
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της με αριθμ. 3384/14-4-2015 από-
φασης Έγκρισης Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών της Εισαγωγικής Κατεύθυνσης Διοίκη-
σης Επιχειρήσεων του Τμήματος Διοίκησης Επι-
χειρήσεων του ΤΕΙ Αθήνας με τίτλο «Διοίκηση Επι-
χειρήσεων ΜΒΑ», ως προς τα άρθρα 7 και 11.

2 Τροποποίηση της με αριθμ. 5095/3-6-2016 από-
φασης Έγκρισης Προγράμματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Πολιτικών 
Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και 
Γεωπληροφορικής ΤΕ της Σχολής Τεχνολογικών 
Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) του ΤΕΙ Αθήνας με τίτλο «Γεω-
χωρικές Τεχνολογίες» ή αγγλικό τίτλο «Geospatial 
Technologies», ως προς το άρθρο 11.

3 Τροποποίηση της με αριθμ. 62408/Ε5/23-4-2014 
Έγκρισης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ 
Αθήνας με τίτλο «Κοινωνική Εργασία» με δύο 
κατευθύνσεις: 1) Κλινική Κοινωνική Εργασία με 
Παιδιά, Εφήβους και Οικογένεια, και 2) Κοινοτική 
Κοινωνική Εργασία, ως προς το άρθρο 1.

4 Τροποποίηση της με αριθμ. 153879/Ε5/18-10-2013 
απόφασης Έγκρισης Προγράμματος Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών του Τμήματος Οινολογίας και Τε-
χνολογίας Ποτών του ΤΕΙ Αθήνας με τίτλο «Επιστή-
μη Οίνου και Ζύθου - Master of Science in Wine and 
Beer Science» με δύο κατευθύνσεις: Οίνος (Wine) 
και Ζύθος (Beer)», ως προς το άρθρο 11.

5 Τροποποίηση ΦΕΚ (2208/τ.Β΄/12-8-2014) ίδρυσης 
αυτοδύναμου ΠΜΣ με τίτλο Προηγμένα Συστή-
ματα και Μέθοδοι στη Βιοϊατρική Τεχνολογία ως 
προς το άρθρο 11.

6 Τροποποίηση της με αριθμ. 162553/Ε5/30.10.2013 
απόφασης έγκρισης Προγράμματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Πληρο-
φορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ Αθήνας με τίτλο «Τεχνολογίες 
Υπολογισμού και Δικτύων», ως προς το άρθρο 11.

7 Τροποποίηση της με αριθμ. 62396/Ε5/23-4-2014 
απόφασης Έγκρισης Προγράμματος Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής του 
ΤΕΙ Αθήνας με τίτλο: «Τραύματα και Έλκη, Θερα-
πεία- Φροντίδα» ως προς τα άρθρα 6 και 11.

8 Τροποποίηση της με αριθμ. 5089/3-6-2016 από-
φασης έγκρισης Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Ναυπηγών Μη-
χανικών ΤΕ της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών 
(ΣΤΕΦ) του ΤΕΙ Αθήνας με τίτλο «Προηγμένες Τε-
χνολογίες στη Ναυπηγική και Ναυτική Μηχανολο-
γία», ως προς το άρθρο 11.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 6160 (1)
  Τροποποίηση της με αριθμ. 3384/14-4-2015 από-

φασης Έγκρισης Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών της Εισαγωγικής Κατεύθυνσης Διοίκη-

σης Επιχειρήσεων του Τμήματος Διοίκησης Επι-

χειρήσεων του ΤΕΙ Αθήνας με τίτλο «Διοίκηση 

Επιχειρήσεων ΜΒΑ», ως προς τα άρθρα 7 και 11.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11 περ. α του 

ν. 4009/2011 (Α’195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά-
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε 
με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ του ν. 4025/2011 
(Α’228), του άρθρου 5 παρ. 8 του ν. 4076/2012 (Α’159), 
του άρθρου 34 παρ. 2 του ν. 4115/2013 (Α’24), του άρθρου 
34 του ν. 4301/2014 και του άρθρου 98 του ν. 4310/2014.

2. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ Α’148) «Θεσμικό 
πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» (και ιδίως του 
άρθρου 6), όπως τροποποιήθηκε διαδοχικά με τις δια-
τάξεις του άρθρου 24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ Α’177), του 
άρθρου 27 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ Α’156) και του άρθρου 
37 παρ. 5 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ Α’71).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ Α’98).

4. Το π.δ. 95/2013 (ΦΕΚ Α΄133) «Μετονομασία Σχολής 
και Τμημάτων - Συγχώνευση Τμημάτων - Κατάργηση 
Τμημάτων - Συγκρότηση Σχολών του ΤΕΙ Αθήνας», όπως 
τροποποιήθηκε με το π.δ. 127/2013 (ΦΕΚ Α’190).

5. Την υποβληθείσα έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης 
του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων προς την ΑΔΙΠ 
(αριθμ. ΑΔΙΠ 1007/7-7-2011).

6. Το με αρ. 2/11-4-2017 πρακτικό της Γενικής Συ-
νέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Διοίκησης 
Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Αθήνας με θέμα «Τροποποίηση 
ΦΕΚ ΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ» καθώς και το με 
αρ. 2/20-3-2017 πρακτικό της Συντονιστικής Επιτροπής 
του ως άνω ΠΜΣ.

7. Το απόσπασμα του πρακτικού της με αρ. 03/27-06-2017 
Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.

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

Εγκρίνουμε την τροποποίηση της με αριθμ. 3384/ 
14-4-2015 απόφασης του Προέδρου του Τεχνολογικού 
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Αθήνας, που δημοσι-
εύθηκε στο ΦΕΚ 741/τ.Β’/29-4-2015, με θέμα Έγκριση 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Εισαγω-
γικής Κατεύθυνσης Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τμή-
ματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Αθήνας με τίτλο 
«Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ», ως προς τα άρθρα 7 και 
11, τα οποία αντικαθίστανται αντίστοιχα ως εξής:

Άρθρο 7 
Αριθμός εισακτέων - Υποτροφίες - 
Μειωμένα δίδακτρα

7.1 Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος στο πρόγραμμα 
ορίζεται κατ' ανώτατο όριο σε ογδόντα (80) μεταπτυχι-
ακούς φοιτητές. Αν στην τελευταία θέση κατατάσσονται 
περισσότεροι του ενός υποψηφίου, τότε γίνονται δεκτοί 

κατ’ εξαίρεση και όλοι οι ισοβαθμήσαντες. Ανάλογα με 
τον αριθμό των εισακτέων και για την ποιοτικότερη 
εκτέλεση του διδακτικού έργου, δύναται η δημιουργία 
δύο κατ' ανώτατο ομάδων-τμημάτων διδασκαλίας. Η 
κατανομή των φοιτητών στα τμήματα/ομάδες γίνεται 
με τυχαίο τρόπο.

