
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης 
«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ- ΠΑΡΚ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΠΑΡΚ Α.Ε. (PARK Α.Ε.)» στο κα-
θεστώς ενίσχυσης Γενική Επιχειρηματικότητα των 
άρθρων 37 έως 41 του ν. 4399/2016 (Α΄ κύκλος), 
όπως ισχύει.

2 Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης 
«ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΧΑΛΒΑΔΟΠΟΙΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Α.Ε. » με δ.τ. «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ Α.Ε. » στο κα-
θεστώς ενίσχυσης Γενική Επιχειρηματικότητα των 
άρθρων 37 έως 41 του ν. 4399/2016 (Α΄ κύκλος), 
όπως ισχύει.

3 Eπανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Σχεδίαση και 
Κατασκευή Συστημάτων Αγωνιστικών Οχημά-
των - Design and Manufacturing of Sports Vehicle 
Systems» του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανι-
κών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης 

«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ- ΠΑΡΚ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΠΑΡΚ Α.Ε. (PARK Α.Ε.)» στο 

καθεστώς ενίσχυσης Γενική Επιχειρηματικότη-

τα των άρθρων 37 έως 41 του ν. 4399/2016 (Α΄ 

κύκλος), όπως ισχύει.

Με την 116/Π05/7/00015/Γ/ν. 4399/2016/ απόφαση 
του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας εγκρίθηκε η υπαγωγή 
στις διατάξεις του ν. 4399/2016, όπως ισχύει, και ειδικότε-
ρα στο καθεστώς ενίσχυσης Γενική Επιχειρηματικότητα 
των άρθρων 37 έως 41 αυτού (Α΄ κύκλος) επενδυτικού 
σχεδίου που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό ολοκλη-
ρωμένης μορφής της ξενοδοχειακής μονάδας, με σκοπό 
την αναβάθμιση από τα τρία στα τέσσερα αστέρια (ΚΑΔ 
κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.10, Ξενοδοχεία και 

παρόμοια καταλύματα, συνολικού επιλέξιμου κόστους 
ίσου με 288.072,49 € ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου 
κόστους ίσου με 288.072,49 € ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση ως εξής:
- Ποσά ανά είδος ενίσχυσης (σε €):

Δ.1 Ποσό ενίσχυσης με τη μορφή της 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ 
(Για Συμβατική Επένδυση)

ΣΥΝΟΛΟ Δ.1 158.439,87 €

Ποσοστά ενίσχυσης ανά κατηγορία δαπανών:

6.1 Υπολογισμός Ποσοστών Ενίσχυσης 
του Επενδυτικού Σχεδίου

Ποσοστά Ενίσχυσης του Επενδυτικού 
Σχεδίου

Ποσοστό (%)

Α.1 ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ Δαπάνες 
Περιφερειακών Ενισχύσεων (Άρθρο 8)

ΟΜΑΔΑ Α. Περιφερειακές Ενισχύσεις - 
επενδυτικές ενισχύσεις (άρθρο 14 ΓΑΚ 

651/2014)

(α) Αρχικό Ποσοστό βάσει Τόπου 
εγκατάστασης για Μεγάλες 

Επιχειρήσεις (Άρθρο 11, παρ. 1)

35,000%

(β) Αυξημένο ποσοστό λόγω ΜΜΕ 
(ισχύει για επιλέξιμες δαπάνες 

έως 50 εκ €)

20,000%

(γ) Συνολικό ποσοστό Ενίσχυσης 55,000%

Α.2 ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ Δαπάνες ΕΚΤΟΣ 
Περιφερειακών Ενισχύσεων (Άρθρο 9)

ΟΜΑΔΑ Β. Ενισχύσεις προς ΜΜΕ 
(άρθρο 18 ΓΑΚ 651/2014)

(α) Αρχικό Ποσοστό βάσει Τόπου 
εγκατάστασης για Μεγάλες 

Επιχειρήσεις (Άρθρο 11, παρ. 2)

