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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
14 Ιουλίου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Δημοτικού Σχολείου.

2

Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

3

Έγκριση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Εφαρμοσμένα Ηλεκτρονκά Συστήματα» «Applied Electronic Systems» του Τμήματος
Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ, της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών, του ΑΤΕΙ-Θ.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 107642/Ν1
(1)
Τροποποίηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Δημοτικού Σχολείου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 682/1977 (244Α΄).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (222Α΄) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής
... 2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις
του άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (18Α΄) «Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις ... και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως
αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου
του ν. 4152/2013 (107Α΄) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής ...
και 4127/2013», του άρθρου 33 του ν. 4186/2013 (193Α΄)
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
λοιπές διατάξεις», της παρ. 3 του άρθρου έκτου του
ν. 4218/2013 (268Α΄) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου... και άλλες διατάξεις», του άρθρου 11 του
ν. 4229/2014 (8Α΄) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας
χώρου παραστάσεων... και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 48 του ν. 4264/2014 (118Α΄) «Άσκηση εμπορικών
δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις».
3. Την με αριθμ. πρωτ. 10135/18-11-2012 υπουργική
απόφαση «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρημα-
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τικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης κατά την παρ. Θ του άρθρου πρώτου του
ν. 4093/2012» (3057Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την με αριθμ. πρωτ. 34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή
υπουργική απόφαση (756Β΄).
4. Την με αριθμ. πρωτ.151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών
... ΝΠΔΔ» (3324Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με
την με αριθμ. πρωτ. 84151/ΙΑ/20-06-2013 υπουργική
απόφαση (1584Β΄).
5. Την με αριθμ. πρωτ. Φ.2.Α/182708/Δ5/29-11-2013
(339Β΄/13-02-2014) απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Δημοτικού
Σχολείου στο Σωματείο «ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
6. Την με αριθμ. πρωτ. ΥΠ.Π.Ε.Θ 46826/Δ1/18-3-2016
αίτηση των ενδιαφερομένων για τροποποίηση της
άδειας του Ιδιωτικού Δημοτικού Σχολείου.
7. Την με αριθμ. πρωτ. ΔΑ/27395/02-06-2017 απόφαση
επαναδιατύπωσης θετικής γνώμης του ΕΟΠΠΕΠ.
8. Το υπ’ αριθμ. 125 π.δ. (ΦΕΚ 210/τ. Α΄/5-11-2016) διορισμού του Κωνσταντίνου Γαβρόγλου στη θέση του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
9. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα απόφαση, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την με αριθμ. πρωτ. Φ.2.Α/182708/
Δ5/29-11-2013 (339Β΄/13-02-2014) άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Δημοτικού Σχολείου ως προς τον αριθμό των αιθουσών διδασκαλίας, ως
ακολούθως:
Από το σχολικό έτος 2016-2017, χορηγούμε στο Σωματείο «ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» άδεια Ιδιωτικού
Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Δημοτικού
Σχολείου για δεκατέσσερις (14) αίθουσες διδασκαλίας,
δυναμικότητας οι επτά (7) είκοσι οκτώ (28) μαθητών, οι
τρεις (3) είκοσι πέντε (25) μαθητών, οι τρεις (3) είκοσι
τεσσάρων (24) μαθητών, η μία (1) είκοσι δύο (22) μαθητών, για εννιά (9) αίθουσες εργαστηρίου και για δύο (2)
αίθουσες Πληροφορικής.
Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
του Δημοτικού Σχολείου είναι «Ιδιωτικό - Ισότιμο Δημοτικό - Β΄ Αρσάκειο Δημοτικό Σχολείο Ψυχικού».
Το Δημοτικό Σχολείο θα λειτουργήσει στην οδό
Αρσάκη 1, στο Π. Ψυχικό, με νόμιμο εκπρόσωπο στο
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Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων τον
Μπαμπινιώτη Γεώργιο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 27 Ιουνίου 2017
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
Ι

Αριθμ. οικ. 263965(1799)
(2)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 159 και 242 παρ. 5 του
ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 7 του ν. 2738/1999
σε συνδυασμό με την παρ. 1 εδ. α του άρθρου 282 του
ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ
176/Α΄/16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις ...».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4071/2012 (ΦΕΚ
85/Α΄) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, αυτοδιοίκηση, και την αποκεντρωμένη διοίκηση, την ενσωμάτωση
οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
5. Το π.δ. 133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 226/τ. Α΄/27-12-2010) όπως
τροποποιήθηκε με την αριθμ. 81320+77909/01-12-2016
απόφαση του Ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης
(ΦΕΚ 4302/Β΄/30-12-2016).