Επιπλέον του αριθμού των εισακτέων γίνονται δεκτοί 
και υπότροφοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 
του ν. 3685/2008 (Α’148) και όχι άνω του 5% του τελικού 
συνολικού αριθμού εισακτέων.

7.2 Προβλέπεται επίσης η χορήγηση υποτροφιών σε 
υποψηφίους που θα συγκεντρώσουν τα περισσότερα 
μόρια επιλογής υπό την προϋπόθεση εισοδηματικών 
κριτηρίων. Το ποσοστό των υποτροφιών καθώς και τα 
εισοδηματικά κριτήρια θα καθορίζονται από τη Συντο-
νιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. ανάλογα με τον συνολικό 
αριθμό εισακτέων, το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των 
ΠΜΣ και το μέσο ύψος του φορολογητέου εισοδήματος 
των τριών τελευταίων ετών.

7.3 Μειωμένα δίδακτρα κατά 25% δικαιούνται οι μόνι-
μοι υπάλληλοι του Ιδρύματος διοργάνωσης

Άρθρο 11 
Προϋπολογισμός και κόστος λειτουργίας

11.1 Ο προϋπολογισμός α) συντάσσεται αναλυτικά, 
ανά εξάμηνο και για το σύνολο της διάρκειας λειτουργί-
ας ανά εισαγωγικό κύκλο β) με δυνατότητα μεταφοράς 
υπολοίπου σε επόμενο εισαγωγικό κύκλο, γ) εγκρίνεται 
από την ΕΕ&Ε, δ) εκτελείται ανάλογα με τις πραγματικές 
χρηματοοικονομικές ροές και ε) αναμορφώνεται υπό τις 
εκάστοτε χρηματοδοτικές μεταβολές

11.2 Ως έσοδα για τη σύνταξη του προϋπολογισμού 
θεωρούνται οι πάσης φύσεως χρηματοοικονομικές ροές 
(δίδακτρα, επιχορηγήσεις, χρηματοδότηση Ιδρύματος, 
δωρεές, κ. ά.)

11.3 Το συνολικό κόστος και για τα τρία (3) ακαδημαϊκά 
εξάμηνα λειτουργίας του ΠΜΣ ανά ομάδα-τμήμα υπο-
λογίζεται με τον προβλεπόμενο αριθμό εισακτέων του 
άρθρου 7 σε 240.000€ και αναλύεται ως εξής:

α/α Κατηγορία Δαπάνης Σε ευρώ (€) Ποσοστό 
(%)

1 Λειτουργικά έξοδα του προγράμματος, αμοιβές-αποζημιώσεις του διδακτικού, 
τεχνικού και διοικητικού προσωπικού για εργασία που υπερβαίνει τις κατά νόμο 
υποχρεώσεις τους (ΔΥ, ΤΕΙ-Πανεπιστημιακοί, Τρίτοι), καθώς και τη δυνατότητα 
χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές μετά από πρόταση της 
Γ.Σ.Ε.Σ. ή της Ε. Δ. Ε., η οποία πρέπει να προβλέπεται από τον εγκεκριμένο 
εσωτερικό κανονισμό του ΠΜΣ

156.000,00€ 65%

2. ΕΛΚΕ ΤΕΙ Αθήνας 24.000,00€ 10%
3. ΤΕΙ Αθήνας 60.000,00€ 25%

Σύνολο 240.000,00€ 100%
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αιγάλεω, 3 Ιουλίου 2017 

Ο Πρόεδρος 

ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ
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    Αριθμ. 6171 (2)
Τροποποίηση της με αριθμ. 5095/3-6-2016 από-

φασης Έγκρισης Προγράμματος Μεταπτυχια-

κών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Πολιτικών 

Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και 

Γεωπληροφορικής ΤΕ της Σχολής Τεχνολογι-

κών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) του ΤΕΙ Αθήνας με τίτ-

λο «Γεωχωρικές Τεχνολογίες» ή αγγλικό τίτλο 

«Geospatial Technologies», ως προς το άρθρο 11.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11 περ. α του 

ν. 4009/2011 (Α’195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά-
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε 
με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ του ν. 4025/2011 
(Α’228), του άρθρου 5 παρ. 8 του ν. 4076/2012 (Α’159), 
του άρθρου 34 παρ. 2 του ν. 4115/2013 (Α’24), του άρθρου 
34 του ν. 4301/2014 και του άρθρου 98 του ν. 4310/2014.

2. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ Α’148) «Θεσμικό 
πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» (και ιδίως του 
άρθρου 6), όπως τροποποιήθηκε διαδοχικά με τις δια-
τάξεις του άρθρου 24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ Α’177), του 
άρθρου 27 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ Α’156) και του άρθρου 
37 παρ. 5 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ Α’71).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυ-
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α’98).

4. Το π.δ. 95/2013 (ΦΕΚ Α΄133) «Μετονομασία Σχολής 
και Τμημάτων - Συγχώνευση Τμημάτων - Κατάργηση 
Τμημάτων - Συγκρότηση Σχολών του ΤΕΙ Αθήνας», όπως 
τροποποιήθηκε με το π.δ. 127/2013 (ΦΕΚ Α’190).

5. Τα έγγραφα της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας 
Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΑΔΙΠ) με τις συννημένες απο 
10ης Οκτωβρίου 2011 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγη-
σης του Τμήματος Τοπογραφίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας (Αρ. 
1474-12/10/2011) και 15ης Φεβρουαρίου 2012 Έκθεση 
Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος Πολιτικών Έρ-
γων Υποδομής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας (Αρ. 485-07/03/2012).

