
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπο-
γραφής στον προϊστάμενο του Τμήματος Β΄ Κατα-
σκευών και Επισκευών της Διεύθυνσης Τεχνικής 
Υπηρεσίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθη-
νών.

2 Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών με τίτλο «Προηγμένα Βιομηχανικά Συστή-
ματα Παραγωγής» του Τμήματος Μηχανολόγων 
Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αττικής.

3 Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο «Ενεργειακά και Περιβαλλοντικά Έργα» του 
Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής 
Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.   5290 (1)

Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων και δικαιώματος 

υπογραφής στον προϊστάμενο του Τμήματος Β΄ 

Κατασκευών και Επισκευών της Διεύθυνσης Τε-

χνικής Υπηρεσίας του Γεωπονικού Πανεπιστη-

μίου Αθηνών.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 15 παρ. 15 (ια) του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 214 Α΄)
2. Το π.δ. 298/1996 «Περί Οργανισμού Διοικητικών 

Υπηρεσιών του Γ.Π.Α.».
3. Το άρθρο 11 του 2690/1999.
4. Το διορισμό του Πρύτανη σύμφωνα με την αριθμ.  

6343/15.7.2014 απόφαση του Συμβουλίου του Γεω-
πονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΦΕΚ 452/τ.ΥΟΔΔΔ/
28.7.2014).

5. Τη με αριθμ. Φ. 120.61/36/132262/Β2/21.8.2014 Δι-
απιστωτική Πράξη του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων για το διορισμό του Γεωργίου Παπαδούλη 
ως Πρύτανη.

6. Την ανάγκη αποκέντρωσης και την ταχύτερη και 
αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των τεχνικών θε-
μάτων του Πανεπιστημίου.

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

Μεταβιβάζουμε την αρμοδιότητα του δικαιώματος 
υπογραφής «Με εντολή του Πρύτανη» στον Προϊστά-
μενο του Τμήματος Β΄ Κατασκευών και Επισκευών της 
Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας ως εξής:

Η βεβαίωση της ακρίβειας αντιγράφων των εγγράφων 
που προκύπτουν από τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 24 Ιουλίου 2018

Ο Πρύτανης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ

Ι

    Αριθμ. 7905 (2)
Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-

δών με τίτλο «Προηγμένα Βιομηχανικά Συστή-

ματα Παραγωγής» του Τμήματος Μηχανολόγων 

Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπι-

στημίου Δυτικής Αττικής.

  Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2, της παρ. 2 

του άρθρου 3, της παρ. 2 του άρθρου 4 και των παρ. 7 
και 8 του άρθρου 19 του ν. 4521/2018 (Φ.Ε.Κ. 38/2-03-
2018, τ.Α΄): «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και 
Άλλες Διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/06-09-2011,
τ.Α΄) : «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των 
Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτι-
κών Ιδρυμάτων», όπως ισχύει σήμερα με τις τροποποι-
ήσεις και τις συμπληρώσεις του.

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/04-08-2017,
τ.Α΄): «Οργάνωση και Λειτουργία της Ανώτατης Εκπαί-

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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δευσης, Ρυθμίσεις για την Έρευνα και Άλλες Διατάξεις» 
και ιδίως τα άρθρα 30 έως και 37, 43, 45 και 85.

4. Τη με αριθμ. 38008/Ζ1/6-03-2018 (Φ.Ε.Κ. 117/6-03-2018,
τ. Υ.Ο.Δ.Δ.): «Σύσταση – Συγκρότηση – Ορισμός Μελών 
της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής/Καθορισμός των Επιμέρους Αρμοδιοτήτων του 
Αντιπροέδρου της Δ.Ε. του Ιδρύματος».

5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (Φ.Ε.Κ. 189/2-08-2005, τ.Α΄) : «Διασφάλιση της Ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα Μεταφοράς 
και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων - Παράρτημα 
Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 (Φ.Ε.Κ. 83/11-05-2016, 
τ.Α΄) : «Ρυθμίσεις για την Έρευνα και Άλλες Διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

7. Την υπουργική απόφαση 41764/Ε5/6-5-2004 (Φ.Ε.Κ. 
823/25-06-2003, τ.Β΄): «Έγκριση λειτουργίας Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στο ΤΕΙ Πει-
ραιά σε σύμπραξη με το Πανεπιστήμιο του Kingston 
της Μεγάλης Βρετανίας με θέμα: «Προηγμένα Βιομηχα-
νικά Συστήματα Παραγωγής (Advanced Industrial and 
Manufacturing Systems)».