6. Την αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-16 εγκύκλιο του
Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ).
7. Την αριθμ. 2/1757/0026/17 απόφαση του Υπ. Οικονομικών που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 17/Β/17 περί
καθορισμού των δικαιολογητικών πληρωμής.
8. Το αριθμ.56/27-4-17 έγγραφο του Εκτελεστικού
Γραμματέα της Π.Κ.Μ., με το οποίο εγκρίνει τη χορήγηση
υπερωριών για το έτος 2017.
9. Την με αριθ. 30110(385)/27-1-2017(ΦΕΚ 390/Β΄/
10-2-2017) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής
Μακεδονίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
στους Αντιπεριφερειάρχες και στον Εκτελεστικό Γραμματέα, καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής
εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα, στους Προϊσταμένους των Γενικών
Διευθύνσεων, των Διευθύνσεων/Αυτοτελών Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων/Αυτοτελών Τμημάτων
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και Αυτοτελών Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας».
10. Την αρ. Α/Α 1691/ απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αριθμ. πρωτ. 254957 (2358)/23.06.2017 με
την οποία εγκρίθηκε η Δέσμευση πίστωσης συνολικού
ύψους οχτώ χιλιάδες ευρώ (8.000,00 €) από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
(ΚΑΕ 02.721.0511.β.01) οικονομικού έτους 2017 για την
υπερωριακή απογευματινή εργασία-απασχόληση δώδεκα (12) υπαλλήλων και συνολικού ύψους έξι χιλιάδες
ευρώ (6.000,00 €) από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΚΑΕ 02.721.0512.β.01), οικονομικού έτους 2017 για την καθ’ υπέρβαση εργασία
κατά τις νυχτερινές ώρες, Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Π.Ε.
Ημαθίας δώδεκα (12) υπαλλήλων και συνολικού ύψους
δύο χιλιάδες ευρώ (2.000,00 €).
11. Την αριθμ. 38819/29-5-2015 απόφαση του Ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης «Καθιέρωση ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση, καθώς κατά τις Κυριακές
και εξαιρέσιμες ημέρες των υπαλλήλων των υπηρεσιών
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 1084/
Β΄/2015).
12. Τις ανάγκες της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας που ασκεί τα κάτωθι αντικείμενα
σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της
Π.Κ.Μ. π.δ. 133/2010(ΦΕΚ226/Α΄/2010), για τη διενέργεια
των κάτωθι ελέγχων:
Α. Για το τμήμα Χορήγησης Αδειών
• Έλεγχοι για εκδόσεις αδειών εγκατάστασης βιομηχανιών-βιοτεχνιών-εργαστηρίων κ.λπ.
• Έλεγχοι για γνωστοποιήσεις-αναγγελίες έναρξης εργαστηρίων
• Άμεση ανταπόκριση της Υπηρεσίας σε καταγγελίες
που αξιολογούνται σοβαρές
• Συμμετοχή στο ΚΕΠΠΕ
Β. Για το τμήμα Εμπορίου και Ανωνύμων Εταιρειών
• Περιοδικός έλεγχος μέτρων και σταθμών
• Έλεγχος λειτουργίας καταστημάτων τις Κυριακές.
• Έλεγχος καταστημάτων για τη δυνατότητα πληρωμής
με ηλεκτρονικό τρόπο (κάρτες).
• Δειγματοληψίες αλκοολούχων ποτών
• Δειγματοληψίες τροφίμων και βιομηχανικών προϊόντων.
• Δειγματοληψίες καυσίμων από πρατήρια υγρών καυσίμων
• Έλεγχοι σε βυτιοφόρα διανομής πετρελαίου θέρμανσης
• Συμμετοχή σε μικτές δράσεις με άλλες συναρμόδιες
υπηρεσίες
• Άμεση ανταπόκριση της Υπηρεσίας σε καταγγελίες
που αξιολογούνται σοβαρές
• Έλεγχοι σε:
- καταστήματα εστίασης και αναψυχής, που λειτουργούν απογευματινές και νυκτερινές ώρες
- τουριστικές περιοχές όπου αναπτύσσονται ποικίλες
εμπορικές δραστηριότητες κυρίως σε απογευματινές
και βραδινές ώρες
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- πρατήρια υγρών καυσίμων
- περιόδους αιχμής (Χριστούγεννα και Πάσχα)
- Φροντιστήρια, ΓΕΚ, Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών που
λειτουργούν κυρίως απογευματινές ώρες
- εμποροπανηγύρεις που διενεργούνται για θρησκευτικές ή επετειακές εορτές
- λαϊκές αγορές και στο υπαίθριο εμπόριο
Γ. Για το Τμήμα Απασχόλησης και Υποστήριξης Εκπαίδευσης
• Υπερωριακές εργασίες για την οργάνωση και τη διαδικασία της μεταφοράς μαθητών.