6. Το με αρ. 1/2-5-2017 πρακτικό της Γενικής Συνέλευ-
σης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Πολιτικών Μηχα-
νικών Τ.Ε. και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληρο-
φορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ Αθήνας με θέμα «Τροποποίηση του 
ΦΕΚ του ΠΜΣ Γεωχωρικές Τεχνολογίες» καθώς και το με 
αρ. 7/28-4-2017 πρακτικό της Συντονιστικής Επιτροπής 
του ως άνω ΠΜΣ

7. Το απόσπασμα του πρακτικού της με αρ. 03/27-06-2017 
Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας

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

Εγκρίνουμε την τροποποίηση της με αριθμ. 5095/3-6-2016 
απόφασης του Προέδρου του Τεχνολογικού Εκπαιδευ-
τικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Αθήνας, που δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 1793/τ.Β’/17-6-2016, με θέμα Έγκριση Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος 
Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφί-
ας και Γεωπληροφορικής ΤΕ της Σχολής Τεχνολογικών 
Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) του ΤΕΙ Αθήνας με τίτλο «Γεωχωρικές 
Τεχνολογίες» ή αγγλικό τίτλο «Geospatial Technologies», 
ως προς το άρθρο 11, το οποίο αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 11 
Προϋπολογισμός και κόστος λειτουργίας

11.1 Ο Προϋπολογισμός α) συντάσσεται αναλυτικά, 
ανά εξάμηνο και για το σύνολο της διάρκειας λειτουργί-
ας ανά εισαγωγικό κύκλο, β) με δυνατότητα μεταφοράς 
υπολοίπου σε επόμενο εισαγωγικό κύκλο, γ) εγκρίνεται 
από την ΕΕ &Ε, δ) εκτελείται ανάλογα με τις πραγματικές 
χρηματοοικονομικές ροές και ε) αναμορφώνεται υπό τις 
εκάστοτε χρηματοδοτικές μεταβολές

11.2 Ως έσοδα για τη σύνταξη του προϋπολογισμού 
θεωρούνται οι πάσης φύσεως χρηματοοικονομικές ροές 
(δίδακτρα, επιχορηγήσεις, χρηματοδότηση Ιδρύματος, 
δωρεές, κ.ά.)

11.3 Το συνολικό κόστος και για τα τέσσερα (4) εξάμη-
να λειτουργίας του ΠΜΣ ανά ομάδα-τμήμα υπολογίζεται 
με βάση τον προβλεπόμενο αριθμό εισακτέων του άρ-
θρου 7 σε 60.000€ (εξήντα χιλιάδες ευρώ) και αναλύεται 
ως εξής:

α/α Κατηγορία Δαπάνης Σε ευρώ (€) Ποσοστό 
(%)

1

Λειτουργικά έξοδα του προγράμματος, αμοιβές-αποζημιώσεις του διδακτικού, 
τεχνικού και διοικητικού προσωπικού για εργασία που υπερβαίνει τις κατά νόμο 
υποχρεώσεις τους, καθώς και τη δυνατότητα χορήγησης υποτροφιών σε 
μεταπτυχιακούς φοιτητές μετά από πρόταση της Γ.Σ.Ε.Σ. ή της Ε.Δ.Ε., η οποία πρέπει 
να προβλέπεται από τον εγκεκριμένο εσωτερικό κανονισμό του ΠΜΣ

39.000,00€ 65%

2. ΕΛΚΕ ΤΕΙ Αθήνας 6.000,00€ 10%
3. ΤΕΙ Αθήνας 15.000,00€ 25%

Σύνολο 60.000,00€ 100%
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Αιγάλεω, 3 Ιουλίου 2017 

Ο Πρόεδρος 

ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ25020 Τεύχος Β’ 2450/19.07.2017

 Αριθμ. 6157 (3)
    Τροποποίηση της με αριθμ. 62408/Ε5/23-4-2014 

Έγκρισης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-

δών του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ 

Αθήνας με τίτλο «Κοινωνική Εργασία» με δύο 

κατευθύνσεις: 1) Κλινική Κοινωνική Εργασία με 

Παιδιά, Εφήβους και Οικογένεια, και 2) Κοινοτική 

Κοινωνική Εργασία, ως προς το άρθρο 1.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11 περ. α του 

ν. 4009/2011 (Α’195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά-
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε 
με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ του ν. 4025/2011 
(Α’228), του άρθρου 5 παρ. 8 του ν. 4076/2012 (Α’159), 
του άρθρου 34 παρ. 2 του ν. 4115/2013 (Α’24), του άρθρου 
34 του ν. 4301/2014 και του άρθρου 98 του ν. 4310/2014.

2. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ Α’148) «Θεσμικό 
πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» (και ιδίως του 
άρθρου 6), όπως τροποποιήθηκε διαδοχικά με τις δια-
τάξεις του άρθρου 24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ Α’177), του 
άρθρου 27 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ Α’156) και του άρθρου 
37 παρ. 5 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ Α’71).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυ-
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α’98).

4. Το π.δ. 95/2013 (ΦΕΚ Α’133) «Μετονομασία Σχολής 
και Τμημάτων- Συγχώνευση Τμημάτων - Κατάργηση 
Τμημάτων - Συγκρότηση Σχολών του ΤΕΙ Αθήνας», όπως 
τροποποιήθηκε με το π.δ. 127/2013 (ΦΕΚ Α’190).

5. Το αριθμ. 2108/3-9-2013 έγγραφο της Α.Δ.Ι.Π. με τη 
συνημμένη από Σεπτέμβριο του 2013 Έκθεση Εξωτερι-
κής Αξιολόγησης του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας 
του Τ.Ε.Ι. Αθήνας από την ΑΔΙΠ.

6. Το με αρ. 2/2-6-2017 πρακτικό της Γενικής Συνέλευ-
σης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Κοινωνικής Εργα-
σίας του ΤΕΙ Αθήνας με θέμα «Τροποποίηση του ΦΕΚ 
ίδρυσης του ΠΜΣ ως προς το άρθρο που ρυθμίζει τον 
προϋπολογισμό».

7. Το απόσπασμα του πρακτικού της με αρ. 03/27-06-2017 
Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.

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

Εγκρίνουμε την τροποποίηση της με αριθμ. 62408/
Ε5/23-4-2014 απόφασης του Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1137/τ.Β’/ 
5-5-2014, με θέμα Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του 
ΤΕΙ Αθήνας με τίτλο «Κοινωνική Εργασία» με δύο κατευ-
θύνσεις: 1) Κλινική Κοινωνική Εργασία με Παιδιά, Εφή-
βους και Οικογένεια, και 2) Κοινοτική Κοινωνική Εργασία, 
ως προς το άρθρο 11, το οποίο αντικαθίσταται ως εξής:

11.1 Ο Προϋπολογισμός α) συντάσσεται αναλυτικά, 
ανά εξάμηνο και για το σύνολο της διάρκειας λειτουργί-
ας ανά εισαγωγικό κύκλο, β) με δυνατότητα μεταφοράς 
υπολοίπου σε επόμενο εισαγωγικό κύκλο, γ) εγκρίνεται 
από την ΕΕ &Ε, δ) εκτελείται ανάλογα με τις πραγματικές 
χρηματοοικονομικές ροές και ε) αναμορφώνεται υπό τις 
εκάστοτε χρηματοδοτικές μεταβολές.

11.2 Ως έσοδα για τη σύνταξη του προϋπολογισμού 
θεωρούνται οι πάσης φύσεως χρηματοοικονομικές ροές 
(δίδακτρα, επιχορηγήσεις, χρηματοδότηση Ιδρύματος, 
δωρεές, κ.α.).