50,000%

(β) Αυξημένο ποσοστό λόγω ΜΜΕ 
(ισχύει για επιλέξιμες δαπάνες 

έως 50 εκ €)

-

(γ) Συνολικό ποσοστό Ενίσχυσης 50,000%

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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ΟΜΑΔΑ Γ. Ενισχύσεις για νεοσύστατες 
επιχειρήσεις (άρθρο 22 ΓΑΚ 651/2014)

(α) Αρχικό Ποσοστό βάσει Τόπου 
εγκατάστασης για Μεγάλες 

Επιχειρήσεις (Άρθρο 11, παρ. 2)

100,000%

(β) Αυξημένο ποσοστό λόγω ΜΜΕ 
(ισχύει για επιλέξιμες δαπάνες 

έως 50 εκ €)

-

(γ) Συνολικό ποσοστό Ενίσχυσης 100,000%

Οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουρ-
γηθούν από τη υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 
2,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Το επενδυτικό Σχέδιο έλαβε βαθμολογία ίση με 8,00 
βαθμούς στη βαθμολόγηση των κριτηρίων και συγκε-
ντρώνει την ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία για το 
καθεστώς ενισχύσεων στο οποίο έχει υποβληθεί.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Περιφερειάρχης 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

Ι

(2)
Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης 

«ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΧΑΛΒΑΔΟΠΟΙΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Α.Ε. » με δ.τ. «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ Α.Ε. » στο καθε-

στώς ενίσχυσης Γενική Επιχειρηματικότητα των 

άρθρων 37 έως 41 του ν. 4399/2016 (Α΄ κύκλος), 

όπως ισχύει.

Με την 2831/2.7.2018/Π05/7/00006/Γ/ν. 4399/2016/ 
απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας εγκρίθηκε η 
υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 4399/2016, όπως ισχύει, 
και ειδικότερα στο καθεστώς ενίσχυσης Γενική Επιχει-
ρηματικότητα των άρθρων 37 έως 41 αυτού (Α΄ κύκλος) 
επενδυτικού σχεδίου που αναφέρεται στην δημιουρ-
γία νέας μονάδας παραγωγής προϊόντων υψηλής δια-
τροφικής αξίας (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 
10.86.10, Παραγωγή ομογενοποιημένων παρασκευα-
σμάτων διατροφής και διαιτητικών τροφών, συνολικού 
επιλέξιμου κόστους ίσου με 2.084.123,00 € ευρώ και συ-
νολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 2.084.123,00 € 
ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση ως εξής:
- Ποσά ανά είδος ενίσχυσης (σε €):

Β. Ποσό ενίσχυσης με τη μορφή 
της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ Β 108.080,28 €

Γ. Ποσό ενίσχυσης με τη μορφή 
της ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ 
ΜΙΣΘΩΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ Γ 595.883,88 €

Δ.1 Ποσό ενίσχυσης με τη μορφή 
της ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ 
(Για Συμβατική Επένδυση)

ΣΥΝΟΛΟ Δ.1 38.600,10 €

Δ.2. Ποσό ενίσχυσης με τη μορφή 
της ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ 
(Για Επένδυση Χρηματοδοτικής 
Μίσθωσης)

ΣΥΝΟΛΟ Δ.2 148.970,97 €

Ποσοστά ενίσχυσης ανά κατηγορία δαπανών:

6.1 Υπολογισμός Ποσοστών Ενίσχυσης 
του Επενδυτικού Σχεδίου

Ποσοστά Ενίσχυσης του Επενδυτικού 
Σχεδίου

Ποσοστό (%)

Α.1 ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ Δαπάνες 
Περιφερειακών Ενισχύσεων (Άρθρο 8)

ΟΜΑΔΑ Α. Περιφερειακές Ενισχύσεις - 
επενδυτικές ενισχύσεις (άρθρο 14 ΓΑΚ 

651/2014)

