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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο «Διαδίκτυο των Πραγμάτων:
Ευφυή Περιβάλλοντα σε Δίκτυα Νέας Γενιάς»,
Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πολυτεχνική Σχολή.

2

Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο «Research in Marine Sciences
(Έρευνα στις Θαλάσσιες Επιστήμες)», Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Σχολή Περιβάλλοντος.

3

Ίδρυση του Δι-ιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Φυσικοί Κίνδυνοι
και Αντιμετώπιση Καταστροφών» του Τμήματος
Γεωγραφίας του Πανεπιστήμιου Αιγαίου σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το Τμήμα
Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου και το
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

4

«Παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή εγγράφων στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας».

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
5

Διόρθωση σφάλματος στην 847/21-3-2018 απόφαση της ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
1234/4-4-2018 (τ. Β΄).

Αρ. Φύλλου 2965

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2758
(1)
Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο «Διαδίκτυο των Πραγμάτων:
Ευφυή Περιβάλλοντα σε Δίκτυα Νέας Γενιάς»,
Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πολυτεχνική Σχολή.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
(συνεδρία 34/25.04.2018)
Αφού έλαβε υπόψη:
- Τις διατάξεις του π.δ. 83/1984 (ΦΕΚ Α’ 31) «Ίδρυση
Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» όπως ισχύει.
- Τη διάταξη του άρθρου 1 του π.δ. 155/2009 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 46 έως 49 του π.δ.
160/2008 (ΦΕΚ 220/Α’/03.11.2008) και με τις διατάξεις των
άρθρων 13 - 15 του «Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας».
- Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 2 περ. ιθ και του άρθρου 32, παρ. 1, εδάφιο β, του ν. 4485/2017 «Οργάνωση
και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για
την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/Α’/04.08.2017)
καθώς και των 30 έως και 37, 45 και 85,του ιδίου νόμου.
- Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14
και 15 (ΦΕΚ 189/Α΄/02.08.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Την αριθμ. 216772/Z1/8.12.2017 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 4334/ Β΄/12.12.2017) με τίτλο «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και
της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».
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- Την απόφαση της αριθμ. 12/1.3.2018/θέμα 3.2 Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών
Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων.
- Την απόφαση της αριθμ. 7/26.3.2018 συνεδρίασης
της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, θέμα 1.2 «Πρόταση ίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διαδίκτυο
των Πραγμάτων: Ευφυή Περιβάλλοντα σε Δίκτυα Νέας
Γενιάς» του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και
Επικοινωνιακών Συστημάτων», σύμφωνα με την οποία
αποδέχεται την ανωτέρω εισήγηση του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων
του Πανεπιστημίου Αιγαίου σχετικά με την ίδρυση και ως
εκ τούτου τη διαβιβάζει στη Σύγκλητο για τις περαιτέρω
ενέργειες.
- Το αριθμ 34/25.04.2018 πρακτικό της συνεδρίασης
της Συγκλήτου θέμα 3.1. «Ίδρυση/Επανίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμημάτων του
Ιδρύματος».
- Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Την ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διαδίκτυο των Πραγμάτων: Ευφυή Περιβάλλοντα σε Δίκτυα Νέας Γενιάς» του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων,
ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο
«Διαδίκτυο των Πραγμάτων: Ευφυή Περιβάλλοντα σε
Δίκτυα Νέας Γενιάς», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/
Α΄/4.8.2017), όπως ισχύει σήμερα.