11.3 Το συνολικό κόστος και για τα τέσσερα (4) εξάμη-
να λειτουργίας του ΠΜΣ ανά ομάδα-τμήμα υπολογίζεται 
με τον προβλεπόμενο αριθμό εισακτέων του άρθρου 7 
σε (ποσό 3.500 €, τρεις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ) και 
αναλύεται ως εξής:

α/α Κατηγορία Δαπάνης Σε ευρώ (€) Ποσοστό 
(%)

1

Λειτουργικά έξοδα του προγράμματος, αμοιβές-αποζημιώσεις του διδακτικού, 
τεχνικού και διοικητικού προσωπικού για εργασία που υπερβαίνει τις κατά νόμο 
υποχρεώσεις τους, καθώς και τη δυνατότητα χορήγησης υποτροφιών σε 
μεταπτυχιακούς φοιτητές μετά από πρόταση της Γ.Σ.Ε.Σ. ή της Ε. Δ. Ε., η οποία 
πρέπει να προβλέπεται από τον εγκεκριμένο εσωτερικό κανονισμό του ΠΜΣ

91.000,00€ 65%

2. ΕΛΚΕ ΤΕΙ Αθήνας 14.000,00€ 10%
3. ΤΕΙ Αθήνας 35.000,00€ 25%

Σύνολο 140.000,00€ 100%
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αιγάλεω, 3 Ιουλίου 2017 

Ο Πρόεδρος 

ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25021Τεύχος Β’ 2450/19.07.2017

    Αριθμ. 6179 (4)
Τροποποίηση της με αριθμ. 153879/Ε5/18-10-2013 

απόφασης Έγκρισης Προγράμματος Μεταπτυ-

χιακών Σπουδών του Τμήματος Οινολογίας και 

Τεχνολογίας Ποτών του ΤΕΙ Αθήνας με τίτλο «Επι-

στήμη Οίνου και Ζύθου - Master of Science in Wine 

and Beer Science» με δύο κατευθύνσεις: Οίνος 

(Wine) και Ζύθος (Beer)», ως προς το άρθρο 11.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11 περ. α του 

ν. 4009/2011 (Α’195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά-
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε 
με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ του ν. 4025/2011 
(Α’228), του άρθρου 5 παρ. 8 του ν. 4076/2012 (Α’159), 
του άρθρου 34 παρ. 2 του ν. 4115/2013 (Α’24), του άρθρου 
34 του ν. 4301/2014 και του άρθρου 98 του ν. 4310/2014.

2. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ Α’148) «Θεσμικό 
πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» (και ιδίως του 
άρθρου 6), όπως τροποποιήθηκε διαδοχικά με τις δια-
τάξεις του άρθρου 24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ Α’177), του 
άρθρου 27 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ Α’156) και του άρθρου 
37 παρ. 5 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ Α’71).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυ-
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α’98).

4. Το π.δ. 95/2013 (ΦΕΚ Α’133) «Μετονομασία Σχολής 
και Τμημάτων - Συγχώνευση Τμημάτων - Κατάργηση 
Τμημάτων - Συγκρότηση Σχολών του ΤΕΙ Αθήνας», όπως 
τροποποιήθηκε με το π.δ. 127/2013 (ΦΕΚ Α’190).

5. Το αριθμ. 1069/20-5-2013 έγγραφο της Α.Δ.Ι.Π. με τη 
συνημμένη από τον Ιούνιο  του 2011 Έκθεση Εξωτερικής 
Αξιολόγησης του Τμήματος Οινολογίας και Τεχνολογίας 
Ποτών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας από την ΑΔΙΠ.

6. Το με αρ. 1/2.5.2017 πρακτικό της Γενικής Συνέ-
λευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Οινολογίας και 

Τεχνολογίας Ποτών του ΤΕΙ-Αθήνας με θέμα «Εγκριση 
τροποποίησης προϋπολογισμού του Μ.Π.Σ. του Τμήμα-
τος Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών του ΤΕΙ Αθήνας 
με τίτλο Επιστήμη Οίνου και Ζύθου -Master of Science 
in Wine and Beer Science με δύο κατευθύνσεις: Οίνος 
(Wine) και Ζύθος (Beer).

7. Το απόσπασμα του πρακτικού της με αρ. 03/27-06-2017 
Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.

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

Εγκρίνουμε την τροποποίηση της με αριθμ. 153879/
Ε5/18-10-2013 απόφασης του Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2776/
τ. Β/31-10-2013, με θέμα Έγκριση Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οινολογίας και Τεχνο-
λογίας Ποτών του ΤΕΙ Αθήνας με τίτλο «Επιστήμη Οίνου 
και Ζύθου - Master of Science in Wine and Beer Science» 
με δύο κατευθύνσεις: Οίνος (Wine) και Ζύθος (Beer)», 
ως προς το άρθρο 11, το οποίο αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 11 
Προϋπολογισμός και κόστος λειτουργίας

11.1 Ο προϋπολογισμός α) συντάσσεται αναλυτικά, 
ανά εξάμηνο και για το σύνολο της διάρκειας λειτουργί-
ας ανά εισαγωγικό κύκλο, β) με δυνατότητα μεταφοράς 
υπολοίπου σε επόμενο εισαγωγικό κύκλο, γ) εγκρίνεται 
από την ΕΕ&Ε, δ) εκτελείται ανάλογα με τις πραγματικές 
χρηματοοικονομικές ροές και ε) αναμορφώνεται υπό τις 
εκάστοτε χρηματοδοτικές μεταβολές.

11.2 Ως έσοδα για τη σύνταξη του προϋπολογισμού 
θεωρούνται οι πάσης φύσεως χρηματοοικονομικές ροές 
(δίδακτρα, επιχορηγήσεις, χρηματοδότηση Ιδρύματος, 
δωρεές, κ.ά.).

11.3 Το συνολικό κόστος και για τα τρία (3) εξάμηνα 
λειτουργίας του ΠΜΣ ανά ομάδα-τμήμα υπολογίζεται με 
τον προβλεπόμενο αριθμό εισακτέων του άρθρου 7 σε 
σαράντα (40) φοιτητές σε 140.000,00€ (εκατόν σαράντα 
χιλιάδες ευρώ) και αναλύεται ως εξής:

α/α Κατηγορία Δαπάνης Σε ευρώ (€) Ποσοστό 
(%)

1.