(α) Αρχικό Ποσοστό βάσει Τόπου 
εγκατάστασης για Μεγάλες 

Επιχειρήσεις (Άρθρο 11, παρ. 1)

35,000%

(β) Αυξημένο ποσοστό λόγω ΜΜΕ 
(ισχύει για επιλέξιμες δαπάνες 

έως 50 εκ €)

10,000%

(γ) Συνολικό ποσοστό Ενίσχυσης 45,000%

Α.2 ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ Δαπάνες ΕΚΤΟΣ 
Περιφερειακών Ενισχύσεων (Άρθρο 9)

ΟΜΑΔΑ Β. Ενισχύσεις προς ΜΜΕ 
(άρθρο 18 ΓΑΚ 651/2014)

(α) Αρχικό Ποσοστό βάσει Τόπου 
εγκατάστασης για Μεγάλες 

Επιχειρήσεις (Άρθρο 11, παρ. 2)

50,000%

(β) Αυξημένο ποσοστό λόγω ΜΜΕ 
(ισχύει για επιλέξιμες δαπάνες 

έως 50 εκ €)

-

(γ) Συνολικό ποσοστό Ενίσχυσης 50,000%

ΟΜΑΔΑ Γ. Ενισχύσεις για νεοσύστατες 
επιχειρήσεις (άρθρο 22 ΓΑΚ 651/2014)

(α) Αρχικό Ποσοστό βάσει Τόπου 
εγκατάστασης για Μεγάλες 

Επιχειρήσεις (Άρθρο 11, παρ. 2)

100,000%

(β) Αυξημένο ποσοστό λόγω ΜΜΕ 
(ισχύει για επιλέξιμες δαπάνες 

έως 50 εκ €)

-

(γ) Συνολικό ποσοστό Ενίσχυσης 100,000%

Οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουρ-
γηθούν από τη υλοποίηση της επένδυσης ανέρχονται σε 
0,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Το επενδυτικό Σχέδιο έλαβε βαθμολογία ίση με 7,00 
βαθμούς στη βαθμολόγηση των κριτηρίων και συγκε-
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ντρώνει την ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία για το 
καθεστώς ενισχύσεων στο οποίο έχει υποβληθεί.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Περιφερειάρχης 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

Ι

Αριθμ. 4404 (3)
Eπανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχια-

κών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Σχεδίαση και 

Κατασκευή Συστημάτων Αγωνιστικών Οχημά-

των - Design and Manufacturing of Sports Vehicle 

Systems» του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανι-

κών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
(συνεδρίαση αριθμ. 136/26.4.2018 θέμα 9ο)

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ΄ «Δεύτερος και Τρί-

τος Κύκλος Σπουδών» και του άρθρου 85 «Τελικές και 
μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΣΤ΄» του ν. 4485/2017 
(ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατά-
ξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

2. Την υπουργική απόφαση αριθμ. 216772/Ζ1/
8.12.2017 (ΦΕΚ 4334 Β΄) του Υπουργού Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων «Τρόπος κατάρτισης του ανα-
λυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης 
βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών.

3. Τη διευκρινιστική εγκύκλιο αριθμ. 163204/Ζ1/
29.9.2017 (ΑΔΑ:ΨΙΜΖ4653ΠΣ-0Ρ2) του Υπουργού Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με θέμα: Εφαρμογή 
των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα 
μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών 
διατριβών - Λοιπά θέματα.

4. Το έγγραφο αριθμ. 26407/15.2.2018 του Γενικού 
Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, με θέμα: Ίδρυση - Επανίδρυση ΠΜΣ σε 
εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄).

5. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38 Α΄) «Ίδρυση 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις», 
στον οποίο περιλαμβάνονται ρυθμίσεις αναφορικά με 
την οργάνωση και λειτουργία του δεύτερου και τρίτου 
κύκλου σπουδών των Ελληνικών Α.Ε.Ι., καθώς και

6. Τη διευκρινιστική εγκύκλιο αριθμ. 45070/Ζ1/
19.3.2018 (ΑΔΑ:7Σ9Κ4653ΠΣ-5ΧΔ) του Γενικού Γραμ-
ματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων, με θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων του 
ν. 4521/2018 (Α΄ 38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής και άλλες διατάξεις» - Αποστολή ενδεικτικού 
υποδείγματος συνοδευτικών εγγράφων της παρ. 3 του 
άρθρου 32 του ν. 4485/2017.