Άρθρο 2
Γνωστικό Αντικείμενο - Σκοπός
Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η συστηματική εκπαίδευση σε εξειδικευμένα
θέματα σχεδίασης και ανάπτυξης ευφυών περιβαλλόντων σε δίκτυα νέας γενιάς έχοντας ως σημείο αναφοράς
το Διαδίκτυο των Πραγμάτων. Συνολικά, τα κίνητρα για
τη λειτουργία του εν λόγω Π.Μ.Σ., εδράζονται στα παρακάτω βασικά σημεία:
- Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων αποτελεί ένα νέο στάδιο της ψηφιακής επανάστασης που συμβάλει στην επέκταση της Κοινωνίας της Πληροφορίας και της Γνώσης.
- Πολλοί τομείς της Κοινωνίας της Πληροφορίας και
της Γνώσης χρησιμοποιούν ή θα χρησιμοποιήσουν το
Διαδίκτυο των Πραγμάτων για τη βελτίωση υφιστάμενων διαδικασιών ή τη διαμόρφωση νέων και καινοτόμων
υπηρεσιών (έξυπνο σπίτι, έξυπνες πόλεις, έξυπνη βιομηχανία, ενέργεια, υγεία κ.ά.)
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- Η σχεδίαση και ανάπτυξη ευφυών περιβαλλόντων
σε δίκτυα νέας γενιάς απαιτεί τη συνθετική εφαρμογή
γνώσεων που προέρχονται από διαφορετικά γνωστικά
αντικείμενα.
- Ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό και δυνατότητες
επαγγελματικής εξέλιξης.
- Εξελίξεις σε τεχνολογικούς τομείς Πληροφορικής και
Τηλεπικοινωνιών και αύξηση της κρισιμότητας / ευαισθησίας των προσφερόμενων υπηρεσιών.
- Ανάπτυξη γνωστικού υποβάθρου για διδακτορικές
σπουδές.
Βασικός σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας αφενός, και η κατάρτιση
επιστημόνων αφετέρου, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για
τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας. Οι σκοποί του Π.Μ.Σ. στο «Διαδίκτυο
των Πραγμάτων: Ευφυή Περιβάλλοντα σε Δίκτυα Νέας
Γενιάς», είναι ειδικότερα οι ακόλουθοι:
- Η προαγωγή της επιστήμης και της έρευνας στο αντικείμενο του προγράμματος.
- Η προετοιμασία και εκπαίδευση εξειδικευμένων και
ικανών επιστημόνων και ερευνητών που θα προωθήσουν την ανάπτυξη της χώρας και των ελληνικών επιχειρήσεων στην Κοινωνία της Πληροφορίας και της Γνώσης.
- Η προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου στο αντικείμενο του προγράμματος.
- Η στενή συνεργασία μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και των επιχειρήσεων για την αποδοχή, χρήση, και
διάδοση των πλέον προηγμένων τεχνολογιών Διαδικτύου των Πραγμάτων.
- Η συνεργασία με ελληνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς επιστημονικούς οργανισμούς που ασχολούνται με
θέματα Διαδικτύου των Πραγμάτων.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) στο «Διαδίκτυο των Πραγμάτων: Ευφυή Περιβάλλοντα σε Δίκτυα Νέας Γενιάς».
Άρθρο 4
Χρονική Διάρκεια Φοίτησης
Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3)
διδακτικά εξάμηνα και ένα (1) εξάμηνο για την εκπόνηση
της διπλωματικής εργασίας.
Άρθρο 5
Πιστωτικές Μονάδες - Γλώσσα Διεξαγωγής
του Προγράμματος
Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται ανά εξάμηνο είναι τριάντα (30) (ECTS) και για την
απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε (120) Πιστωτικές
Μονάδες (ECTS).
Η βασική γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι
η ελληνική με εξειδικευμένη ορολογία στα αγγλικά. Ορισμένες διαλέξεις σε ειδικά θέματα, καθώς και μέρος της
ύλης προς μελέτη δύναται να είναι στην αγγλική γλώσσα.
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Η γλώσσα εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής
εργασίας είναι η ελληνική. Με τη σύμφωνη γνώμη του
επιβλέποντος/σας καθηγητή/τριας και του φοιτητή/
τριας, η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία μπορεί να
εκπονηθεί στην αγγλική γλώσσα.
Άρθρο 6
Χρονική Διάρκεια Λειτουργίας
του Προγράμματος
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το Ακαδ. έτος
2025-2026.
Άρθρο 7
Τέλη φοίτησης
Οι συμμετέχοντες/ουσες στο ΠΜΣ καταβάλουν τέλη
φοίτησης ύψους 3.000 €.
Άρθρο 8
Λοιπές Ρυθμίσεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μυτιλήνη, 27 Απριλίου 2018
Ο Πρύτανης
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ
Ι