Λειτουργικά έξοδα του προγράμματος, αμοιβές-αποζημιώσεις του διδακτικού, 
τεχνικού και διοικητικού προσωπικού για εργασία που υπερβαίνει τις κατά νόμο 
υποχρεώσεις τους, καθώς και τη δυνατότητα χορήγησης υποτροφιών σε 
μεταπτυχιακούς φοιτητές μετά από πρόταση της Γ.Σ.Ε.Σ. ή της Ε.Δ.Ε., η οποία πρέπει 
να προβλέπεται από τον εγκεκριμένο εσωτερικό κανονισμό του ΠΜΣ

91.000,00€ 65%

2. ΕΛΚΕ ΤΕΙ Αθήνας 14.000,00€ 10%
3. ΤΕΙ Αθήνας 35.000,00€ 25%

Σύνολο 140.000,00€ 100%
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αιγάλεω, 3 Ιουλίου 2017 

Ο Πρόεδρος 

ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ25022 Τεύχος Β’ 2450/19.07.2017

    Αριθμ. 6175 (5)
Τροποποίηση ΦΕΚ (2208/τ.Β΄/12-8-2014) ίδρυ-

σης αυτοδύναμου ΠΜΣ με τίτλο Προηγμένα Συ-

στήματα και Μέθοδοι στη Βιοϊατρική Τεχνολογία 

ως προς το άρθρο 11.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11 περ. α του 

ν. 4009/2011 (Α’195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά-
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε 
με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ του ν. 4025/2011 
(Α’228), του άρθρου 5 παρ. 8 του ν. 4076/2012 (Α’159), 
του άρθρου 34 παρ. 2 του ν. 4115/2013 (Α’24), του άρθρου 
34 του ν. 4301/2014 και του άρθρου 98 του ν. 4310/2014.

2. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ Α’148) «Θεσμικό 
πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» (και ιδίως του 
άρθρου 6), όπως τροποποιήθηκε διαδοχικά με τις δια-
τάξεις του άρθρου 24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ Α’177), του 
άρθρου 27 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ Α’156) και του άρθρου 
37 παρ. 5 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ Α’71).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ Α’98).

4. Το π.δ. 95/2013 (ΦΕΚ Α΄133) «Μετονομασία Σχολής 
και Τμημάτων - Συγχώνευση Τμημάτων - Κατάργηση 
Τμημάτων - Συγκρότηση Σχολών του ΤΕΙ Αθήνας», όπως 
τροποποιήθηκε με το π.δ. 127/2013 (ΦΕΚ Α΄190).

5. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 173/24-1-2012 έγγραφο της 
Α.Δ.Ι.Π. με τη συνημμένη από το Νοέμβριο του 2011 
Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος Τεχνο-
λογίας Ιατρικών Οργάνων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας από την ΑΔΙΠ.

6. Το με αρ. 3/4-5-2017 πρακτικό της Γενικής Συνέ-
λευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Μηχανικών 
Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Τ.Ε. του ΤΕΙ Αθήνας με θέμα 
«Τροποποίηση ΦΕΚ (2208/τ.Β΄/12-8-2014) ίδρυσης αυ-

τοδύναμου ΠΜΣ με τίτλο Προηγμένα Συστήματα και Μέ-
θοδοι στη Βιοϊατρική Τεχνολογία ως προς το άρθρο 11 
που αφορά το κόστος λειτουργίας» καθώς και το με αρ. 
3/28-4-2017 πρακτικό της Συντονιστικής Επιτροπής του 
ως άνω ΠΜΣ.

7. Το απόσπασμα του πρακτικού της με αρ. 03/27-06-
2017 Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας

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

Εγκρίνουμε την τροποποίηση της με αριθμ. 123173/
Ε5/1-8-2014 απόφασης του Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2208/τ.Β΄/ 
12-8-2014, με θέμα Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής 
Τεχνολογίας Τ.Ε. του ΤΕΙ Αθήνας με τίτλο «Προηγμένα 
Συστήματα και Μέθοδοι στη Βιοϊατρική Τεχνολογία», 
ως προς το άρθρο 11, το οποίο αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 11 
Προϋπολογισμός και κόστος λειτουργίας

11.1 Ο Προϋπολογισμός α) συντάσσεται αναλυτικά, 
ανά εξάμηνο και για το σύνολο της διάρκειας λειτουργί-
ας ανά εισαγωγικό κύκλο, β) με δυνατότητα μεταφοράς 
υπολοίπου σε επόμενο εισαγωγικό κύκλο, γ) εγκρίνεται 
από την ΕΕ&Ε, δ) εκτελείται ανάλογα με τις πραγματικές 
χρηματοοικονομικές ροές και ε) αναμορφώνεται υπό τις 
εκάστοτε χρηματοδοτικές μεταβολές

11.2 Ως έσοδα για τη σύνταξη του προϋπολογισμού 
θεωρούνται οι πάσης φύσεως χρηματοοικονομικές ροές 
(δίδακτρα, επιχορηγήσεις, χρηματοδότηση Ιδρύματος, 
ερευνητικά προγράμματα και κοινοτικά προγράμματα, 
δωρεές κ. α.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 
του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ Α’148), όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει

11.3 Το συνολικό κόστος και για τα τρία (3) εξάμηνα 
λειτουργίας του ΠΜΣ ανά ομάδα-τμήμα υπολογίζεται με 
τον προβλεπόμενο αριθμό εισακτέων του άρθρου 7 σε 
16.000€ και αναλύεται ως εξής:

α/α Κατηγορία Δαπάνης Σε ευρώ 
(€)

Ποσοστό 
(%)

1

Λειτουργικά έξοδα του προγράμματος, αμοιβές-αποζημιώσεις του διδακτικού, 
τεχνικού και διοικητικού προσωπικού για εργασία που υπερβαίνει τις κατά νόμο 
υποχρεώσεις τους, καθώς και τη δυνατότητα χορήγησης υποτροφιών σε 
μεταπτυχιακούς φοιτητές μετά από πρόταση της Γ.Σ.Ε.Σ. ή της Ε. Δ. Ε., η οποία πρέπει 
να προβλέπεται από τον εγκεκριμένο εσωτερικό κανονισμό του ΠΜΣ

10.400,00€ 65%

2. ΕΛΚΕ ΤΕΙ Αθήνας 1.600,00€ 10%
3. ΤΕΙ Αθήνας 4.000,00€ 25%

Σύνολο 16.000,00€ 100%
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αιγάλεω, 3 Ιουλίου 2017 

Ο Πρόεδρος 

ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ
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    Αριθμ. 6158 (6)
Τροποποίηση της με αριθμ. 162553/Ε5/

30.10.2013 απόφασης έγκρισης Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχα-

νικών Πληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ Αθήνας με τίτ-

λο «Τεχνολογίες Υπολογισμού και Δικτύων», ως 

προς το άρθρο 11.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11 περ. α του 

ν. 4009/2011 (Α’195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά-
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε 
με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ του ν. 4025/2011 
(Α’228), του άρθρου 5 παρ. 8 του ν. 4076/2012 (Α’159), 
του άρθρου 34 παρ. 2 του ν. 4115/2013 (Α’24), του άρθρου 
34 του ν. 4301/2014 και του άρθρου 98 του ν. 4310/2014.

2. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ Α’148) «Θεσμικό 
πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» (και ιδίως του 
άρθρου 6), όπως τροποποιήθηκε διαδοχικά με τις δια-
τάξεις του άρθρου 24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ Α’177), του 
άρθρου 27 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ Α’156) και του άρθρου 
37 παρ. 5 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ Α’71).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ Α’98).

4. Το π.δ. 95/2013 (ΦΕΚ Α΄133) «Μετονομασία Σχολής 
και Τμημάτων - Συγχώνευση Τμημάτων - Κατάργηση 
Τμημάτων - Συγκρότηση Σχολών του ΤΕΙ Αθήνας», όπως 
τροποποιήθηκε με το π.δ. 127/2013 (ΦΕΚ Α΄190).

5. Το υπ’ αριθμ.151/13-02-2009 έγγραφο της Α.Δ.Ι.Π. 
με τη συνημμένη από το Νοέμβριο του 2008 Έκθεση 
Εξωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος Πληροφορικής 
του Τ.Ε.Ι. Αθήνας από την ΑΔΙΠ.

6. Το με αρ. 3/12-5-2017 πρακτικό της Γενικής Συνέ-
λευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Μηχανικών 
Πληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ-Αθήνας με θέμα «Έγκριση 
τροποποίησης του άρθρου 11 του ΦΕΚ 2898/15-11-2013 
έγκρισης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
Τεχνολογίες Υπολογισμού και Δικτύων», καθώς και το με 
αρ. 4/3.5.2017 πρακτικό της Συντονιστικής Επιτροπής 
του ως άνω ΠΜΣ.

7. Το απόσπασμα του πρακτικού της με αρ. 03/27-06-2017 
Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.

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

Εγκρίνουμε την τροποποίηση της με αριθμ. 162553/
Ε5/30.10.2013 απόφασης του Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2898/τ.B΄/ 
15.11.2013, με θέμα Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
Τ.Ε. του ΤΕΙ Αθήνας με τίτλο «Τεχνολογίες Υπολογισμού 
κα Δικτύων», ως προς το άρθρο 11, το οποίο αντικαθί-
σταται ως εξής:

Άρθρο 11 
Προϋπολογισμός και κόστος λειτουργίας

11.1 Ο Προϋπολογισμός α) συντάσσεται αναλυτικά, 
ανά εξάμηνο και για το σύνολο της διάρκειας λειτουργί-
ας ανά εισαγωγικό κύκλο, β) με δυνατότητα μεταφοράς 
υπολοίπου σε επόμενο εισαγωγικό κύκλο, γ) εγκρίνεται 
από την ΕΕ&Ε, δ) εκτελείται ανάλογα με τις πραγματικές 
χρηματοοικονομικές ροές και ε) αναμορφώνεται υπό τις 
εκάστοτε χρηματοδοτικές μεταβολές.

11.2 Ως έσοδα για τη σύνταξη του προϋπολογισμού 
θεωρούνται οι πάσης φύσεως χρηματοοικονομικές ροές 
(δίδακτρα, επιχορηγήσεις, χρηματοδότηση Ιδρύματος, 
δωρεές, κ.ά.).

11.3 Το συνολικό κόστος και για τα τρία εξάμηνα λει-
τουργίας του ΠΜΣ υπολογίζεται με τον προβλεπόμενο 
αριθμό εισακτέων του άρθρου 7 σε σαράντα πέντε χιλιά-
δες επτακόσια ευρώ (45.700,00€) και αναλύεται ως εξής:

α/α Κατηγορία Δαπάνης Σε ευρώ (€) Ποσοστό (%)

1

Λειτουργικά έξοδα του Π.Μ.Σ. (αναλώσιμα/ προμήθεια - συντήρηση εξοπλισμού, 
προβολή - δημοσιότητα), αμοιβές - αποζημιώσεις του διδακτικού, τεχνικού και 
διοικητικού προσωπικού για εργασία που υπερβαίνει τις κατά νόμο υποχρεώσεις 
του, καθώς και τη δυνατότητα χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς 
φοιτητές μετά από πρόταση της Γ.Σ.Ε.Σ., εφόσον προβλέπεται από τον εγκεκριμένο 
εσωτερικό κανονισμό του Π.Μ.Σ.

29.705,00 65%

2. ΕΛΚΕ ΤΕΙ Αθήνας 4.570,00 10%
3. ΤΕΙ Αθήνας 11.425,00 25%

Σύνολο 45.700,00 100%
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Αιγάλεω, 3 Ιουλίου 2017 

Ο Πρόεδρος 

ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ
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   Αριθμ. 6177 (7)
Τροποποίηση της με αριθμ. 62396/Ε5/23-4-2014 
απόφασης Έγκρισης Προγράμματος Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής του 
ΤΕΙ Αθήνας με τίτλο: «Τραύματα και Έλκη, Θερα-
πεία- Φροντίδα» ως προς τα άρθρα 6 και 11.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11 περ. α του 

ν. 4009/2011 (Α’195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά-
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε 
με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ του ν. 4025/2011 
(Α’228), του άρθρου 5 παρ. 8 του ν. 4076/2012 (Α’159), 
του άρθρου 34 παρ. 2 του ν. 4115/2013 (Α’24), του άρθρου 
34 του ν. 4301/2014 και του άρθρου 98 του ν. 4310/2014.

2. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ Α’148) «Θεσμικό 
πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» (και ιδίως του 
άρθρου 6), όπως τροποποιήθηκε διαδοχικά με τις δια-
τάξεις του άρθρου 24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ Α’177), του 
άρθρου 27 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ Α’156) και του άρθρου 
37 παρ. 5 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ Α’71).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ Α’98).

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ Α’189) «Διασφά-
λιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα 
μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Πα-
ράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τη με αριθμ. Φ5/89656/Β3/2007 (ΦΕΚ Β’1466) 
υπουργική απόφαση «Εφαρμογή του Συστήματος Με-
ταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων».

6. Το π.δ. 95/2013 (ΦΕΚ Α΄133) «Μετονομασία Σχολής 
και Τμημάτων -Συγχώνευση Τμημάτων - Κατάργηση 
Τμημάτων - Συγκρότηση Σχολών του ΤΕΙ Αθήνας», όπως 
τροποποιήθηκε με το π.δ. 127/2013 (ΦΕΚ Α΄190).