8. Τη με αριθμ. 163204/Ζ1/29-09-2017 Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σχε-
τικά με την : «Εφαρμογή των Διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α΄114) για Θέματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και Εκπό-
νησης Διδακτορικών Διατριβών - Λοιπά Θέματα».

9. Τη με αριθμ. 216772/Z1/08-12-2017 υπουργική από-
φαση (Φ.Ε.Κ. 4334/12-12-2017, τ.Β΄): «Τρόπος Κατάρτισης 
του Αναλυτικού Προϋπολογισμού Λειτουργίας και της 
Έκθεσης Βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών».

10. Τη με αριθμ. 41931/Ζ1/13-03-2018 υπουργική 
απόφαση (Φ.Ε.Κ. 972/19-03-2018, τ.Β΄) με τίτλο: «Ρύθ-
μιση Θεμάτων Ίδρυσης Κοινών Π.Μ.Σ. και Εκπόνησης 
Διδακτορικών Διατριβών με Συνεπίβλεψη Μεταξύ 
Ημεδαπών Α.Ε.Ι. και Αναγνωρισμένων ως Ομοταγών 
Ιδρυμάτων ή Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων 
της Αλλοδαπής».

11. Το «Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας» μεταξύ του 
Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής, και του Faculty of Science Engineering 
and Computing του Kingston University London, του 
Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών: «Προηγμένα Βιομηχανικά Συστήματα Παραγωγής 
(Advanced Industrial and Manufacturing Systems)».

12. Την σχετική «Μελέτη Σκοπιμότητας και Έκθεση 
Βιωσιμότητας» για την επανίδρυση του Διιδρυματικού 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Προηγ-
μένα Βιομηχανικά Συστήματα Παραγωγής (Advanced 
Industrial and Manufacturing Systems)».

13. Την σχετική «Έκθεση Υλικοτεχνικής Υποδομής των 
συνεργαζόμενων Τμημάτων στο Διιδρυματικό Πρόγραμ-
μα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Προηγμένα Βιομηχανι-
κά Συστήματα Παραγωγής (Advanced Industrial and 
Manufacturing Systems)».

14. Την Πράξη 5/15-06-2018 της Συνέλευσης του 
Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστη-

μίου Δυτικής Αττικής, σχετικά με την επανίδρυση του 
Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών με τίτλο : «Προηγμένα Βιομηχανικά Συστήματα 
Παραγωγής (Advanced Industrial and Manufacturing 
Systems)».

15. Την Πράξη 5/2-04-2018 (Θέμα 14ο) της Διοικούσας 
Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σχετικά 
με την: «Σύσταση Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών 
στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (παρ. 6, άρθρο 31 
του ν. 4485/2017, Φ.Ε.Κ. 114/4-08-2017, τ.Α΄) με ΑΔΑ.: 
72ΟΤ46Μ9ΞΗ-ΘΧΩ.

16. Την εισήγηση με αριθμ. 4/11-6-2018 της Επιτροπής 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής.

17. Το με αριθμ. 115617/Ζ1/9-7-2018 έγγραφο του 
ΥΠΠΕΘ έγκρισης του ΠΜΣ με τίτλο «Προηγμένα Βιομη-
χανικά Συστήματα Παραγωγής».

18. Την με αριθμό πράξη 12/20-6-2018 απόφαση της 
Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Ατ-
τικής με ΑΔΑ Ψ4ΝΡ46Μ9ΞΗ-ΚΛ2.

19. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρους του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζει:

Την επανίδρυση και λειτουργία του Διιδρυματικού 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήμα-
τος Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και του Faculty 
of Science Engineering and Computing του Kingston 
University London, με τίτλο: «Προηγμένα Βιομηχανικά 
Συστήματα Παραγωγής», από το ακαδημαϊκό έτος 2018 - 
2019 ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Μηχα-
νικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και το Faculty 
of Science Engineering and Computing του Kingston 
University London οργανώνουν και λειτουργούν από 
κοινού από το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-19 το Διιδρυμα-
τικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) 
με τίτλο: “Προηγμένα Βιομηχανικά Συστήματα Παρα-
γωγής” (MSc in Advanced Industrial and Manufacturing 
Systems), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 
όπως ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός - 
Μαθησιακά Αποτελέσματα

Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η μεταπτυχιακή διδα-
σκαλία, έρευνα και η εφαρμογή μεθόδων από τεχνο-
λογίες αιχμής στα συγγενή γνωστικά αντικείμενα του 
Βιομηχανικού Σχεδιασμού Προϊόντων και της Παραγω-
γής σε συνδυασμό με τη Διοίκηση των Κατασκευών. Στα 
πλαίσια της επανίδρυσης του προγράμματος, δίνεται 
έμφαση στα γνωστικά αντικείμενα που σύμφωνα με 
όλες τις μελέτες βρίσκονται σε ραγδαία άνοδο, όπως 
Τεχνολογία Προσθετικής Κατασκευής (3D Printing), 
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Reverse Engineering, Mechatronics και Νέα Υλικά κα-
τασκευών.

Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. που απευθύνεται σε πτυχιούχους 
Ανώτατης Εκπαίδευσης, είναι να συνδέσει σύγχρονες 
μεθόδους του τομέα της κατασκευαστικής τεχνολογίας 
με την παραγωγή. Προσφέρει εξειδίκευση στον τομέα 
των Βιομηχανικών Συστημάτων Παραγωγής με στόχο:

• να εξοπλίσει τους μηχανικούς με τα απαραίτητα εφό-
δια για τη χρήση σύγχρονων μεθόδων στην κατασκευ-
αστική βιομηχανία

• να ενισχύει την ορθολογική και αποτελεσματική προ-
σέγγιση σύγχρονων τεχνικοοικονομικών ζητημάτων

• να αναπτύξει και να επεκτείνει τις διοικητικές ικανό-
τητες των μηχανικών για επαγγελματική επιτυχία στον 
ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα στο αντικείμενο 
του Δ.Π.Μ.Σ.

• Το Δ.Π.Μ.Σ. αποτελεί συνδυασμό εμβάθυνσης στο 
αντικείμενο του μηχανικού σε τεχνολογίες αιχμής (CAD/
CAM/CAE, 3D Printing, Reverse engineering, Μηχατρο-
νική, Ρομποτική, Νέα Υλικά Κατασκευών) που ολοκλη-
ρώνεται με μαθήματα Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και 
Βελτιστοποίησης γραμμών Παραγωγής, Σύγχρονες Με-
θόδους Έρευνας και Ανάπτυξης Προϊόντων και Μεθό-
δους διεξαγωγής Τεχνικοοικονομικής μελέτη).

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Tο Δ.Π.Μ.Σ. του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
(ΠΑ.Δ.Α.) και Kingston University London (KU) οδηγούν 
στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) που είναι ακαδημαϊκός τίτλος επιπέδου 7.

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Α.Ε.Ι. πανεπι-
στημιακής ή τεχνολογικής κατεύθυνσης της ημεδαπής ή 
ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής 
που προέρχονται από Τμήματα Α.Ε.Ι. συναφούς αντικει-
μένου.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια Σπουδών - 
Γλώσσα Διδασκαλίας - Πιστωτικές Μονάδες

Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε εργαζόμενους 
φοιτητές και είναι μερικής φοίτησης. Η ελάχιστη χρονική 
διάρκεια φοίτησης για την χορήγηση του τίτλου ορίζεται 
σε 24 μήνες (τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα σπουδών) 
συμπεριλαμβανομένης της συγγραφής μεταπτυχιακής 
διπλωματικής εργασίας (ερευνητικό project). Η χρονική 
διάρκεια δύναται να παραταθεί μέχρι και τέσσερα ακα-
δημαϊκά εξάμηνα (24 μήνες) για την αποπεράτωση των 
σπουδών. Σε περίπτωση πλήρους φοίτησης η ελάχιστη 
διάρκεια του προγράμματος είναι τρία εξάμηνα.

Η γλώσσα διδασκαλίας του Δ.Π.Μ.Σ. και εκπόνησης 
της διπλωματικής εργασίας και των εργασιών είναι η 
αγγλική.

Το σύνολο των Πιστωτικών μονάδων ECTS του 
Δ.Π.Μ.Σ. είναι 90.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Α. Βασικές διδακτικές ενότητες (Modules) Κορμού:

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ UK 
Credits ECTS*

1 Engineering Research Techniques, 
Entrepreneurship and Quality 
Management (Μεθοδολογία Τεχνο-
λογικής Έρευνας, Επιχειρηματικότητα 
και Διαχείριση Ποιότητας)