7. Το π.δ. αριθμ. 100/2013 (ΦΕΚ 135/τ.Α΄/5.6.2013), 
για τη συγχώνευση του Τ.Ε.Ι. Λαμίας και του Τ.Ε.Ι. Χαλ-
κίδας σε Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, όπως τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε το π.δ. αριθμ. 127/2013 (ΦΕΚ 190/
τ.Α΄/16.9.2013).

8. Την απόφαση αριθμ. 66/29.6.2016 στο ΦΕΚ 378/τ. 
ΥΟΔΔ/15.7.2016 για διορισμό μετά από διαδικασία εκλο-
γής του Πέτρου Λάμψα, ως Πρόεδρου του Τ.Ε.Ι. Στερεάς 
Ελλάδας, σύμφωνα με την Πράξη αριθμ. 5/28.6.2016 
(θέμα 1ο) του Συμβουλίου Ιδρύματος.

9. Την αριθμ. 136019/Ζ1/24.8.2016 (ΑΔΑ:652Η4653ΠΣ-
Δ5Ν) διαπιστωτική πράξη της Αναπληρώτριας Υπουργού 
Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, για το διορισμό 
του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας.

10. Την αριθμ. 6303/9.9.2016 (ΑΔΑ: 7ΡΙΖΟΞΑ0-2ΓΗ) 
στο ΦΕΚ 3165/τ.Β΄/3.10.2016 απόφαση του Προέδρου 
του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, για τον ορισμό Αναπληρω-
τών Προέδρου, που εγκρίθηκαν με την απόφαση του 
Συμβουλίου του Ιδρύματος, στη συνεδρίαση αριθμ. 
7/6.9.2016.

11. Τις διατάξεις του άρθρου 2 «Ορισμοί» και του άρ-
θρου 84 «Τελικές και μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίων 
Α΄ έως Ε΄» του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργάνωση και 
λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις».

12. Τη διευκρινιστική εγκύκλιο αριθμ. 144363/Ζ1/
1.9.2017 (ΑΔΑ:Ω6ΝΖ4653ΠΣ-9ΣΜ) του Υπουργού Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με θέμα: Ζητήματα 
οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι., μετά τη δημοσίευση του 
ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

13. Την απόφαση αριθμ. 7164/6.12.2017 (ΑΔΑ:
Ω8ΩΡΟΞΑ0-ΗΑΤ) του Πρύτανη του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλά-
δας, για τη συγκρότηση της Συγκλήτου του Τ.Ε.Ι. Στερεάς 
Ελλάδας.

14. Την εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Μη-
χανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών 
Εφαρμογών, στη συνεδρίαση αριθμ. 92/18.4.2018 (θέμα 
1ο), που διαβιβάζεται με την απόφαση της Επιτροπής 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, 
στη συνεδρίαση αριθμ. 2/19.4.2018, στο θέμα 1ο της 
ημερήσιας διάταξης.

15. Την απόφαση αριθμ. 3213/2.6.2015 του Προέδρου 
του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 1213 τ.Β΄) για την ίδρυση 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) 
με τίτλο «Σχεδίαση και Κατασκευή Συστημάτων Αγωνι-
στικών Οχημάτων - Design and Manufacturing of Sports 
Vehicle Systems» του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανι-
κών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας,

16. Το έγγραφο αριθμ. 102588/Ζ1/21.6.2018 του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με 
θέμα: Ίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπου-
δών, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 του 
ν. 4485/2017 (Α΄ 114), καθώς και