Aριθμ. 2806
(2)
Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο «Research in Marine Sciences
(Έρευνα στις Θαλάσσιες Επιστήμες)», Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Σχολή Περιβάλλοντος.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
(συνεδρία 34/25.04.2018)
Αφού έλαβε υπόψη:
- Τις διατάξεις του π.δ. 83/1984 (ΦΕΚ Α’ 31) «Ίδρυση
Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» όπως ισχύει.
- Τη διάταξη του άρθρου 1 του π.δ. 155/2009 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 46 έως 49 του π.δ.
160/2008 (ΦΕΚ 220/Α’/03.11.2008) και με τις διατάξεις των
άρθρων 13 - 15 του «Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας».
- Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 2 περ. ιθ και του άρθρου 32, παρ. 1, εδάφιο β, του ν. 4485/2017 «Οργάνωση
και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για
την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/Α’/04.08.2017)
καθώς και των 30 έως και 37, 45 και 85, του ιδίου νόμου.
- Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14
και 15 (ΦΕΚ 189/Α΄/02-08-2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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- Την αριθμ. 216772/Z1/8.12.2017 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 4334/Β΄/12.12.2017) με τίτλο «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και
της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».
- Την απόφαση της αριθμ. 7/14.3.2018/θέμα 2.3 Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Επιστημών της
Θάλασσας.
- Την απόφαση της αριθμ. 7/26.3.2018 συνεδρίασης
της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, θέμα 1.5 «Πρόταση ίδρυσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Research
in Marine Sciences (Έρευνα στις Θαλάσσιες Επιστήμες)»
του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας», σύμφωνα με
την οποία αποδέχεται την ανωτέρω εισήγηση του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας του Πανεπιστημίου Αιγαίου σχετικά με την ίδρυση και ως εκ τούτου τη διαβιβάζει
στη Σύγκλητο για τις περαιτέρω ενέργειες.
- Το αριθμ. 34/25.04.2018 πρακτικό της συνεδρίασης
της Συγκλήτου θέμα 3.1. «Ίδρυση/Επανίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμημάτων του
Ιδρύματος».
- Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Την ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Research in Marine Sciences (Έρευνα στις
Θαλάσσιες Επιστήμες)» του Τμήματος Επιστημών της
Θάλασσας, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό
έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(ΠΜΣ) με τίτλο «Research in Marine Sciences (Έρευνα
στις Θαλάσσιες Επιστήμες)», σύμφωνα με τις διατάξεις
του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α΄/4-8-2017), όπως ισχύει
σήμερα.
Άρθρο 2
Γνωστικό Αντικείμενο - Σκοπός
Σκοπός του προτεινόμενου ΠΜΣ είναι η απόκτηση των
αναγκαίων εφοδίων και ικανοτήτων από τους σπουδαστές για τη διεξαγωγή έρευνας στις Θαλάσσιες Επιστήμες, η οποία θα πιστοποιηθεί μέσω της δημοσίευσης
των ερευνητικών αποτελεσμάτων της εργασίας που θα
αναλάβουν. Για την υλοποίηση του στόχου αυτού, το
αντικείμενο των σπουδών των φοιτητών περιλαμβάνει (α) κατά το πρώτο εξάμηνο, κύκλο μαθημάτων που
παρέχουν τα απαραίτητα εφόδια για έναν μελλοντικό
ερευνητή, επικεντρώνοντας αφενός σε γενικές μεθοδολογίες έρευνας και ποσοτικής ανάλυσης αφετέρου σε
εξειδικευμένες μεθόδους έρευνας που εφαρμόζονται σε
όλες τις συνιστώσες των θαλασσίων επιστημών (φυσική