• Υπερωριακές εργασίες, εντός Υπηρεσίας, για την ολοκλήρωση περιπτώσεων με προθεσμίες.
Δ. Για το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας
• Έλεγχοι για ελέγχους ακατάλληλων παιχνιδιών και
υλικών. Έκτακτες Περιβαλλοντικές Επιθεωρήσεις για τον
έλεγχο τήρησης των Αποφάσεων Εγκρίσεων Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) ή Πρότυπων Περιβαλλοντικών
Δεσμεύσεων (Π.Π.Δ.) και της εν γένει περιβαλλοντικής
νομοθεσίας.
• Έκτακτες Περιβαλλοντικές Επιθεωρήσεις σε περιπτώσεις ρύπανσης/μόλυνσης ή υποβάθμισης του περιβάλλοντος από έργα και δραστηριότητες της Περιφερειακής
Ενότητας, είτε μέσω του Τμήματος είτε μέσω του ΚΕΠΠΕ.
• Αντιμετώπιση περιβαλλοντικών ατυχημάτων είτε
αυτεπάγγελτα μετά από καταγγελία είτε μετά από Εισαγγελική Παραγγελία είτε μετά από ειδοποίηση άλλων
δημόσιων αρχών και υπηρεσιών.
• Δειγματοληψίες επιφανειακών υδάτων για τη τήρηση
του ετήσιου προγράμματος επιτήρησης του αρδευτικού
δικτύου.
• Δειγματοληψίες επιφανειακών υδάτων για την επιτήρηση της ποιότητας των υδάτων του ποταμών και
ρεμάτων της Περιφερειακής Ενότητας.
• Δειγματοληψίες από την έξοδο Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) των Δήμων της Περιφερειακής
Ενότητας.
• Δειγματοληψίες από την έξοδο Μονάδων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΜΕΛ) των βιομηχανιών/βιοτεχνιών της
περιφερειακής Ενότητας.
13. Το γεγονός ότι, για την αντιμετώπιση των παραπάνω υπηρεσιακών αναγκών, υπάλληλοι θα απασχοληθούν
πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας.
14. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται
δαπάνη οχτώ χιλιάδες ευρώ ( 8.000 €) και συγκεκριμένα
6.000,00 ευρώ για την υπερωριακή απογευματινή εργασία και 2.000,00 ευρώ για την καθ’ υπέρβαση εργασία
κατά τις νυχτερινές ώρες, Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των δώδεκα (12) υπαλλήλων της Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της ΠΕ Ημαθίας και υπάρχει
σχετική πίστωση, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής εργασίαςαπασχόλησης με αμοιβή, κατά τις απογευματινές ώρες,
των εργάσιμων ημερών και κατά τις νυχτερινές ώρες,
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για δώδεκα (12) υπαλλήλους της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
ΠΕ Ημαθίας για το χρονικό διάστημα από την δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
έως 31/12/ 2017.
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2. Έργο των παραπάνω υπαλλήλων που θα εργασθούν
υπερωριακά είναι όσα αναφέρονται στο με αύξοντα
αριθμό 12 σκεπτικό της απόφασης.
3. α) Οι ώρες υπερωριακής εργασίας-απασχόλησης
(απογευματινής), είναι κατ’ ανώτερο όριο, εκατόν είκοσι
(120) ώρες ανά εξάμηνο για κάθε υπάλληλο.
β) Οι ώρες της καθ' υπέρβαση εργασίας για τις νυχτερινές, τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, είναι κατ’
’ανώτερο όριο ενενήντα έξι (96) ανά εξάμηνο για κάθε
υπάλληλο.