17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Την επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Σχεδίαση και Κατασκευή 
Συστημάτων Αγωνιστικών Οχημάτων - Design and 
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Manufacturing of Sports Vehicle Systems» του Τμήματος 
Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, 
σύμφωνα με τα εξής:

Άρθρο 1 
Γενικές διατάξεις

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών T.E. του Τ.Ε.Ι. 
Στερεάς Ελλάδας οργανώνει και λειτουργεί από το ακα-
δημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Σχεδίαση και Κατασκευή 
Συστημάτων Αγωνιστικών Οχημάτων, Design and 
Manufacturing of Sports Vehicle Systems», σύμφωνα 
με τις διατάξεις του ν. 4485/2017, όπως έχει τροποποι-
ηθεί και ισχύει.

Άρθρο 2
Γνωστικό Αντικείμενο - Σκοπός

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η επιστημονικά τεκμηρι-
ωμένη παραγωγή και μετάδοση προηγμένων γνώσεων 
στον επιστημονικό χώρο και στο γνωστικό αντικείμενο 
του Μηχανολόγου Μηχανικού με έμφαση στην επιστη-
μονική περιοχή της Σχεδίασης, Κατασκευής και Ενεργει-
ακής Ανάλυσης Τμημάτων Οχημάτων για χρήση κυρίως 
στον μηχανοκίνητο αθλητισμό αξιοποιώντας σύγχρονα 
λογισμικά, εργαλεία, πειραματικές και υπολογιστικές με-
θόδους και μηχανές σχεδίασης και κατασκευής.

Οι θεματικές ενότητες του αντικειμένου του μεταπτυ-
χιακού προγράμματος αναφέρονται στις εφαρμοσμένες 
τεχνολογίες των Σχεδίασης και Κατασκευής σε τμήματα 
που αποτελούν οχήματα αγωνιστικής χρήσης.

Τα μαθήματα εστιάζουν τόσο σε θέματα κατασκευα-
στικά που αφορούν τεχνολογία υλικών, αντοχή δομικών 
στοιχείων, κατασκευή με σύγχρονες υπολογιστικές με-
θόδους για την υλοποίηση των τεμαχίων και τη συναρ-
μολόγησή τους σε λειτουργικά συστήματα, όσο και σε 
ενεργειακά που αφορούν την αεροδυναμική σχεδίαση 
και τη μελέτη, τη λειτουργία και την αύξηση της από-
δοσης μηχανών εσωτερικής καύσης αλλά και υβριδική 
τεχνολογία και εναλλακτικές μορφές παραγωγής και 
μετάδοσης ισχύος.

Σκοπός του προγράμματος είναι: (α) Η προαγωγή της 
γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας στις συναφείς με 
το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. επιστημονικές περιοχές των 
Μηχανολόγων Μηχανικών και (β) Η δημιουργία υψηλού 
επιπέδου Μηχανικών προς όφελος του κοινωνικού συ-
νόλου και της επιστήμης.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών 
Τ.Ε. του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας απονέμει Μεταπτυχιακό 
Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) - Master of Science (MSc) 
στη «Σχεδίαση και Κατασκευή Συστημάτων Αγωνιστικών 
Οχημάτων, Design and Manufacturing of Sports Vehicle 
Systems».

Άρθρο 4 
Κατηγορίες πτυχιούχων

1. Στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών 
Τ.Ε. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή:

α) πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. Τμημάτων Μηχανολόγων Μηχα-
νικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Αυτο-
ματισμού, Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών, Μη-
χανολόγων Οχημάτων, Μηχανολόγων Μηχανικών και 
Βιομηχανικού Σχεδιασμού σε συναφή με τα παραπάνω 
επιστημονικά αντικείμενα της ημεδαπής ή ομοταγών 
αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής,