7. Το αριθμ. 1304/19-09-2011 έγγραφο της Αρχής Δι-
ασφάλισης Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης (Α.Δ.Ι.Π.) 
με τη συνημμένη από τον Ιούνιο του 2011 Έκθεση Εξω-
τερικής Αξιολόγησης των Τμημάτων Νοσηλευτικής, (Α 
και Β ) του Τ.Ε.Ι. Αθήνας από την Α.Δ.Ι.Π.

8. Το με αρ. 5/22-5-2017 πρακτικό της Γενικής Συνέ-
λευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Νοσηλευτικής 
του ΤΕΙ Αθήνας με θέμα «Τροποποίηση του ΦΕΚ ίδρυ-
σης του αυτοδύναμου ΠΜΣ με τίτλο Τραύματα και Έλκη. 
Θεραπεία - Φροντίδα» καθώς και το με αρ. 3/17-5-2017 
πρακτικό της Συντονιστικής Επιτροπής του ως άνω ΠΜΣ.

9. Το απόσπασμα του πρακτικού της με αρ. 03/27-06-2017 
Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.

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

Εγκρίνουμε την τροποποίηση της με αριθμ. 62396/
Ε5/23-4-2014 απόφασης του Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1137/τ. Β΄/
5-5-2014, με θέμα Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Αθή-
νας με τίτλο: «Τραύματα και Έλκη, Θεραπεία - Φροντίδα»:

Α. ως προς το άρθρο 6, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

Άρθρο 6 
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το Π.Μ.Σ. είναι πλήρους φοίτησης. Στα μαθήματα 
προβλέπονται ώρες διδασκαλίας (Θεωρία, Φροντιστη-
ριακές ασκήσεις, ασκήσεις εργαστηρίου και έρευνα).
Ο συνολικός αριθμός των μαθημάτων που πρέπει να πα-
ρακολουθήσουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ανέρχεται σε 
δεκαεπτά (17), [δεκαπέντε (15) υποχρεωτικά μαθήματα 
και δύο (2) μαθήματα κατ' επιλογήν υποχρεωτικά]. Τα 
μαθήματα του κάθε εξαμήνου αντιστοιχούν σε 30 πι-
στωτικές μονάδες (ECTS).H Μεταπτυχιακή Διπλωματική 
εργασία η οποία εκπονείται κατά το τέταρτο εξάμηνο 
σπουδών αντιστοιχεί σε 30 πιστωτικές μονάδες (ECTS). 
Για την απόκτηση ΜΔΕ απαιτούνται συνολικά 120 πιστω-
τικές μονάδες (ECTS). Τα μαθήματα διδάσκονται στην 
Ελληνική γλώσσα.
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Αναλυτικότερα το πρόγραμμα μαθημάτων έχει ως εξής:

α/α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Π.Μ.
ΕΞΑΜΗΝΟ Α’

1 Μεθοδολογία Έρευνας και συγγραφή επιστημονικής εργασίας 6
2 Βιοστατιστική 4
3 Πληροφορική της Υγείας 6
4 Φυσιολογία-Παθοφυσιολογία Τραύματος 6
5 Σημειολογία Τραυμάτων 8

ΣΥΝΟΛΟ 30
ΕΞΑΜΗΝΟ Β’

α/α Υποχρεωτικά μαθήματα
1 Κλινική Έρευνα - πρακτική Βασισμένη σε ενδείξεις 6
2 Διαχείριση Οξέος Τραύματος 6
3 Διαχείριση Χρόνιων Τραυμάτων και Ελκών 5

4 Μη επεμβατικές Τεχνολογίες στην Πρόληψη Διάγνωση και Θεραπεία των Χρονιών Τραυμάτων και 
Ελκών (Non Invasive technologies) 5

5 Δερματολογία 4
Επιλογής Υποχρεωτικά (ένα από τα δύο κατ' επιλογήν υποχρεωτικά)

1 Στομίες 4
2 Ψυχολογία Υγείας: Τραύμα και Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη 4

ΣΥΝΟΛΟ 30
ΕΞΑΜΗΝΟ Γ’

α/α Υποχρεωτικά μαθήματα
1 Διαχείριση Εγκαύματος 4
2 Διαχείριση Χρόνιων Τραυμάτων και Ελκών - Διαβητικό Πόδι 6

3 Επεμβατικές Τεχνολογίες και Ειδικά Θέματα στην Θεραπεία των Χρονιών Τραυμάτων και Ελκών 
(Invasive technologies) 6

4 Φαρμακολογία 5
5 Λοιμώξεις 5

Επιλογής Υποχρεωτικά (ένα από τα δύο κατ' επιλογήν υποχρεωτικά)
1 Διοίκηση Μονάδων Υγείας 4
2 Μονάδα Τραύματος 4

ΣΥΝΟΛΟ 30
ΕΞΑΜΗΝΟ Δ’

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 120
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Β. ως προς το άρθρο 11, το οποίο αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 11 
Προϋπολογισμός και κόστος λειτουργίας

11.1 Ο Προϋπολογισμός α) συντάσσεται αναλυτικά, 
ανά εξάμηνο και για το σύνολο της διάρκειας λειτουργί-
ας ανά εισαγωγικό κύκλο, β) με δυνατότητα μεταφοράς 
υπολοίπου σε επόμενο εισαγωγικό κύκλο, γ) εγκρίνεται 
από την ΕΕ & Ε, δ) εκτελείται ανάλογα με τις πραγματικές 

χρηματοοικονομικές ροές και ε) αναμορφώνεται υπό τις 
εκάστοτε χρηματοδοτικές μεταβολές

11.2 Ως έσοδα για τη σύνταξη του προϋπολογισμού 
θεωρούνται οι πάσης φύσεως χρηματοοικονομικές ροές 
(δίδακτρα, επιχορηγήσεις, χρηματοδότηση Ιδρύματος, 
δωρεές, κ.ά.)

11.3 Το συνολικό κόστος και για τα τέσσερα (4) εξάμη-
να λειτουργίας του ΠΜΣ ανά ομάδα-τμήμα υπολογίζεται 
με τον προβλεπόμενο αριθμό εισακτέων του άρθρου 7 σε 
ενενήντα χιλιάδες (90.000) ευρώ και αναλύεται ως εξής:

α/α Κατηγορία Δαπάνης Σε ευρώ (€) Ποσοστό 
(%)

1.