ωκεανογραφία, χημική ωκεανογραφία, θαλάσσια γεωλογία, θαλάσσιες βιοεπιστήμες) και (β)στα δύο επόμενα
εξάμηνα, την ανάληψη ενός ερευνητικού θέματος από
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κάθε σπουδαστή υπό την επίβλεψη μέλους ΔΕΠ του συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου, ο οποίος θα είναι
υπεύθυνος για τη διδασκαλία όλων των σταδίων έρευνας
(βιβλιογραφική ανασκόπηση, διατύπωση πρωτότυπων
ερευνητικών ερωτημάτων, σχεδιασμός και υλοποίηση της
έρευνας, ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν, συζήτηση των αποτελεσμάτων) με απώτερο σκοπό τη συγγραφή ενός επιστημονικού άρθρου το οποίο θα πρέπει να
υποβληθεί σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό με κριτές.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος
Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) στην θεματική «Research in Marine Sciences
(Έρευνα στις Θαλάσσιες Επιστήμες)».
Άρθρο 4
Χρονική Διάρκεια Φοίτησης
Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή του
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία
(3) εξάμηνα.
Άρθρο 5
Πιστωτικές Μονάδες - Γλώσσα Διεξαγωγής
του Προγράμματος
Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται ανά εξάμηνο είναι τριάντα (30) (ECTS) και για
την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε ενενήντα (90)
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS).
Η βασική γλώσσα διδασκαλίας είναι η αγγλική. Η
γλώσσα εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι η
αγγλική.
Άρθρο 6
Χρονική Διάρκεια Λειτουργίας του Προγράμματος
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το Ακαδ. έτος
2023-2024.
Άρθρο 7
Τέλη φοίτησης
Οι συμμετέχοντες/ουσες στο ΠΜΣ καταβάλουν τέλη
φοίτησης ύψους 900 €.
Άρθρο 8
Λοιπές Ρυθμίσεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μυτιλήνη, 27 Απριλίου 2018
Ο Πρύτανης
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ
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Ίδρυση του Δι-ιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Φυσικοί Κίνδυνοι και Αντιμετώπιση Καταστροφών» του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστήμιου Αιγαίου σε
συνεργασία με το Τμήμα Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το Τμήμα
Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου και
το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
(συνεδρία 34/25.04.2018)
Αφού έλαβε υπόψη:
- Τις διατάξεις του π.δ. 83/1984 (ΦΕΚ Α’ 31) «Ίδρυση
Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» όπως ισχύει.
- Τη διάταξη του άρθρου 1 του π.δ. 155/2009 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 46 έως 49 του π.δ.
160/2008 (ΦΕΚ 220/Α’/03.11.2008) και με τις διατάξεις
των άρθρων 13 - 15 του «Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας».
- Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 2 περ. ιθ και του άρθρου 32, παρ. 1, εδάφιο β, του ν. 4485/2017 «Οργάνωση
και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για
την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/Α’/04.08.2017)
καθώς και των 30 έως και 37, 43 και 85 του ιδίου νόμου.
- Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14
και 15 (ΦΕΚ 189/Α’/02.08.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων – Παράρτημα
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Την αριθμ. 216772/Z1/8.12.2017 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 4334/Β΄/12.12.2017) με τίτλο «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και
της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».