30 15

2 Advanced CAD/CAM Systems (Προ-
ηγμένα συστήματα Βιομηχανικού Σχε-
διασμού και Παραγωγής Προϊόντων 
με υπολογιστή)

30 15

3 Mechatronic Design και Automation 
(Μηχατρονικός Σχεδιασμός και Συ-
στήματα Αυτοματισμού)

30 15

4 Engineering Individual Project (Δι-
πλωματική εργασία)

60 30

Σύνολο βασικών μαθημάτων: 150 75

Β. Κατ’ επιλογήν υποχρεωτική 1 διδακτική ενότητα 
(module) μεταξύ:

5 Advanced Stress Analysis και Materials (Υπο-
λογιστική Μηχανική και Προηγμένα Υλικά 
Κατασκευών)

30 15

5 Industrial Operation Management και 
Resources
Simulation
Οργάνωση Βιομηχανικής Παραγωγής και 
Διαχείριση Επιχειρησιακών Πόρων

30 15

5 E-Engineering Systems (Πληροφοριακά Συ-
στήματα)

30 15

5 Green Engineering και Energy efficiency Πε-
ριβαλλοντική Μηχανική και Βελτιστοποίηση 
Ενεργειακών Συστημάτων

30 15

Σύνολο κατ' επιλογήν υποχρεωτικών 
μαθημάτων:

30 15

Γενικό Σύνολο από όλα τα μαθήματα: 180 90

* Πιστωτικές μονάδες σύμφωνα με το ισχύον ευρωπαϊκό σύ-
στημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων ECTS.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο ανώτατος αριθμός των μεταπτυχιακών σπουδαστών 
του Προγράμματος ορίζεται σε 70 ανά εισαγωγή. Γίνο-
νται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των 
κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 
του άρθρου 34 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Για την υλοποίηση του Προγράμματος θα απασχο-
ληθούν μέλη ΔΕΠ που διαθέτουν την απαραίτητη επι-
στημονική εξειδίκευση στα γνωστικά αντικείμενα του 
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Δ.Π.Μ.Σ. από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, άλλων 
Τμημάτων της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής, Καθηγητών από το Faculty of Science 
Engineering and Computing του Kingston University 
London. Επίσης θα αξιοποιηθούν μέλη ΔΕΠ άλλων Α.Ε.Ι., 
Ερευνητικών Ιδρυμάτων και εξωτερικοί συνεργάτες με 
εξαιρετική επιστημονική και ερευνητική εμπειρία και 
εξειδίκευση στα αντικείμενα του Δ.Π.Μ.Σ. Σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017, στη διδα-
σκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων θα αξιοποιηθούν 
και άλλες κατηγορίες διδασκόντων, με εξαιρετική επι-
στημονική ή/και επαγγελματική εξειδίκευση και εμπειρία 
στα γνωστικά αντικείμενα του Δ.Π.Μ.Σ.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή

Το επανιδρυόμενο Δ.Π.Μ.Σ. λειτουργεί με επιτυχία από 
το 2003 στις διαρκώς βελτιούμενες υποδομές της Σχο-
λής Μηχανικών. Θα χρησιμοποιεί κατά κύριο λόγο τις 
εγκαταστάσεις του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών 
(Πανεπιστημιούπολη 2), οι οποίες είναι σύγχρονες, εφο-
διασμένες με τον κατάλληλο εξοπλισμό και λογισμικό. Το 
ΠΑ.Δ.Α διαθέτει δύο Βιβλιοθήκες με πλούσιο υλικό ανα-
φορικά με τα θέματα του Δ.Π.Μ.Σ., άριστα εξοπλισμένες 
και στελεχωμένες ώστε να καλύπτουν σε σημαντικό βαθ-
μό τις ανάγκες του. Επιπρόσθετα υπάρχει η δυνατότητα 
πρόσβασης στις Ηλεκτρονικές Βιβλιοθήκες του Kingston 
University London.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό 
έτος 2023-2024 εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσω-
τερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την 
παρ. 8 του άρθρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 του 
ν. 4485/2017.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Το κόστος λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ “Προηγμένα Βιο-
μηχανικά Συστήματα Παραγωγής” περιλαμβάνει αγορά 
λογισμικού και εξοπλισμού, αγορά αναλωσίμων, αμοι-
βές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού Α.Ε.Ι. που συμ-
μετέχουν στο Δ.Π.Μ.Σ, αμοιβές έκτακτου εκπαιδευτικού 
προσωπικού Α.Ε.Ι., Ερευνητικών Κέντρων και εξειδικευ-
μένων επαγγελματικών στελεχών που συμμετέχουν 
στο Δ.Π.Μ.Σ., δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων και 
φοιτητών για εκπαιδευτικούς/ερευνητικούς σκοπούς.