β) διπλωματούχοι ή πτυχιούχοι Μηχανολόγοι Μηχανι-
κοί, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Χημικοί Μηχανικοί, Μηχα-
νικοί Η/Υ, Μηχανικοί Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παρα-
γωγής, Πολιτικοί Μηχανικοί, Αρχιτέκτονες Μηχανικοί οι 
οποίοι είναι απόφοιτοι Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών 
ή Σχολών Μηχανικών Πανεπιστημίων, ή Τμημάτων Πολυ-
τεχνικών Σχολών ή Σχολών Μηχανικών Πανεπιστημίων 
σε συναφή με τα παραπάνω επιστημονικά αντικείμενα 
της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων 
της αλλοδαπής,

γ) πτυχιούχοι Τμημάτων Φυσικής, Μαθηματικών, Πλη-
ροφορικής Πανεπιστημίων ή Τμημάτων Πανεπιστημίων 
σε συναφή με τα παραπάνω επιστημονικά αντικείμενα 
της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων 
της αλλοδαπής.

2. Οι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της Αλλοδαπής οφείλουν να 
προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου τους από το 
Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδη-
μαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).

3. Στην περίπτωση αλλοδαπών υποψηφίων που επι-
θυμούν να παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ. στην ελληνική 
γλώσσα, θεωρείται απαραίτητη η γνώση της Ελληνικής 
γλώσσας που θα αποδεικνύεται από πτυχίο ή μεταπτυ-
χιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. ή 
Απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή 
πιστοποιητικό Ελληνομάθειας από το κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας ή από εξέταση από ειδική επιτροπή που θα 
ορίζεται στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ..

Άρθρο 5 
Χρονική Διάρκεια

Το πρόγραμμα παρέχεται ως πλήρους και ως μερικής 
φοίτησης. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Με-
ταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται 
σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών στο πρόγραμμα πλήρους 
φοίτησης, εκ των οποίων το τρίτο διατίθεται για την εκ-
πόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και 
σε έξι (6) εξάμηνα σπουδών στο πρόγραμμα μερικής 
φοίτησης εκ των οποίων το πέμπτο και το έκτο διατίθε-
νται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής 
εργασίας. Η συνέλευση του Τμήματος, μετά από εισή-
γηση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ., θα αποφασίζει εάν ο εκάστοτε 
κύκλος θα προσφέρεται με τη μορφή της πλήρους ή της 
μερικής φοίτησης.

Άρθρο 6 
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση μεταπτυχι-
ακών μαθημάτων, εκπόνηση εργασιών, συμμετοχή σε 
εξετάσεις και  εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής 
εργασίας.
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Κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει μαθήματα που αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες 
ανά εξάμηνο σπουδών στο πρόγραμμα πλήρους φοίτησης. Ο συνολικός αριθμός των μαθημάτων του προγράμματος 
που πρέπει να παρακολουθήσει ο φοιτητής ανέρχεται σε οκτώ (8). Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αντιστοιχεί 
σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες. Για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. απαιτούνται ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες - ECTS.

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του αρ. 30 του ν. 4485/2017, η διδασκαλία μαθημάτων μπορεί να πραγ-
ματοποιείται και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε ποσοστό έως και τριάντα πέντε τοις εκατό (35%), σύμφωνα 
με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ.

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

α/α ΚΩΔ ΜΑΘΗΜΑ Πιστωτικές 
Μονάδες (ECTS)

1 MΣΚ11 Βασικά και Προηγμένα Υλικά Οχημάτων 7
2 MΣΚ12 Προηγμένη Τρισδιάστατη Σχεδίαση 8
3 MΣΚ13 Δομικός Σχεδιασμός Οχήματος 7
4 MΣΚ14 Κινητήρες Ισχύος και υβριδική τεχνολογία 8

ΣΥΝΟΛΟ 30

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

α/α ΚΩΔ ΜΑΘΗΜΑ Πιστωτικές 
Μονάδες (ECTS)

1 MΣΚ21 CAD/CAM/CNC 8
2 MΣΚ22 Δυναμική Ανάλυση Οχήματος 7
3 MΣΚ23 Αεροδυναμική Σχεδίαση 8
4 MΣΚ24 Ειδικά κεφάλαια σχεδιασμού αγωνιστικών οχημάτων 7