- Την απόφαση της αριθμ. 505/23.2.2018/θέμα 2.1 Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Γεωγραφίας
του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
- Το Σχέδιο Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ
των Τμημάτων Γεωγραφίας του Πανεπιστήμιου Αιγαίου
(επισπεύδον), Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου
Αιγαίου και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
- Την απόφαση της αριθμ. 18/18.4.2018/θέμα 7 Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Γεωλογίας του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
- Την απόφαση της αριθμ. 2958/12&13.4.2018 Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης.
- Την απόφαση αριθμ. 1137/23.2.2018 Συνεδρίασης
του Δ.Σ. του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
- Την απόφαση της αριθμ. 08/21.03.2018 θέμα 2.1 Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Περιβάλλοντος
του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
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- Την απόφαση της αριθμ. 10/20.4.2018 συνεδρίασης
της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, θέμα 2.3 «Πρόταση ίδρυσης Δι-ιδρυματικού
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Φυσικοί Κίνδυνοι και Αντιμετώπιση Καταστροφών» του
Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστήμιου Αιγαίου σε
συνεργασία με το Τμήμα Γεωλογίας του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το Τμήμα Περιβάλλοντος
του Πανεπιστημίου Αιγαίου και το Εθνικό Αστεροσκοπείο
Αθηνών», σύμφωνα με την οποία αποδέχεται την ανωτέρω εισήγηση του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου σχετικά με την ίδρυση και ως εκ τούτου τη
διαβιβάζει στη Σύγκλητο για τις περαιτέρω ενέργειες.
- Το αριθμ 34/25.04.2018 πρακτικό της συνεδρίασης
της Συγκλήτου θέμα 3.1. «Ίδρυση/Επανίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμημάτων του
Ιδρύματος».
- Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Την ίδρυση του Δι-ιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Φυσικοί Κίνδυνοι και
Αντιμετώπιση Καταστροφών» των Τμημάτων Γεωγραφίας του Πανεπιστήμιου Αιγαίου σε συνεργασία με το
Τμήμα Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών,
ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Τα Τμήματα Γεωγραφίας και Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το Τμήμα Γεωλογίας του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών συνεργάζονται για την ίδρυση και λειτουργία από το ακαδ. έτος 2018-19, σύμφωνα με τις διατάξεις
του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α’/4.8.2017) Δι-ιδρυματικού
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Φυσικοί Κίνδυνοι και Αντιμετώπιση Καταστροφών».
Στο πλαίσιο της λειτουργίας του Δι-ιδρυματικού ΠΜΣ
θα συνεργαστούν οι ακόλουθοι φορείς:
1. Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους
Λέσβου (Μ.Φ.Ι.Α.Δ.Λ)
2. Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης (Μ.Φ.Ι.-Π.Κ.)
3. Αριστοτέλειο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Θεσσαλονίκης (Α.Μ.Φ.Ι.Θ.)
Άρθρο 2
Γνωστικό Αντικείμενο -Σκοπός
Αντικείμενο του Δι-ιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η προαγωγή της γνώσης και
η ανάπτυξη της έρευνας καθώς και η ικανοποίηση των
εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών
και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, στην κατάρτιση
επιστημόνων σε θέματα που αφορούν φυσικούς κινδύνους και καταστροφές και την αντιμετώπισή τους με σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές της επιστήμης διαχείρισης