Το κόστος λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί κατά 
βάση από δίδακτρα φοιτητών, τα οποία είναι ως εκ τού-
του απαραίτητα. Επιπροσθέτως το κόστος του Δ.Π.Μ.Σ 
δύναται να καλύπτεται από παροχές από νομικά ή φυ-
σικά πρόσωπα, ερευνητικά προγράμματα, κοινοτικά 
προγράμματα, επιχορηγήσεις του κρατικού προϋπολο-
γισμού, χορηγίες φορέων του δημοσίου ή ιδιωτικού το-
μέα καθώς επίσης και τυχόν δωρεές και κληροδοτήματα.

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις

Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα 
απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυ-

χιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αιγάλεω, 24 Ιουλίου 2018

Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ

Ι

Αριθμ. 7904 (3)
    Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-

δών με τίτλο «Ενεργειακά και Περιβαλλοντικά 

Έργα» του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών 

της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυ-

τικής Αττικής.

  H ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2, της παρ. 2 του 

άρθρου 3, της παρ. 2 του άρθρου 4 και των παρ. 7 και 8 
του άρθρου 19 του ν. 4521/2018 (Φ.Ε.Κ. 38/2-03-2018,
τ.Α΄): «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Άλλες 
Διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/06-09-2011,
τ.Α΄): «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των 
Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτι-
κών Ιδρυμάτων», όπως ισχύει σήμερα με τις τροποποι-
ήσεις και τις συμπληρώσεις του.

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/04-08-2017,
τ.Α΄): «Οργάνωση και Λειτουργία της Ανώτατης Εκπαί-
δευσης, Ρυθμίσεις για την Έρευνα και Άλλες Διατάξεις» 
και ιδίως τα άρθρα 13, 30 έως και 37, 43, 45 και 85.

4. Τη με αριθμ. 38008/Ζ1/6-03-2018 (Φ.Ε.Κ. 117/6-03-2018, 
τ. Υ.Ο.Δ.Δ.): «Σύσταση – Συγκρότηση – Ορισμός Μελών 
της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής/Καθορισμός των Επιμέρους Αρμοδιοτήτων του 
Αντιπροέδρου της Δ.Ε. του Ιδρύματος».

5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (Φ.Ε.Κ. 189/2-08-2005, τ.Α΄): «Διασφάλιση της Ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα Μεταφοράς 
και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων - Παράρτημα 
Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 (Φ.Ε.Κ. 83/11-05-2016, 
τ.Α΄): «Ρυθμίσεις για την Έρευνα και Άλλες Διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

7. Τη με αριθμ. 163204/Ζ1/29-09-2017 Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σχε-
τικά με την: «Εφαρμογή των Διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α΄114) για Θέματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και Εκπό-
νησης Διδακτορικών Διατριβών - Λοιπά Θέματα».

8. Τη με αριθμ. 216772/Z1/08-12-2017 υπουργική από-
φαση (Φ.Ε.Κ. 4334/12-12-2017, τ.Β΄): «Τρόπος Κατάρτισης 
του Αναλυτικού Προϋπολογισμού Λειτουργίας και της 
Έκθεσης Βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών».
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9. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 
112 τ.Α’/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με τη 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», 
όπως αντικαταστάθηκε, συμπληρώθηκε, τροποποιή-
θηκε 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 160 τ.Α’/8-8-2014), του άρθρου 31 
του π.δ. 28/2015 (ΦΕΚ 34 τ.Α’/23-3-2015) περί «κωδικο-
ποίησης διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγρα-
φα και στοιχεία, του άρθρου 375 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
147 τ.Α’/08-08-2016) καθώς και την εκδοθείσα αριθμ. 
ΥΠΟΙΚ Δ6 1127865/ΕΞ2010/30-09-2010 απόφαση.

10. Τη σχετική «Μελέτη Σκοπιμότητας και Έκθεση Βιω-
σιμότητας» για την ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών: «Ενεργειακά και Περιβαλλοντικά Έργα».

11. Τη σχετική «Έκθεση Υλικοτεχνικής Υποδομής» του 
Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών για το Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Ενεργειακά και Περιβαλλο-
ντικά Έργα».

12. Την Πράξη 4/24-05-2018 (Θέμα 1) της Συνέλευσης 
του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αττικής, σχετικά με την ίδρυση του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Ενεργειακά 
και Περιβαλλοντικά Έργα».