4. Για τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ΠΕ
Ημαθίας θα εκδοθεί απόφαση συγκρότησης συνεργείου
υπερωριακής εργασίας-απασχόλησης, ανά τμήμα, στην
οποία θα αναφέρονται ονομαστικά οι συμμετέχοντες
υπάλληλοι, ο κλάδος, ο βαθμός και το Μ.Κ. στο οποίο
βρίσκονται κατά την προσφορά της υπερωριακής εργασίας, το αντικείμενο της απασχόλησης, το χρονικό
διάστημα και οι ώρες εργασίας-απασχόλησης για τον
καθένα, ανά εξάμηνο.
5. Αριθμός υπαλλήλων: δώδεκα (12) Απαιτούμενη δαπάνη: οχτώ χιλιάδες ευρώ (8.000 €).
6. Για την υπερωριακή εργασία-απασχόληση θα τηρείται ξεχωριστό δελτίο παρουσίας των υπαλλήλων, στο
οποίο θα αναγράφεται η ώρα προσέλευσης και η ώρα
αποχώρησης.
7. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και
Περιβάλλοντος ΠΕ Ημαθίας θα βεβαιώσει την πραγματοποίηση της υπερωριακής απασχόλησης καθώς και την
εκτέλεση του αντίστοιχου έργου.
8. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημέρα δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι
31-12-2017.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Βέροια, 28 Ιουνίου 2017
Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΤΣΟΛΗΣ
Ι

Αριθμ. πρ. 61
(3)
Έγκριση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο «Εφαρμοσμένα Ηλεκτρονκά
Συστήματα» «Applied Electronic Systems» του
Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ, της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών, του ΑΤΕΙ-Θ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 80 παρ. 11 περ. α΄ του ν. 4009/2011
(ΦΕΚ Α΄ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων
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εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
β) Του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ Α΄ 148) «Θεσμικό πλαίσιο
για τις μεταπτυχιακές σπουδές» (και ιδίως του άρθρου
6), όπως τροποποιήθηκε διαδοχικά με τις διατάξεις 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).
2. Την υπ’ αριθμ. 1/04-02-2013 πράξη του Συμβουλίου
του ΑΤΕΙ/Θ, διορισμού του Προέδρου του ΑΤΕΙ-Θ (ΦΕΚ
44/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./06-02-2013).
3. Την υπ’ αριθμ. 37225/Ε5/15-3-2013 υπουργική απόφαση (ΑΔΑ: ΒΕΔΧ9-Γ42) διαπιστωτική διορισμού του
Προέδρου του ΑΤΕΙ-Θ.
4. Το άρθρο 34, του ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223/τ. Α΄/
07-10-2014) «Τελική έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)».
5. Το άρθρο 98 του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/τ. Α΄/
08-12-2014) «Έρευνα Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ
98/τ. Α΄/22-04-2005).
7. Την παραγρ. 2, του άρθρου 34, του ν. 4115/2013
(ΦΕΚ 24/τ. Α΄/30-01-2013) «Οργάνωση και λειτουργία
Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού
Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις».
8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ5/89656/Β3/2007 (Β΄ 1466)
υπουργική απόφαση «Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων».
9. Το π.δ. 82 (ΦΕΚ 123/τ. Α΄/03-06-2013) «Συγχώνευση
Σχολών - Μετονομασία Τμημάτων-Συγχώνευση Τμημάτων - Κατάργηση Τμημάτων-συγκρότηση Σχολών του
Αλεξάνδρειου ΤΕΙ-Θ».
10. Την με αριθμ. 4/24-05-2017 απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ.
11. Την με ημερομηνία Φεβρουάριος 2014 έκθεση
εξωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος Ηλεκτρονικών
Μηχανικών ΤΕ.
12. Την με αριθμ. 4/22-06-2017 απόφαση της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 την
ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με
τίτλο «Εφαρμοσμένα Ηλεκτρονικά Συστήματα» «Applied
Electronic Systems» του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ, της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών ως
ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαι-
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δευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) οργανώνει
και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 το
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Εφαρμοσμένα Ηλεκτρονικά Συστήματα» (Master
of Science in Applied Electronic Systems) σύμφωνα
με τις διατάξεις του Ν. 3685/2008, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 27 του
ν. 3794/2009.
Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Σκοπός του ΠΜΣ είναι να εκπαιδεύει πτυχιούχους
ηλεκτρονικούς μηχανικούς και πτυχιούχους συναφών
ειδικοτήτων ενδυναμώνοντας τις επιστημονικές τους
γνώσεις και τις ερευνητικές τους δεξιότητες σε τεχνολογίες αιχμής των εφαρμοσμένων ηλεκτρονικών. Επίσης να παράγει αποφοίτους οι οποίοι θα είναι ικανοί,
ανταποκρινόμενοι στις αναπτυξιακές προτεραιότητες
της χώρας και τις ανάγκες της κοινωνίας, να δραστηριοποιούνται αποτελεσματικά τόσο σε ακαδημαϊκά όσο
και σε βιομηχανικά/εταιρικά περιβάλλοντα διεθνώς, να
συνδιαμορφώνουν τις εξελίξεις στο ευρύτερο τομέα των
ηλεκτρονικών συστημάτων και να αναπτύσσουν καινοτόμες λύσεις και εφαρμογές.
Το ΠΜΣ περιλαμβάνει ένα γενικό/ευρύ πρόγραμμα σε
εφαρμοσμένα ηλεκτρονικά συστήματα, που αντανακλά
τις σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα των ενσωματωμένων
συστημάτων καθώς και συστημάτων μετρήσεων, ενέργειας, ελέγχου και επικοινωνιών.
Ο προσανατολισμός του ΠΜΣ είναι τεχνολογικός και
διασφαλίζεται από την υποστήριξη κατάλληλου θεωρητικού υπόβαθρου σπουδών σε συνδυασμό με την
παροχή υψηλού επιπέδου τεχνολογικής εκπαίδευσης.
Το πρόγραμμα αυτό έχει ως στόχους:
α) να εκπαιδεύσει απόφοιτους μηχανικούς και πτυχιούχους συναφών ειδικοτήτων και να τους εφοδιάσει
με προηγμένες γνώσεις στον τομέα των ηλεκτρονικών
συστημάτων για επαγγελματική σταδιοδρομία στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, στη βιομηχανία ή στον
ακαδημαϊκό χώρο
β) να παράγει μηχανικούς με υψηλό επίπεδο και εμπειρία στην επίλυση εξειδικευμένων και πολύπλοκων προβλημάτων από διάφορους επιστημονικούς τομείς καθώς
και να παρέχει τις προηγμένες τεχνολογικές γνώσεις που
απαιτούνται για την εφαρμογή της επιστήμης της ηλεκτρονικής σε διάφορα πεδία, συμπεριλαμβανομένων
(αλλά όχι μόνο) των ενσωματωμένων συστημάτων καθώς και των συστημάτων μετρήσεων, ενέργειας, ελέγχου
και επικοινωνιών
γ) να δημιουργήσει ατμόσφαιρα συνεργασίας μεταξύ
του προσωπικού και των φοιτητών αλλά και συναφών εταιριών και να προσφέρει ένα περιβάλλον όπου οι φοιτητές
μπορούν να αναπτύξουν τις γνώσεις και δεξιότητες τους
δ) να ενισχύσει και επεκτείνει τις ευκαιρίες συνεργασίας του τμήματος τόσο σε ακαδημαϊκό επίπεδο, με συναφή και άλλα τμήματα, όσο και στο επίπεδο της εφαρμοσμένης έρευνας και παραγωγής, με βιομηχανίες, εταιρίες
και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα
των εφαρμοσμένων ηλεκτρονικών συστημάτων.
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Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ:
α) Θα διαθέτουν σε βάθος γνώση και κατανόηση των
εφαρμοσμένων ηλεκτρονικών συστημάτων και θα είναι σε θέση να τις χρησιμοποιούν για την πρωτότυπη
ανάπτυξη και εφαρμογή σύνθετων μεθοδολογιών για
επίλυση προβλημάτων σε ένα νέο ή άγνωστο περιβάλλον, εντός ενός ευρύτερου διεπιστημονικού συναφούς
γνωστικού πεδίου.
β) Θα έχουν την ικανότητα να συνδυάζουν γνώσεις
των εφαρμοσμένων ηλεκτρονικών συστημάτων και να
αξιολογούν κριτικά πολύπλοκα ζητήματα, ακόμα και με
ελλιπή ή περιορισμένη πληροφόρηση, συμπεριλαμβανομένων προβληματισμών επί κοινωνικών και ηθικών
ευθυνών, που συνδέονται με την εφαρμογή και τα αποτελέσματα χρήσης των τεχνολογικών εφαρμογών.