των περιβαλλοντικών κινδύνων.
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Αναλυτικά οι στόχοι του Δ.Π.Μ.Σ. είναι:
- μελέτη του κοινού επιστημονικού πεδίου της επικινδυνότητας και του κίνδυνου των φυσικών καταστροφών
με σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές
- θεωρητική και πρακτική εμπέδωση των απαραίτητων εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων που συνδέονται άρρηκτα με την αντιμετώπιση των φυσικών
κινδύνων και καταστροφών
- ανάπτυξη προηγμένων δεξιοτήτων και ικανοτήτων
των αποφοίτων στον σχεδιασμό, στην πρόληψη και στη
σωστή προετοιμασία για την αντιμετώπιση των φυσικών
κινδύνων και καταστροφών
- μελέτη, σχεδιασμός και οργάνωση των κοινωνιών για
τη βελτίωση της ανθεκτικότητάς τους στις καταστροφές
- εφαρμογή αυτών των εννοιών μέσα από διδασκαλία, υπαίθριες και εργαστηριακές ασκήσεις, ερευνητικές
εργασίες και συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα
- διάχυση του πνεύματος διεπιστημονικής συνεργασίας και μάθησης ανάμεσα σε ομάδες επιστημόνων και
στην κοινωνία.
Το Δι-ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στοχεύει στην παροχή μίας υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών προσαρμοσμένου στις ανάγκες του συγκεκριμένου
κλάδου. Η πολυετής διδακτική εμπειρία όλων των διδασκόντων και η υψηλή ερευνητική και επιστημονική τους
επάρκεια στα αντικείμενα του Δ.Π.Μ.Σ., όπως αυτή υποδεικνύεται και από το πλούσιο δημοσιευμένο επιστημονικό τους έργο, αποτελούν εχέγγυα του προσδοκώμενου
υψηλού επιπέδου κατάρτισης νέων επιστημόνων. Όλοι
ανεξαιρέτως οι διδάσκοντες εμπλέκονται σε πλήθος εθνικών και διεθνών ερευνητικών δράσεων, συνεργασιών
και προγραμμάτων σχετικών με το ζήτημα των φυσικών
κινδύνων και της αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών,
παρουσιάζουν υψηλή συμμετοχή σε διεθνή κέντρα και
συνέδρια του κλάδου, και είναι μέλη εθνικών και διεθνών
επιστημονικών οργανώσεων και φορέων.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος
Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στο γνωστικό πεδίο «Φυσικοί Κίνδυνοι και
Αντιμετώπιση Καταστροφών». Στον μεταπτυχιακό τίτλο
αναφέρονται όλα τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα/Τμήματα.
Ο μεταπτυχιακός τίτλος υπογράφεται από τον/την
Πρύτανη/ι τον/την Πρόεδρο και τον/την Γραμματέα του
επισπεύδοντος Τμήματος/Ιδρύματος.
Άρθρο 4
Χρονική Διάρκεια Φοίτησης
Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή του
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία
(3) εξάμηνα.
Άρθρο 5
Πιστωτικές Μονάδες - Γλώσσα Διεξαγωγής
του Προγράμματος
Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται ανά εξάμηνο είναι τριάντα (30) (ECTS) και για
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την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε ενενήντα (90)
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS).
Η βασική γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι
η ελληνική αλλά με δυνατότητα διεξαγωγής μέρους των
μαθημάτων στην αγγλική, κατόπιν απόφασης της ΕΔΕ.
Η γλώσσα εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι
η ελληνική ή αγγλική.
Άρθρο 6
Χρονική Διάρκεια Λειτουργίας του Προγράμματος
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το Ακαδ. έτος
2023-2024
Άρθρο 7
Τέλη φοίτησης
Οι συμμετέχοντες/ουσες στο ΠΜΣ καταβάλουν τέλη
φοίτησης ύψους 1.500 €.
Άρθρο 8
Λοιπές Ρυθμίσεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μυτιλήνη, 27 Απριλίου 2018
Ο Πρύτανης
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ
Ι