Λειτουργικά έξοδα του προγράμματος, αμοιβές-αποζημιώσεις του διδακτικού,
 τεχνικού και διοικητικού προσωπικού για εργασία που υπερβαίνει τις κατά νόμο 
υποχρεώσεις τους, καθώς και τη δυνατότητα χορήγησης υποτροφιών σε 
μεταπτυχιακούς φοιτητές μετά από πρόταση της Γ.Σ.Ε.Σ. ή της Ε. Δ. Ε., η οποία πρέπει 
να προβλέπεται από τον εγκεκριμένο εσωτερικό κανονισμό του ΠΜΣ

58.500,00€ 65%

2. ΕΛΚΕ ΤΕΙ Αθήνας 9.000,00€ 10%
3. ΤΕΙ Αθήνας 22.500,00€ 25%

Σύνολο 90.000,00€ 100%
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Αιγάλεω, 3 Ιουλίου 2017 

Ο Πρόεδρος 

ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ

Ι

   Αριθμ. 6166 (8)

Τροποποίηση της με αριθμ. 5089/3-6-2016 από-

φασης έγκρισης Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Ναυπηγών Μη-

χανικών ΤΕ της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών 

(ΣΤΕΦ) του ΤΕΙ Αθήνας με τίτλο «Προηγμένες Τε-

χνολογίες στη Ναυπηγική και Ναυτική Μηχανο-

λογία», ως προς το άρθρο 11.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11 περ. α του 

ν. 4009/2011 (Α’195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά-
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε 
με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ του ν. 4025/2011 
(Α’228), του άρθρου 5 παρ. 8 του ν. 4076/2012 (Α’159), 
του άρθρου 34 παρ. 2 του ν. 4115/2013 (Α’24), του άρθρου 
34 του ν. 4301/2014 και του άρθρου 98 του ν. 4310/2014.

2. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ Α’148) «Θεσμικό 
πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» (και ιδίως του 
άρθρου 6), όπως τροποποιήθηκε διαδοχικά με τις δια-
τάξεις του άρθρου 24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ Α’177), του 
άρθρου 27 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ Α’156) και του άρθρου 
37 παρ. 5 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ Α’71).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυ-
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α’98).

4. Το π.δ. 95/2013 (ΦΕΚ Α΄ 133) «Μετονομασία Σχολής 
και Τμημάτων - Συγχώνευση Τμημάτων - Κατάργηση 
Τμημάτων - Συγκρότηση Σχολών του ΤΕΙ Αθήνας», όπως 
τροποποιήθηκε με το π.δ. 127/2013 (ΦΕΚ Α΄190).

5. Το υπ’αριθμ. 1602/15-12-2010 έγγραφο της Α.Δ.Ι.Π. 
με τη συνημμένη από το Δεκέμβριο του 2010 Έκθεση 
Εξωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος Ναυπηγικής του 
Τ.Ε.Ι. Αθήνας από την ΑΔΙΠ.

6. Το με αρ. 6/5-5-2017 πρακτικό της Γενικής Συνέλευ-
σης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Ναυπηγών Μηχα-
νικών Τ.Ε. του ΤΕΙ Αθήνας με θέμα «Τροποποίηση του 
άρθρου 11 “Προϋπολογισμός και κόστος λειτουργίας” 
του ΦΕΚ ίδρυσης του ΠΜΣ του Τμήματος» καθώς και το 
με αρ. 1/3-5-2017 πρακτικό της Συντονιστικής Επιτροπής 
του ΠΜΣ Προηγμένες Τεχνολογίες στη Ναυπηγική και 
Ναυτική Μηχανολογία.

7. Το απόσπασμα του πρακτικού της με αρ. 03/27-06-2017 
Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ-
πολογισμού, αποφασίζουμε: 

Εγκρίνουμε την τροποποίηση της με αριθμ. 5089/3-6-
2016 απόφασης του Προέδρου ΤΕΙ Αθήνας, που δημοσι-
εύθηκε στο ΦΕΚ 1793/τ.Β’/17-6-2016, με θέμα Έγκριση 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του 
Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών ΤΕ της Σχολής Τεχνο-
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λογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) του ΤΕΙ Αθήνας με τίτλο 
«Προηγμένες Τεχνολογίες στη Ναυπηγική και Ναυτική 
Μηχανολογία», ως προς το άρθρο 11, το οποίο αντικα-
θίσταται ως εξής:

Άρθρο 11 
Προϋπολογισμός και κόστος λειτουργίας

11.1 Ο Προϋπολογισμός α) συντάσσεται αναλυτικά, 
ανά εξάμηνο και για το σύνολο της διάρκειας λειτουργί-
ας ανά εισαγωγικό κύκλο, β) με δυνατότητα μεταφοράς 
υπολοίπου σε επόμενο εισαγωγικό κύκλο, γ) εγκρίνεται 
από την ΕΕ&Ε, δ) εκτελείται ανάλογα με τις πραγματικές 

χρηματοοικονομικές ροές και ε) αναμορφώνεται υπό τις 
εκάστοτε χρηματοδοτικές μεταβολές.

11.2 Ως έσοδα για τη σύνταξη του προϋπολογισμού 
θεωρούνται οι πάσης φύσεως χρηματοοικονομικές ροές 
(δίδακτρα, επιχορηγήσεις, χρηματοδότηση Ιδρύματος, 
δωρεές, κ.ά.)

11.3 Το συνολικό κόστος και για τα τρία (3) εξάμηνα 
λειτουργίας του ΠΜΣ ανά ομάδα-τμήμα υπολογίζεται με 
τον προβλεπόμενο αριθμό εισακτέων του άρθρου 7 σε 
42.000,00€ (σαράντα δύο χιλιάδες ευρώ) και αναλύεται 
ως εξής:

α/α Κατηγορία Δαπάνης Σε ευρώ 
(€) Ποσοστό (%)

1

Λειτουργικά έξοδα του προγράμματος, αμοιβές-αποζημιώσεις του διδακτικού, 
τεχνικού και διοικητικού προσωπικού για εργασία που υπερβαίνει τις κατά νόμο 
υποχρεώσεις τους, καθώς και τη δυνατότητα χορήγησης υποτροφιών σε 
μεταπτυχιακούς φοιτητές μετά από πρόταση της Γ.Σ.Ε.Σ. ή της Ε. Δ. Ε., η οποία 
πρέπει να προβλέπεται από τον εγκεκριμένο εσωτερικό κανονισμό του ΠΜΣ

27.300,00€ 65%

2. ΕΛΚΕ ΤΕΙ Αθήνας 4.200,00€ 10%
3. ΤΕΙ Αθήνας 10.500,00€ 25%

Σύνολο 42.000,00€ 100%
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αιγάλεω, 3 Ιουλίου 2017 

Ο Πρόεδρος 

ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ  
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο 

το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών 
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  helpdesk.et@et.gr 
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

*02024501907170012*
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