13. Την Πράξη 5/2-04-2018 (Θέμα 14ο) της Διοικούσας 
Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σχετικά 
με την: «Σύσταση Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών 
στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής» (παρ. 6, άρθρο 31 
του ν. 4485/2017, Φ.Ε.Κ. 114/4-08-2017, τ.Α΄) με ΑΔΑ.: 
72ΟΤ46Μ9ΞΗ-ΘΧΩ.

14. Την εισήγηση με αριθμ. 4/11-6-2018 της Επιτροπής 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής.

15. Το με αριθμ. 110466/Ζ1/2-7-2018 έγγραφο του 
ΥΠΠΕΘ έγκρισης του ΠΜΣ με τίτλο «Ενεργειακά και Πε-
ριβαλλοντικά Έργα».

16. Την με αριθμό Πράξη 11/12-6-2018 απόφαση της 
Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Ατ-
τικής με ΑΔΑ: 6ΠΟΞ46Μ9ΞΗ-ΤΛΗ-1.

17. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρους του Κρατικού Προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

την ίδρυση και λειτουργία του ΠΜΣ του Τμήματος 
Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής με τίτλο «Ενεργειακά και Περιβαλλοντικά Έργα» 
από το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Αττικής οργανώνει και λειτουργεί από το 
ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχια-
κών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με ελληνικό τίτλο «Ενεργειακά 
και Περιβαλλοντικά Έργα» και αγγλικό τίτλο “Energy and 
Environmental Developments”, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114), όπως ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός - 
Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στην παροχή υψηλού επιπέδου 
εξειδικευμένων γνώσεων στα τεχνολογικά, οικονομικά 
και επιχειρηματικά θέματα της ενέργειας και του περι-
βάλλοντος. Ειδικότερα, στόχος και αντικείμενο του Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ενεργειακά και 
Περιβαλλοντικά Έργα» είναι:

i) Να παρέχει στους φοιτητές του τη γνώση, τις βασικές 
αρχές, τις μεθόδους και τα εργαλεία για την καλύτερη 
κατανόηση των πλέον σύγχρονων τεχνολογικών, οικο-
νομικών και επιχειρηματικών θεμάτων της ενέργειας και 
του περιβάλλοντος

ii) Να τους εμπνεύσει και να τους δώσει τις ωθούσες 
δυνάμεις, τα κίνητρα και την απαραίτητη γνώση για τη 
δική τους επιστημονική/επαγγελματική/επιχειρηματική 
δραστηριοποίηση στα πεδία αυτά.

Η καινοτομικότητα και το σημείο εστίασης του ΠΜΣ 
έγκεινται στη σύνθεση των τεχνολογικών, τεχνικο-οικο-
νομικών και επιχειρηματικών παραμέτρων, που καθορί-
ζουν την επιτυχία των ενεργειακών και περιβαλλοντικών 
έργων.

Για το σκοπό αυτό τα θεματικά πεδία του ΠΜΣ εκτεί-
νονται σε τρεις άξονες:

• Τεχνολογία
• Τεχνικοοικονομική ανάλυση και αξιολόγηση και
• Επιχειρηματικές πρωτοβουλίες
ενώ προσφέρονται ταυτόχρονα μαθήματα που μπορεί 

ο φοιτητής να επιλέξει ανάλογα με τον προσανατολισμό 
και το ενδιαφέρον του σε θέματα ενέργειας ή περιβάλ-
λοντος.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής απονέμει Μεταπτυχιακό 
Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στα «Ενεργειακά και Πε-
ριβαλλοντικά Έργα» (Master of Science in Energy and 
Environmental Developments).

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί απόφοιτοι από ΑΕΙ πανεπι-
στημιακής και τεχνολογικής κατεύθυνσης της Ελλάδας 
και του εξωτερικού που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν 
επιστημονική ή/και επαγγελματική εξειδίκευση σε θέ-
ματα ενεργειακών και περιβαλλοντικών επενδύσεων και 
έργων και τεχνογνωσία στις αντίστοιχες επιχειρηματικές 
δραστηριότητες. Οι συμμετέχοντες στο Π.Μ.Σ. θα πρέπει 
να είναι πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι μηχανικοί (δηλα-
δή απόφοιτοι πολυτεχνικών σχολών ή ΤΕΙ), απόφοιτοι 
σχολών θετικών επιστημών ή απόφοιτοι οικονομικών 
σχολών. Λόγω της συνάφειας και της σημαντικής αλλη-
λεπίδρασης με τη νομοθεσία των θεμάτων υλοποίησης 
των έργων, το Π.Μ.Σ. μπορούν να παρακολουθήσουν και 
νομικοί/δικηγόροι, καθώς επίσης και στελέχη υπουργεί-
ων, δημόσιας διοίκησης, ενεργειακών φορέων και γενι-
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κά οργανισμών και εταιρειών που ασχολούνται με την 
ενεργειακή πολιτική. Τέλος, το πρόγραμμα ενδιαφέρεται 
να προσελκύσει στελέχη από γειτονικές χώρες, τα οποία 
θα έχουν αποφοιτήσει από ομοταγή αναγνωρισμένα ΑΕΙ 
του εξωτερικού.