ΣΥΝΟΛΟ 30

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

α/α ΚΩΔ ΜΑΘΗΜΑ Πιστωτικές 
Μονάδες (ECTS)

1 ΜΣΚ30 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία - Master Thesis 30
ΣΥΝΟΛΟ 30

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

α/α ΚΩΔ ΜΑΘΗΜΑ Πιστωτικές 
Μονάδες (ECTS)

1 MΣΚ11 Βασικά και Προηγμένα Υλικά Οχημάτων 7
2 MΣΚ12 Προηγμένη Τρισδιάστατη Σχεδίαση 8

ΣΥΝΟΛΟ 15

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

α/α ΚΩΔ ΜΑΘΗΜΑ Πιστωτικές 
Μονάδες (ECTS)

1 MΣΚ21 CAD/CAM/CNC 8
2 MΣΚ13 Δομικός Σχεδιασμός Οχήματος 7

ΣΥΝΟΛΟ 15

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

α/α ΚΩΔ ΜΑΘΗΜΑ Πιστωτικές 
Μονάδες (ECTS)

1 MΣΚ22 Δυναμική Ανάλυση Οχήματος 7

2 MΣΚ14 Κινητήρες Ισχύος και υβριδική τεχνολογία 8

ΣΥΝΟΛΟ 15
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Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

α/α ΚΩΔ ΜΑΘΗΜΑ Πιστωτικές 
Μονάδες (ECTS)

1 MΣΚ23 Αεροδυναμική Σχεδίαση 8
2 MΣΚ24 Ειδικά κεφάλαια σχεδιασμού αγωνιστικών οχημάτων 7

ΣΥΝΟΛΟ 15

Ε’ και ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

α/α ΚΩΔ ΜΑΘΗΜΑ Πιστωτικές 
Μονάδες (ECTS)

1 ΜΣΚ30 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία - Master Thesis 30

ΣΥΝΟΛΟ 30

Η ανακατανομή των μαθημάτων στα επιπλέον εξάμηνα του προγράμματος μερικής φοίτησης γίνεται με αποφάσεις 
των αρμοδίων οργάνων και αναφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. και εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 
είναι η Ελληνική ή η Αγγλική.

Άρθρο 7 
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε σαράντα (40) μεταπτυχιακούς 
φοιτητές.

Άρθρο 8 
Προσωπικό

Οι διδακτικές ανάγκες του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών θα καλυφθούν από τα τακτικά μέλη Δ.Ε.Π. του 
Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, χωρίς όμως να αποκλείεται η κατά περίπτωση 
συμμετοχή στο Π.Μ.Σ. και άλλων κατηγοριών διδασκόντων, από αυτές προβλέπονται στις διατάξεις του αρ. 36 του 
ν. 4485/2017. Σε κάθε περίπτωση οι διδάσκοντες του Π.Μ.Σ. θα προέρχονται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 60% από 
τα τακτικά μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας.

Άρθρο 9 
Υλικοτεχνική Υποδομή

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Μηχανολόγων 
Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας με την υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή.

Άρθρο 10 
Διάρκεια λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, οπότε και θα αξιολογηθεί η δυνατότητα 
συνέχισης της λειτουργίας του.

Άρθρο 11 
Προϋπολογισμός εσόδων/εξόδων

Οι εκτιμώμενες πηγές χρηματοδότησης του Π.Μ.Σ. «Σχεδίαση και Κατασκευή Συστημάτων Αγωνιστικών Οχημά-
των», όπως αυτές προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 4485/2017, καθώς και οι εκτιμήσεις των 
αντίστοιχων ποσών - αναμενόμενων εισροών από κάθε πηγή χρηματοδότησης έχουν ως ακολούθως:

Έσοδα 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023

Προϋπολογισμός ΑΕΙ 0 0 0 0 0

Προϋπολογισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων 0 0 0 0 0

Δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους 
χορηγίες 0 1000 1000 1000 1000