γ) Θα μπορούν να στελεχώνουν επιχειρήσεις, οργανισμούς ή παραγωγικές μονάδες στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό που δραστηριοποιούνται σε αντικείμενα συναφή με τον τομέα των
ηλεκτρονικών τεχνολογιών, καλύπτοντας τις ανάγκες
τους σε εξειδικευμένο προσωπικό υψηλών απαιτήσεων.
δ) Θα έχουν την ικανότητα να αναπτύσσουν επιχειρηματικές δραστηριότητες ως αυτοαπασχολούμενοι στο
τεχνολογικό πεδίο της μελέτης, σχεδίασης και εφαρμογής προηγμένων ηλεκτρονικών συστημάτων.
ε) Θα είναι σε θέση να προάγουν τη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα και θα έχουν τα απαραίτητες γνώσεις
και δεξιότητες ώστε να συνεχίσουν αυτοδύναμα σε
σπουδές διδακτορικού επιπέδου.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. απονέμει το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στα Εφαρμοσμένα Ηλεκτρονικά Συστήματα
(Master of Science in Applied Electronic Systems).
Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ., όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων
Ιδρυμάτων της αλλοδαπής (για πτυχιούχους της αλλοδαπής απαιτείται αναγνώριση πτυχίου από ΔΙΚΑΤΣΑ/
ΔΟΑΤΑΠ).
Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Η διάρκεια σπουδών στο Π.Μ.Σ. στα Εφαρμοσμένα
Ηλεκτρονικά Συστήματα περιλαμβάνει 2 πλήρη ακαδημαϊκά εξάμηνα (κατά τα οποία πραγματοποιούνται
μαθήματα/διαλέξεις/εργαστήρια/σεμινάρια/εργασίες)
και επιπρόσθετα ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο εκπόνησης
διπλωματικής εργασίας. Η έναρξη των μαθημάτων κάθε
νέου κύκλου σπουδών μπορεί να γίνει τον Οκτώβριο.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Το Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένα Ηλεκτρονικά Συστήματα»
αναπτύσσεται σε 3 εξάμηνα σπουδών και το σύνολο των
πιστωτικών μονάδων για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε ανέρ-
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χεται σε 90 (μονάδες του συστήματος European Credit
Transfer and Accumulation System - E.C.T.S.). Κατά τα δύο
πρώτα εξάμηνα οι φοιτητές παρακολουθούν συνολικά
οκτώ μαθήματα ενώ κατά το τρίτο εξάμηνο εκπονούν τη
μεταπτυχιακή διπλωματική τους εργασία. Κάθε μάθημα
είναι διάρκειας 4 ωρών/εβδομάδα και αντιστοιχεί σε 7,5
πιστωτικές μονάδες του συστήματος E.C.T.S. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε 30 πιστωτικές
μονάδες του συστήματος E.C.T.S.. Το Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει
υποχρεωτικά μαθήματα «κορμού» και μαθήματα «επιλογής». Ως κύρια γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων σε
κάθε τους μορφή (θεωρία, ασκήσεις, εργαστήρια, εργασίες, σεμινάρια, εξετάσεις κ.λπ.) ορίζεται η Ελληνική. Το
αυτό ισχύει και για τη Διπλωματική Εργασία. Παρέχεται
εντούτοις η δυνατότητα διδασκαλίας ολόκληρων ή μεμονωμένων μαθημάτων στην Αγγλική γλώσσα, καθώς
και η εκπόνηση εργασιών και τελικών γραπτών εξετάσεων στην ίδια γλώσσα. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα
εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας στην Αγγλική γλώσσα είτε στο σύνολο της είτε εν μέρει, εφόσον οι φοιτητές
το επιθυμούν. Κατά συνέπεια, οι υποψήφιοι φοιτητές του
Π.Μ.Σ. πρέπει να γνωρίζουν καλά την Αγγλική γλώσσα
(επίπεδο Β2 και άνω). Τα μαθήματα και η κατανομή τους
ανά εξάμηνο παρουσιάζονται ακολούθως:
Α΄ εξάμηνο σπουδών:
Όλοι οι φοιτητές παρακολουθούν τα παρακάτω 3 υποχρεωτικά μαθήματα κορμού:
• Τεχνολογική Επιχειρηματικότητα και Έρευνα (7,5 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.)
• Αισθητήρια και συστήματα μετρήσεων (7,5 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.)