Άρθρο 5 
Χρονική Διάρκεια Σπουδών – 
Γλώσσα Διδασκαλίας – Πιστωτικές Μονάδες

Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή του 
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται 
σε τρία έως τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα σπουδών (για 
πλήρη και μερικού χρόνου παρακολούθηση αντίστοιχα) 
εκ των οποίων τα δύο ή τρία εξάμηνα είναι αφιερωμένα 
στην παρακολούθηση των μαθημάτων του προγράμ-
ματος, υποχρεωτικών και κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών, 
ενώ το τρίτο (ή τέταρτο αντίστοιχα) εξάμηνο προορίζε-
ται κυρίως για την εκπόνηση και την ολοκλήρωση της 
διπλωματικής εργασίας.

Το Π.Μ.Σ είναι δίγλωσσο (ελληνική και αγγλική γλώσ-
σα). Τα μαθήματα γίνονται στην ελληνική ή/και στην 
αγγλική γλώσσα. Η βιβλιογραφία είναι κατά βάση στην 
αγγλική γλώσσα. Οι εργασίες των μαθημάτων καθώς και 
η διπλωματική εργασία μπορεί να είναι στην ελληνική ή 
την αγγλική γλώσσα.

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων είναι 96.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ «Ενερ-
γειακά και Περιβαλλοντικά Έργα» (για παρακολούθηση 
πλήρους χρόνου) έχει ως εξής:

Α’ Εξάμηνο

Α/Α Τίτλος Μαθήματος Τύπος 
μαθ. Ώρες

1 Ανανεώσιμες και Συμβατικές Ενερ-
γειακές Τεχνολογίες Renewable 
Energy και Fossil Fuels based 
technologies

Υποχρ 3x13=39
 9ECTS

2 Περιβαλλοντικές Τεχνολογί-
ες και και Βιώσιμη Ανάπτυξη 
Environmental technologies and 
Sustainable Development

Υποχρ 3x13=39 
9ECTS

3 Περιβαλλοντική και Ενεργειακή 
Νομοθεσία και Πολιτική – Κοι-
νωνική αποδοχή ενεργειακών 
και περιβαλλοντικών έργων EU 
& National Legislation and Policy 
for Energy και Environment – 
Social acceptance of Energy and 
Environmental Projects

Υποχρ 2x13=26 
6ECTS

4 Μεθοδολογία Θεωρητικής και 
Πειραματικής Έρευνας Research 
Methodology

Υποχρ 2x13=26 
6ECTS

ΣΥΝΟΛΟ 30

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α/Α Τίτλος Μαθήματος Τύπος 
μαθ. Ώρες

5

Τεχνικοοικονομική Αξιολό-
γηση Ενεργειακών και Περι-
βαλλοντικών Επενδύσεων. 
Techno-economic Evaluation 
of Energy και Environmental 
Investments

Υποχρ 4x13=52
 12ECTS

6Α

 
ή 
 

6Β

Εξοικονόμηση και Ορθο-
λογική Χρήση Ενέργειας 
Energy Saving και Rational 
Energy Use

ΕΥ 3x13=39
 9ECTS

Αξιολόγηση Περιβαλλοντι-
κών Επιπτώσεων - Ανάπτυξη 
Μελετών – Σύγχρονες τάσεις 
και πρακτικές - Environmental 
Impact Assessment – Best 
Practices

ΕΥ 3x13=39 
9ECTS

7

Εφαρμογές και παραδείγμα-
τα έργων R και D– Επισκέψεις 
σε παραγωγικές μονάδες R 
καιD applications-Industrial 
case studies

Υποχρ. 2x13=26
 6ECTS

8

Σχεδιασμός, υλοποίηση και 
λειτουργία ενεργειακών και 
περιβαλλοντικών έργων. 
Design, implementation 
and operation of energy and 
environmental protection 
projects

Υποχρ. 3x13=39
 9ECTS

          ΣΥΝΟΛΟ 36

Γ’ Εξάμηνο

9 Διπλωματική εργασία – Dissertation Υποχρ. 30ECTS

ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30

ΣΥΝΟΛΟ ECTS ΠΜΣ
’Ενεργειακά και Περιβαλλοντικά Έργα’

96

Σε περίπτωση μερικής παρακολούθησης του Π.Μ.Σ 
τα μαθήματα 3 και 8 μεταφέρονται στο τρίτο εξάμηνο 
ενώ η διπλωματική εργασία μεταφέρεται στο τέταρτο 
εξάμηνο σπουδών.

