Ηθική.
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3. Ρύπανση Εδάφους, Νερών και Ατμόσφαιρας.
4. Περιβαλλοντική Αξιολόγηση, Μελέτες Περιβαλλοντι-

κών Επιπτώσεων, Εκτίμηση Περιβαλλοντικού Κινδύνου.
5. Περιβαλλοντική Νομοθεσία.
Θεματική Ενότητα: Περιβαλλοντικός Πολεοδομικός 

και Συγκοινωνιακός Σχεδιασμός, Υποχρεωτική, 20 ECTS, 
με γνωστικά αντικείμενα:

1. Εισαγωγή στην Ανθρωπογεωγραφία και στον Περι-
βαλλοντικό Πολεοδομικό Σχεδιασμό.

2. Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από την Κατασκευή 
των Συγκοινωνιακών Έργων.

3. Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από την Χρήση των 
Συγκοινωνιακών Έργων.

4. Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από την Κατασκευή και 
Χρήση Άλλων Δικτύων Υποδομών.

5. Προσβασιμότητα σε Υποδομές.
Θεματική Ενότητα: Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Ενερ-

γειακών, Υδραυλικών Έργων και Θαλάσσιων Έργων, Υπο-
χρεωτική, 20 ECTS, με γνωστικά αντικείμενα:

1. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Παράκτιων και Θα-
λάσσιων Έργων.

2. Διάβρωση και Προστασία Εδάφους, Αποκατάσταση 
Εδάφους.

3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Υδραυλικών Έργων.
4. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Ενεργειακών Έργων.
2ο έτος
Θεματική Ενότητα: Τεχνολογία Αντιμετώπισης Περι-

βαλλοντικών Επιπτώσεων, Υποχρεωτική, 20 ECTS, με 
γνωστικά αντικείμενα:

1. Διαχείριση και Επεξεργασία Υγρών Αποβλήτων.
2. Διαχείριση και Επεξεργασία Στερεών Αποβλήτων.
3. Διαχείριση και Επεξεργασία Αερίων Ρύπων και Κλι-

ματική Αλλαγή.
4. Ηχορύπανση, Ρύπανση από Ακτινοβολίες.
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, Υποχρεωτική, 

40 ECTS.
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 2: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ».
1ο Έτος
Θεματική Ενότητα: Αειφορία-Περιβαλλοντική Αξιολό-

γηση, Υποχρεωτική, 20 ECTS, με γνωστικά αντικείμενα:
1. Αειφορία, Πολιτική Οικολογία.
2. Οικονομικά, Κοινωνιολογία και Ψυχολογία του Πε-

ριβάλλοντος, Περιβαλλοντική Ηθική.
3. Ρύπανση Εδάφους, Νερών και Ατμόσφαιρας.
4. Περιβαλλοντική Αξιολόγηση, Μελέτες Περιβαλλοντι-

κών Επιπτώσεων, Εκτίμηση Περιβαλλοντικού Κινδύνου.
5. Περιβαλλοντική Νομοθεσία
Θεματική Ενότητα: Περιβαλλοντικός Πολεοδομικός 

και Συγκοινωνιακός Σχεδιασμός, Υποχρεωτική, 20 ECTS, 
με γνωστικά αντικείμενα:

1. Εισαγωγή στην Ανθρωπογεωγραφία και στον Περι-
βαλλοντικό Πολεοδομικό Σχεδιασμό.

2. Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από την Κατασκευή 
των Συγκοινωνιακών Έργων.

3. Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από την Χρήση των 
Συγκοινωνιακών Έργων.

4. Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από την Κατασκευή και 
Χρήση Άλλων Δικτύων Υποδομών.

5. Προσβασιμότητα σε Υποδομές.
Θεματική Ενότητα: Περιβαλλοντικός Αστικός Σχεδια-

σμός και Διευθέτηση Ανοικτών Χώρων, Υποχρεωτική, 20 
ECTS, με γνωστικά αντικείμενα:

1. Περιβαλλοντική Προσαρμογή της Παραδοσιακής 
Αρχιτεκτονικής.

2. Αρχές και Εφαρμογές Πολεοδομικού Περιβαλλοντι-
κού Σχεδιασμού.

3. Πολεοδομικός Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός στην 
Ελλάδα και στον Κόσμο.

4. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Ανοικτών Χώρων.
2ο Έτος
Θεματική Ενότητα: Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Κτι-

ρίων, Υποχρεωτική, 20 ECTS, με γνωστικά αντικείμενα:
1. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Κτιρίων.
2. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Περιβάλλοντος Χώρου
3. Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Υφιστάμενων Κτιρίων.
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, Υποχρεωτική, 

40 ECTS.
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 3: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ»
1ο 'Ετος
Θεματική Ενότητα: Αειφορία-Περιβαλλοντική Αξιολό-

γηση, Υποχρεωτική, 20 ECTS, με γνωστικά αντικείμενα:
1. Αειφορία, Πολιτική Οικολογία.
2. Οικονομικά, Κοινωνιολογία και Ψυχολογία του Πε-

ριβάλλοντος, Περιβαλλοντική Ηθική.
3. Ρύπανση Εδάφους, Νερών και Ατμόσφαιρας.
4. Περιβαλλοντική Αξιολόγηση, Μελέτες Περιβαλλο-

ντικών Επιπτώσεων, Εκτίμηση Περιβαλλοντικού Κινδύ-
νου.

5. Περιβαλλοντική Νομοθεσία
Θεματική Ενότητα: Φαινόμενο του Θερμοκηπιου-

Κλιματική Αλλαγή, Υποχρεωτική, 20 ECTS, με γνωστικά 
αντικείμενα:

1. Φαινόμενο του Θερμοκηπίου- Κλίμα-Κλιματική Αλ-
λαγή.

2. Φυσική και Ανθρωπογενής Εκπομπή Αερίων θερ-
μοκηπίου.

3. Συσχέτιση Αερίων θερμοκηπίου με την Ενέργεια και 
την Οικονομία.

4. Σενάρια για το Μελλοντικό Κλίμα της Γης.
Θεματική Ενότητα: Περιορισμός των Αερίων Θερμο-

κηπίου, Υποχρεωτική, 20 ECTS, με γνωστικά αντικείμενα:
1. Διαχειριστικός Περιορισμός Εκπομπής Αερίων θερ-

μοκηπίου.
2. Τεχνολογικός Περιορισμός Εκπομπής Αερίων θερ-

μοκηπίου.
3. Συμβατικές και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
4. Εθνικές και Διεθνείς Πολιτικές Περιορισμού Αερίων 

θερμοκηπίου-Διεθνείς Συμφωνίες.
2ο Έτος
Θεματική Ενότητα: Προσαρμογή σε έναν Κόσμο με 

Διαφορετικό Κλίμα, Υποχρεωτική, 20 ECTS, με γνωστικά 
αντικείμενα:

1. Επίδραση του Μελλοντικού Κλίματος στη Γη και στα 
Οικοσυστήματα.

2. Επίδραση του Μελλοντικού Κλίματος στον Ανθρώ-
πινο Είδος και στις Ανθρώπινες Δραστηριότητες.
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3. Προσαρμογή του Ανθρώπινου Είδους και των Αν-
θρώπινων Δραστηριοτήτων

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, Υποχρεωτική, 
40 ECTS.

Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ είναι η Ελληνική. 
Η γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας είναι η 
Ελληνική ή η Αγγλική κατόπιν σχετικής έγκρισης της 
Κοσμητείας.

Άρθρο 7
Προσωπικό

Δύναται να απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και 
ΕΤΕΠ των ΑΕΙ της ημεδαπής, ερευνητές, διδάσκοντες 
ομοταγων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και άλλες 
κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 36 και του άρθρου της περ. ι της παρ. 2 του άρ-
θρου 5 του ν. 3391/2005 (ΦΕΚ 240/τ.Α΄) όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 
83 του ν. 4485/2017. Οι διδάσκοντες (Συνεργαζόμενο 
Επιστημονικό Προσωπικό ΣΕΠ) στο πρόγραμμα επιλέγο-
νται ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Άρθρο 8
Υλικοτεχνική υποδομή

Για τη λειτουργία του προγράμματος θα χρησιμοποιη-
θεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου, των Παραρτημάτων του και 

των κτιρίων ή άλλων υποδομών που θα απατηθεί να μι-
σθωθούν από το ίδρυμα ανάλογα με τις ανάγκες που θα 
προκύψουν από τον αριθμό των τελικώς εγγεγραμμένων 
φοιτητών του Προγράμματος.

Άρθρο 9
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό 
έτος 2023-2024 με την επιφύλαξη των διατάξεων της 
παρ. 8 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α'), 
και τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του 
ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α') όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

Άρθρο 10
Μεταβατικές Διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση 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.  

 Πάτρα, 18 Μαΐου 2018

Ο Πρόεδρος

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΔΑΣΗΣ    
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*02020290506180008*

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 στο Υπουργείο Διοικητι-
κής 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) 

 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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