• Αλγόριθμοι και προγραμματισμός κινητών συσκευών
(7,5 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.) Επίσης, όλοι οι φοιτητές
επιλέγουν και παρακολουθούν ένα από τα παρακάτω
μαθήματα:
• Κινητές επικοινωνίες 4ης και 5ης γενιάς (7,5 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.) ή
• Οπτικά Δίκτυα (7,5 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.) Β΄
εξάμηνο σπουδών:
Όλοι οι φοιτητές παρακολουθούν τα παρακάτω 4 υποχρεωτικά μαθήματα κορμού:
• Συστήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Ηλεκτροκίνησης (7,5 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.)
• Ενσωματωμένα συστήματα (7,5 πιστωτικές μονάδες
E.C.T.S.)
• Εφαρμογές Διαδικτύου των Πραγμάτων (ΙοΤ) (7,5
πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.)
• Βιομηχανικοί ελεγκτές και συστήματα εποπτικού
ελέγχου (PLC and SCAD A) (7,5 πιστωτικές μονάδες
E.C.T.S.) Γ΄ εξάμηνο σπουδών:
Το Γ΄ εξάμηνο προορίζεται για την εκπόνηση μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας από τους φοιτητές (30
πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.). Το θέμα της μεταπτυχιακής
Διπλωματικής Εργασίας του κάθε φοιτητή πρέπει να είναι
ενταγμένο στο ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο κάποιου
από τα μαθήματα του ΠΜΣ. Με αποφάσεις των οργάνων
μπορεί να γίνει τροποποίηση του προγράμματος των
μαθημάτων και ανακατανομή των μαθημάτων μεταξύ
των εξαμήνων.
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Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων ανά έτος προβλέπεται να
είναι κατ’ ανώτατο όριο είκοσι (20). Ο αριθμός των εισακτέων μπορεί να αυξηθεί εάν ισοψηφήσουν στην
τελευταία θέση (δηλαδή, στην 20η) στην σειρά επιλογής περισσότεροι από ένας υποψήφιοι. Σε περίπτωση
μεγάλου αριθμού υποψηφίων δύναται, με απόφαση
των αρμοδίων οργάνων, η κατάτμηση των εισακτέων
σε επιμέρους τμήματα, τα μέλη των οποίων δεν θα ξεπερνούν στο σύνολο τους, τον διπλάσιο του ανώτατου
ορίου αριθμού εισακτέων (40). Η επιλογή τους θα γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις σχετικές
προβλέψεις του Κανονισμού Σπουδών του Π.Μ.Σ. Επιπλέον, γίνεται δεκτός ένας υπότροφος του Ιδρύματος
Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που πέτυχε στο σχετικό
διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του
γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ. και ένας αλλοδαπός
υπότροφος του Ελληνικού κράτους όπως προβλέπει ο
Νόμος 3685/2008 άρθρο 4 παρ. 3. Σύμφωνα και με τον
παραπάνω Νόμο, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Ηλεκτρονικών
Μηχανικών ΤΕ ο αριθμός των υποτρόφων μπορεί να αυξηθεί.
Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο Π.Μ.Σ. διδάσκουν καθηγητές μέλη Επιστημονικού
Προσωπικού (Ε.Π.) του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ του Α.Τ.Ε.Ι.Θ., που είναι κάτοχοι διδακτορικού
διπλώματος με διδακτική και ερευνητική εμπειρία συναφή προς το διδασκόμενο μεταπτυχιακό μάθημα. Ακόμα,
στο Π.Μ.Σ. μπορούν να διδάσκουν μέλη Ε.Π. και Ειδικό
Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Δ.Ι.Π.) κάτοχοι διδακτορικού
διπλώματος άλλων Τμημάτων του ίδιου ιδρύματος ή
άλλων Τ.Ε.Ι. της χώρας, μέλη Διδακτικού-Ερευνητικού
Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή
της αλλοδαπής, καθώς και λοιποί κάτοχοι Διδακτορικού
Διπλώματος με αυξημένα συναφή προσόντα ως εξωτερικοί συνεργάτες. Ακόμα, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και
μόνο για συνδιδασκαλία μαθήματος ή/και για επικουρικό
έργο, είναι εφικτή η πρόσληψη εξωτερικών συνεργατώνδιδασκόντων, κατόχων Μεταπτυχιακού Διπλώματος, οι
οποίοι έχουν συναφή μακροχρόνια επαγγελματική ή
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ερευνητική εμπειρία ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου, καθώς
και Υποψήφιοι Διδάκτορες. Όλες οι κατηγορίες διδασκόντων θα απασχοληθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 5 του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/ τ. Α΄/16-7-2008).