Γλώσσα συγγραφής της διπλωματικής εργασίας
Η συγγραφή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Ερ-

γασίας πραγματοποιείται στην ελληνική ή την αγγλική 
γλώσσα.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο 
ΠΜΣ ορίζεται σε 60 κατ’ έτος. Γίνονται δεκτοί ως υπερά-
ριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ 
και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 34 του 
ν. 4485/2017.
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Άρθρο 8
Προσωπικό

Στο ΠΜΣ θα διδάξουν τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος 
Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής που διαθέτουν την απαιτούμενη επιστημονι-
κή εξειδίκευση για τα θεματικά αντικείμενα που πραγ-
ματεύεται το ΠΜΣ. Επίσης θα αξιοποιηθούν μέλη ΔΕΠ 
άλλων Τμημάτων του ΠΑΔΑ, άλλων ΑΕΙ, Ερευνητικών 
Ιδρυμάτων και εξωτερικοί συνεργάτες με εξαιρετική 
επιστημονική και ερευνητική εμπειρία και εξειδίκευση 
στα αντικείμενα του ΠΜΣ. Στη διδασκαλία των μεταπτυ-
χιακών μαθημάτων θα αξιοποιηθούν και άλλες κατη-
γορίες διδασκόντων με εξαιρετική επιστημονική ή/και 
επαγγελματική εξειδίκευση και εμπειρία στα γνωστικά 
αντικείμενα του ΠΜΣ.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουρ-
γήσει στις εγκαταστάσεις του ΠΑΔΑ και ειδικότερα τις 
εγκαταστάσεις της Πανεπιστημιούπολης 2 (τ.ΑΕΙ Πειραιά 
ΤΤ) με την υπάρχουσα και τη διαρκώς βελτιούμενη σχε-
τική υποδομή του Τμήματος. Το Π.Μ.Σ. ήδη λειτούργησε 
τα προηγούμενα έτη αποτελεσματικά στις υποδομές της 
ΣΤΕΦ του τ. ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ. Το ΠΑ.Δ.Α διαθέτει δύο Βιβλι-
οθήκες με πλούσιο υλικό αναφορικά με τα θέματα του 
ΠΜΣ, άριστα εξοπλισμένες και στελεχωμένες ώστε να 
καλύπτουν σε σημαντικό βαθμό τις ανάγκες του ΠΜΣ.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2023-2024 εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής 
και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την παρ. 8

του άρθρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 του 
ν. 4485/2017.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ ‘Ενεργειακά και Πε-
ριβαλλοντικά Έργα’ περιλαμβάνει αγορά λογισμικού και 
εξοπλισμού, αγορά αναλωσίμων, αμοιβές διδασκαλίας 
τακτικού προσωπικού ΑΕΙ που συμμετέχουν στο Π.Μ.Σ, 
αμοιβές έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού ΑΕΙ, Ερευ-
νητικών Κέντρων και εξειδικευμένων επαγγελματικών 
στελεχών που συμμετέχουν στο Π.Μ.Σ., δαπάνες μετακι-
νήσεων διδασκόντων και φοιτητών για εκπαιδευτικούς/
ερευνητικούς σκοπούς.

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί κατά 
βάση από δίδακτρα φοιτητών, τα οποία είναι ως εκ τού-
του απαραίτητα. Επιπροσθέτως το κόστος του Π.Μ.Σ θα 
καλύπτεται από παροχές από νομικά ή φυσικά πρόσω-
πα, ερευνητικά προγράμματα, κοινοτικά προγράμματα, 
επιχορηγήσεις του κρατικού προϋπολογισμού, χορηγίες 
φορέων του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα καθώς επίσης 
και τυχόν δωρεές και κληροδοτήματα.

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις

Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα 
απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον  και από τα αρμόδια 
όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αιγάλεω, 24 Ιουλίου 2018

Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ  
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*02037353108180008*

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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