Αριθμ. Πρωτ.: 4323 /2018

(4)

Παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή εγγράφων στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού
Κονδυλίων Έρευνας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011, του άρθρου 24 του
ν. 4386/2016 και του ν. 4485/2017 όπως τροποποιήθηκαν
και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις των άρθρων : Α) 52 με τίτλο «Διοίκηση
και Διαχείριση του Ε.Λ.Κ.Ε.», Β) 53 παρ. 4 με τίτλο «Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.», Γ) 55 με
τίτλο «Αρμοδιότητες Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών
και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.» του Κεφαλαίου Η΄, του ν.
4485/2017, με τίτλο «ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ,
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ».
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3. Το πρακτικό της Συγκλήτου του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας
αριθμ. 31/7.6.2017 θέμα 1ο «Καθορισμός τομέα ευθύνης
του κάθε Αντιπρύτανη του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας».
4. Την αριθμ. 209655/Ζ1/30.11-2017 υπουργική απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 642/ Υ.Ο.Δ.Δ./4.12.2017) με θέμα «Εκλογή
Πρύτανη και Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του ΤΕΙ Δυτ.
Μακεδονίας».
5. Το πρακτικό 17/15.12.2017 (ΑΔΑ: 71ΦΠ46914Β-Γ51)
της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ για την
εκλογή του Ζησόπουλου Δημήτριου του Αθανασίου, ως
Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης
του ΕΛΚΕ.
6. Τη με αριθμ. Φ.Δ.Δ.3/7.1/86/11-1-2018 πρωτοκόλλου πράξη του Πρύτανη του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας περί
συγκρότησης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης
του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (ΑΔΑ: ΩΛ8Ρ46914ΒΗΦΟ).
7. Τη με αριθμ.Φ.Δ.Δ.3/2.1/759/5-3-2018 πρωτοκόλλου πράξη του Πρύτανη του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας
περί του τρόπου λειτουργίας της Συγκλήτου και άλλων
συλλογικών οργάνων του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (ΑΔΑ:
ΨΟΥ646914Β-6ΜΣ).
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζει:
1. Εξουσιοδοτεί τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, Ζησόπουλο Δημήτριο του Αθανασίου, για την υπογραφή των εγγράφων της παραγράφου 1 του άρθρου 55
του ν. 4485/2017, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος
του Προέδρου, δηλαδή, να:
α. εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον Ε.Λ.Κ.Ε.,
β. υπογράφει όλα τα αναγκαία έγγραφα για την υποβολή προτάσεων, προσφορών και αιτημάτων χρηματοδότησης για ερευνητικά και λοιπά έργα,
γ. υπογράφει τις συμβάσεις με τους φορείς χρηματοδότησης και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο πλαίσιο
των έργων και προγραμμάτων που υλοποιεί ο Ε.Λ.Κ.Ε.
δ. υπογράφει τα έγγραφα που είναι απαραίτητα για την
εκτέλεση των αποφάσεων της Επιτροπής,
ε. ασκεί τις αρμοδιότητες που του εκχωρεί ο Πρύτανης
του Α.Ε.Ι. για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Ε.Λ.Κ.Ε.,
στ. αναλαμβάνει υποχρεώσεις σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Ε.Λ.Κ.Ε. και υπογράφει τις
αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης,
ζ. εκδίδει τις αποφάσεις απευθείας ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων για αξία μεγαλύτερη του ποσού των δύο
χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ.
2. Η απόφαση ισχύει από 19.1.2018.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κοζάνη, 7 Ιουνίου 2018
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Τεύχος Β’ 2965/24.07.2018

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(5)
Στην 847/21-3-2018 απόφαση της ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ που δημοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ 1234/4-4-2018 (τεύχος Β΄) στη σελίδα 13537 στην Β'
στήλη, στο σημείο «η» των έχοντας υπόψη διορθώνεται
το εσφαλμένο «η. Το γεγονός ότι από την παρούσα
απόφαση δεν προ-καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, λόγω της κατάργησης των θέσεων
ευθύνης επιπέδου τμήματος των Γραμματειών Διαχεί-
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ρισης Πληροφοριών, Μηχανολογίας, Γενικού τμήματος
Θετικών Επιστημών καθώς και του τμήματος Ξένων
Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής με το π.δ. 87/2013 (ΠΔ
87, ΦΕΚ 129/05-06-2013 τ.Α'),
στο ορθό «η. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Τακτικού
Προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ομάδα ΚΑΕ 0200 του
ΕΦ19-250) ύψους 15.457,00€ ετησίως.», σύμφωνα με το
αρ. Φ.1/Γ/66ΝΠ/99630/Β1/18-6-2018 του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
(Από το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης)
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 2965/24.07.2018

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής 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)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

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)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02029652407180008*