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος
Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ αλλά και του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης γενικότερα, καλύπτει τις ανάγκες
λειτουργίας του Π.Μ.Σ. και μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για το σκοπό αυτό (κτιριακή υποδομή, εργαστήρια και
ηλεκτρονικοί υπολογιστές, οπτικοακουστικά μέσα, βιβλιοθήκη, υπηρεσίες και εφαρμογές πληροφορικής,
επικοινωνιών και διαδικτύου, γραμματειακή υποδομή).
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Η διάρκεια λειτουργίας είναι οκτώ (8) έτη. Δύναται
να ζητηθεί παράταση της λειτουργίας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που θα καθορισθεί με απόφαση
της Σ.Ε.Σ. μετά από πρόταση της Γ.Σ.Ε.Σ. Η παράταση
του Π.Μ.Σ. μπορεί να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/
τ. Α΄/16-7-2008).
Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας-Πόροι
Το Π.Μ.Σ. είναι αυτοχρηματοδοτούμενο και επομένως το κόστος λειτουργίας του δεν θα επιβαρύνει τον
προϋπολογισμό του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. Ειδικότερα, οι πόροι για
τη λειτουργία του θα προέρχονται από:
• Δίδακτρα ύψους 3.000 ευρώ ανά φοιτητή για το σύνολο της φοίτησης του (3 εξάμηνα σπουδών). Το ποσό
μπορεί να μειωθεί μέχρι και το ύψος των 1.900 ευρώ
λόγω εκπτώσεων, σύμφωνα με τον κανονισμό σπουδών.
• Χορηγία διαφόρων φορέων
• Δωρεές
• Ευρωπαϊκά και κοινοτικά προγράμματα
• Επιχορηγήσεις
• Άλλες πηγές (π.χ. ΛΑΕΚ 0,45%)
Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του προγράμματος για
20 φοιτητές ανέρχεται σε 36.000,00 € και αναλύεται στις
παρακάτω ενδεικτικές κατηγορίες δαπανών:
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Έσοδα και κρατήσεις του ΠΜΣ
Δίδακτρα = 2.400 € ανά φοιτητή για το σύνολο των σπουδών του (κατά μέσο όρο, μετά από πιθανές εκπτώσεις)
Συνολικά έσοδα ΠΜΣ = 2400 x 15 φοιτητές (χωρίς τους υποτρόφους) = 36.000 €
65% Διαθέσιμο για λειτουργικά έξοδα του Π.Μ.Σ.:
23.400 €
25% Υπέρ λειτουργικών εξόδων του Α.Τ.Ε.Ι.Θ.:
9.000 €
10% Υπέρ Ε.Λ.Κ.Ε.:
2.400 €
Σύνολο
36.000 €
Λειτουργικά Έξοδα Π.Μ.Σ.
Δαπάνη
Αμοιβές διδασκόντων:
• 9 μαθήματα x 13 εβδομάδες x 4 ώρες την εβδομάδα x 20 € την ώρα = 9.360 €
• Συντονισμός μαθήματος 9 μαθήματα x 300 = 2700
• Επίβλεψη 20 διπλωματικών εργασιών x 300 € ανά διπλωματική εργασία = 6.000 €
Γραμματειακή υποστήριξη: 3.000 € ετησίως
Δαπάνες μετακινήσεων, συμμετοχής σε συνέδρια και λοιπές εκδηλώσεις στην Ελλάδα και
στο εξωτερικό, Δαπάνες δημοσιότητας, προβολής και προώθησης, Δαπάνες μετακινήσεων,
υποδοχής και φιλοξενίας καλεσμένων ομιλητών και διακεκριμένων διδασκόντων, Δαπάνες
διοργάνωσης συνεδρίων, εκδηλώσεων και δεξιώσεων, Υποτροφίες και οικονομικά
βραβεία σε φοιτητές, Αγορά εξοπλισμού (Η/Υ, εκτυπωτές, βιντεοπροβολείς, λάμπες
βιντεοπροβολέων, κ.λπ.), γραφικής ύλης και αναλώσιμων, Εκτυπώσεις
Σύνολο

Προϋπολογισμός
18.060 €
3.000 €

2.340 €

23.400 €

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 28 Ιουνίου 2017
Ο Πρόεδρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΣΑΜΙΔΗΣ
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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 Ανασυγκρότησης. 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 υποβάλλεται 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 διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα 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 συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις 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

*02023921407170008*