Πόροι από ερευνητικά προγράμματα 0 1000 1000 1000 1000

Πόροι από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ή άλλων διεθνών οργανισμών 0 1000 1000 1000 1000

Πόροι προερχόμενο από έσοδα Ε.Λ.Κ.Ε. 0 0 0 0 0
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Άλλη Νόμιμη Αιτία 2000 1000 1000 1000 1000

Τέλη φοίτησης 60000 90000 90000 90000 90000

Σύνολο 62000 94000 94000 94000 94000

Σε περίπτωση που κατά τη λήξη ενός ακαδημαϊκού έτους υπάρξουν αδιάθετα ταμειακά υπόλοιπα, αυτά θα μεταφέ-
ρονται προς αξιοποίηση στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος, εντασσόμενα στην κατηγορία εσόδων «Άλλη νόμιμη αιτία».

Οι κατηγορίες των λειτουργικών εξόδων του Π.Μ.Σ. «Σχεδίαση και Κατασκευή Συστημάτων Αγωνιστικών Οχημά-
των», όπως αυτές προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 4485/2017 και στην έγκριση βάσει το ΦΕΚ 
1213/τ.Β΄/2015), καθώς και τα αντίστοιχα ποσά αναμενόμενων εκροών έχουν ως ακολούθως:

Έξοδα 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023

Α. Λειτουργικά έξοδα (70%)

Α.1 Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 10000 13500 13500 13500 13500

Α.2 Δαπάνες χορήγησης
υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές 4000 6000 6000 6000 6000

Α.3 Δαπάνες αναλωσίμων 900 1500 1500 1500 1500

Α.4 Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του 
Π.Μ.Σ 1000 1000 1000 1000 1000

Α.5 Δαπάνες μετακινήσεων
φοιτητών του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς 0 0 0 0 0

Α.6 Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού 
του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας 20000 35000 35000 35000 35000

Α.7 Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού 2500 3000 3000 3000 3000

Α.8 Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 
του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 0 0 0 0 0

Α.9 Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης 2000 2400 2400 2400 2400

Α.10 Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα 
δημοσιότητας προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού 
υλικού, οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες 3000 3400 3400 3400 3400

εργασιών πεδίου

Σύνολο λειτουργικών δαπανών
(Α=Α.1+….+Α.10) 43400 65800 65800 65800 65800

Β. Κάλυψη λειτουργικών
εξόδων του Ιδρύματος (30%) 18600.00 28200.00 28200.00 28200.00 28200.00

Σύνολο (Α+Β) 62000.00 94000.00 94000.00 94000.00 94000.00

Άρθρο 12 
Τέλη φοίτησης

Τα τέλη φοίτησης θα ανέρχονται το μέγιστο σε 3000 ευρώ για το συνολικό χρονικό διάστημα παρακολούθησης 
του Π.Μ.Σ. και ειδικότερα 1000 ευρώ ανά εξάμηνο σε καθεστώς πλήρους φοίτησης και 500 ευρώ ανά εξάμηνο 
σε καθεστώς μερικής φοίτησης. Το προαναφερόμενο ποσό τελών φοίτησης μπορεί να μειωθεί, κατόπιν σχετικής 
απόφασης των αρμοδίων οργάνων του Τμήματος και του Ιδρύματος, εφόσον κριθεί ότι τα έσοδα του Π.Μ.Σ. από 
άλλες πηγές επαρκούν για τις ανάγκες του Π.Μ.Σ. Τα προαναφερόμενα δεν αφορούν φοιτητές που απαλλάσσονται 
από τέλη φοίτησης βάσει των προβλεπομένων στις διατάξεις του αρ. 35 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 13 
Μεταβατικές Διατάξεις

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Λαμία, 3 Iουλίου 2018 

Ο Πρύτανης

ΠΕΤΡΟΣ ΛΑΜΨΑΣ 
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*02029982507180008*

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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