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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
10 Μαΐου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής
Πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο «Προηγμένες Τεχνολογίες Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού - Advanced Technologies in Mechanical and
Aeronautical Engineering».

2

Ίδρυση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Χημείας και
Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο «Ιατρική Χημεία και Χημική Βιολογία».

3

Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο «Δικτυακές Πόλεις και
Αναπαραστάσεις».

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 827/12765
(1)
Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Μηχανολόγων και
Αεροναυπηγών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο «Προηγμένες Τεχνολογίες Μηχανολόγου
και Αεροναυπηγού Μηχανικού - Advanced
Technologies in Mechanical and Aeronautical
Engineering».
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ. Α’/4.8.2017)
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης,
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και ιδίως
των άρθρων 32 και 85 παράγραφος 2α.
2. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό:
α) 163204/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29.9.2017 «Εφαρμογή των
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διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών
διατριβών – Λοιπά θέματα»’, β) 203446/Ζ1/22.11.2017
‘’Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114) και γ) 227378/Ζ1 ΕΞ.
ΕΠΕΙΓΟΝ/22.12.2017 ‘’Εφαρμογή των διατάξεων του
ν. 4485/2017 (Α’ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών, δ) 26407/Ζ1/15.2.2018 ‘’Ίδρυση-Επανίδρυση ΠΜΣ
σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/17 (114 Α’),
ε) 45070/Ζ1/19.3.2018 ‘’Κοινοποίηση Διατάξεων του
ν. 4521/2018 (Α’ 38) ‘’Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής και άλλες διατάξεις’’ – Αποστολή ενδεικτικού
υποδείγματος συνοδευτικών εγγράφων της παρ. 3 του
άρθρου 32 του ν. 4485/2017.
3. Την αριθμ. 216772/Ζ1/8.12.2017 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 4334/12.12.2017, τ. Β’) με τίτλο ‘’Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας
και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών’’.
4. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/ τ.Α’/2.3.2018)
‘’Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις’’ και ιδίως το άρθρο 19, παράγραφος 7 και 8.
5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ.Α’/2.8.2005)
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων − Παράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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’).
7. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», (ΦΕΚ 195/
6-9-2011, τ. Α’), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
8. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 83/11-5-2016, τ.Α’),
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
9. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του
Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρία 12/27.3.2018).
10. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρία 134/20.4.2018).
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11. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρίαση 3/12.4.2018).
12. Το αριθμ. 76/9.1.2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ, από το
οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών
Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών.
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 τη
λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών
Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Πατρών, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών από το ακαδημαϊκό έτος
2018-2019 θα οργανώσει και θα λειτουργήσει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Προηγμένες Τεχνολογίες Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού
Μηχανικού – Advanced Technologies in Mechanical and
Aeronautical Engineering», σύμφωνα με τις διατάξεις
της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017
(ΦΕΚ 114/τ.Α’).
Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) έχει
ως γνωστικό αντικείμενο την ειδίκευση στην περιοχή του
Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού και ειδικότερα στις κατευθύνσεις: (i) Σχεδιασμός και Παραγωγή,
(ii) Ενεργειακά Συστήματα, και (iii) Υπολογιστική - Πειραματική Μηχανική και Προηγμένα Υλικά καλύπτοντας
την εν λόγω θεματολογία τόσο στην θεωρητική όσο και
στην πρακτική της διάσταση.
Σκοπός του συγκεκριμένου Π.Μ.Σ. είναι:
α. η εκπαίδευση σε πεδία τεχνολογικής αιχμής στο
αντικείμενο του Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού, η εξοικείωση στη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών,
η προώθηση της επιστημονικής αριστείας και έρευνας, η
καλλιέργεια και ανάπτυξη ηγετικών δυνατοτήτων,
β. η διεύρυνση και προώθηση της θεωρητικής και
εφαρμοσμένης γνώσης στα επί μέρους αντικείμενα του
Π.Μ.Σ.,
γ. η διερεύνηση πραγματικών προβλημάτων τα οποία
αντιμετωπίζει ο τομέας της τεχνολογίας και παραγωγής
στη χώρα μας και διεθνώς και η αναπτυξιακή προσπάθεια προώθησης της τεχνολογίας και βελτίωσης της παραγωγικής δομής στην Ελλάδα,
δ. η παραγωγή επιστημόνων ικανών να ακολουθήσουν
διδακτορικές σπουδές σε συναφείς με το αντικείμενο του
ΠΜΣ επιστημονικές περιοχές,
ε. η δημιουργία στελεχών με ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο και αναβαθμισμένες γνώσεις και δεξιότητες ανάλυσης στη σύγχρονη τεχνολογία του Μηχανολόγου και
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Αεροναυπηγού Μηχανικού, ικανών να αντιμετωπίσουν
τις προκλήσεις του σύγχρονου διεθνούς τεχνολογικού
περιβάλλοντος,
στ. ο εφοδιασμός των φοιτητών με γνώσεις και αναλυτικά ερευνητικά εργαλεία τα οποία θα τους επιτρέψουν
να εργαστούν ως επαγγελματικά στελέχη σε θέσεις αυξημένης ευθύνης στην βιομηχανική παραγωγή και σε
αναπτυξιακές εταιρείες οι οποίες έχουν ως αντικείμενο
την βιώσιμη ανάπτυξη.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(ΔΜΣ) στις «Προηγμένες Τεχνολογίες Μηχανολόγου και
Αεροναυπηγού Μηχανικού» και στις ακόλουθες ειδικεύσεις:
1) Σχεδιασμός και Παραγωγή
2) Ενεργειακά Συστήματα
3) Υπολογιστική - Πειραματική Μηχανική και Προηγμένα Υλικά
Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί:
- Διπλωματούχοι τμημάτων Μηχανολόγων Μηχανικών,
Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, Αεροναυπηγών Μηχανικών, Ναυπηγών Μηχανικών καθώς
και διπλωματούχοι άλλων τμημάτων μηχανικών πανεπιστημίων ή πολυτεχνείων της ημεδαπής ή ομοταγών
αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
- Πτυχιούχοι τμημάτων σχολών θετικών επιστημών
πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
- Πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ αντικειμένων συναφών με
αυτό του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών
Μηχανικών.
Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια των σπουδών για την απονομή του
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται
σε δύο (2) εξάμηνα.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που
απαιτούνται για την απόκτηση του ΔΜΣ ανέρχεται σε
εξήντα (60). Τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. είναι εξαμηνιαία.
Η διδασκαλία θα γίνεται στην Ελληνική και/ή στην Αγγλική γλώσσα. Η γλώσσα εκπόνησης της διπλωματικής
εργασίας είναι η Ελληνική ή Αγγλική. Για τη λήψη του
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΜΣ οι φοιτητές
υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν
επιτυχώς σε έξι (6) υποχρεωτικά μαθήματα καθώς και να
εκπονήσουν επιτυχώς διπλωματική εργασία κατά τα δύο
εξάμηνα (Α’ και Β’ εξάμηνα).
Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ανά
ειδίκευση και εξάμηνο ως εξής:
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Ειδίκευση: Σχεδιασμός και Παραγωγή
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΚ12

ΤΙΤΛΟΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

Ειδικά Κεφάλαια Ρομποτικής

5

Αναγνώριση και Εκτίμηση Στοχαστικών Συστημάτων

5

ΜΚ14

Ειδικά κεφάλαια Τριβολογίας

5

ΜΚ15

Προηγμένα Θέματα στις Παραγωγικές Διεργασίες

5

ΜΔ11

Ειδικά κεφάλαια επιχειρησιακής έρευνας

5

ΜΔ12

Διοίκηση καινοτομίας και τεχνολογίας

5

ΜΔ14

Τεχνολογίες υποστήριξης συνεργασίας

5

ΜΚΕ1

Εργασία

15

ΜΚ13

1ο

Επιλέγονται τρία (3) μαθήματα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο
Σύνολο πιστωτικών μονάδων εξαμήνου = (3x5+15)=30
ΜΚ21

Ειδικά κεφάλαια σχεδιασμού μηχανών

5

ΜΚ22

Σχεδιασμός Οχημάτων

5

ΜΚ23

Εφαρμογές της Τεχνητής και
υπολογιστικής Νοημοσύνης στο Σχεδιασμό

5

ΜΚ24

Προηγμένα θέματα στις Εργαλειομηχανές και τον Αυτοματισμό

5

Προηγμένα θέματα στα Συστήματα Παραγωγής

5

ΜΔ21

Συστημική θεωρία και πρακτική

5

ΜΔ22

Ανάλυση δεδομένων

5

ΜΔ24

Ποιότητα και περιβάλλον

5

ΜΚΕ2

Εργασία (συν.)

15

ΜΚ25

2o

Επιλέγονται τρία (3) μαθήματα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο
Σύνολο πιστωτικών μονάδων εξαμήνου = (3x5+15)=30
Σύνολο πιστωτικών μονάδων = 60
Ειδίκευση: Ενεργειακά Συστήματα
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΕΞΑΜΗΝΟ

ΤΙΤΛΟΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

ΜΕ11

Ανώτερη Θερμοδυναμική

5

ΜΕ12

Υπολογιστικές μέθοδοι σε ενεργειακά προβλήματα

5

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

5

ΜΕ14

Θόρυβος και προστασία του περιβάλλοντος

5

ΜΕΕ1

Εργασία

15

ΜΕ13

1ο

Επιλέγονται τρία (3) μαθήματα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο
Σύνολο πιστωτικών μονάδων εξαμήνου = (3x5+15)=30
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ΜΕ21

Ανώτερη μηχανική των ρευστών

5

ΜΕ22

Ανώτερη υπολογιστική ρευστοδυναμική

5

Τυρβώδη ρευστοθερμικά φαινόμενα και καύση

5

ΜΕ24

Πολυφασικές ροές

5

ΜΕΕ2

Εργασία (συν.)

15

ΜΕ23

2ο

Επιλέγονται τρία (3) μαθήματα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο
Σύνολο πιστωτικών μονάδων εξαμήνου = (3x5+15)=30
Σύνολο πιστωτικών μονάδων = 60
Ειδίκευση: Υπολογιστική - Πειραματική Μηχανική και Προηγμένα Υλικά
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΕΞΑΜΗΝΟ

ΤΙΤΛΟΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

ΜΜ12

Ενεργειακά Θεωρήματα στη Θεωρία της Ελαστικότητας

5

ΜΜ13

Δομική Ακεραιότητα

5

ΜΜ14

Δυναμική Κατασκευών – Ειδικά Θέματα Πεπερασμένων και
Συνοριακών Στοιχείων

5

ΜΜ16

Ιστοτεχνολογικά Bιοϋλικά

5

ΜΜ17

Προηγμένος Προγραμματισμός Η/Υ

5

ΜΜΕ1

Εργασία

15

1ο

Επιλέγονται τρία (3) μαθήματα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο
Σύνολο πιστωτικών μονάδων εξαμήνου = (3x5+15)=30
ΜΜ21

Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών

5

ΜΜ22

Προηγμένες Μέθοδοι Αντοχής Υλικών και Ανάλυσης Κατασκευών

5

ΜΜ23

Προηγμένη Μηχανική Συνθέτων Πολυστρώτων Πλακών και
Κατασκευών

5

ΜΜ24

Αναλυτικές και Πειραματικές Μέθοδοι Μη Καταστροφικού
Ελέγχου Υλικών και Κατασκευών

5

ΜΜ25

Εμβιομηχανική ανάλυση και σχεδιασμός τεχνητών οργάνων

5

ΜΜ26

Υπολογιστική Μηχανική – Παράλληλα Υπολογιστικά Συστήματα

5

ΜΜ27

Εφαρμοσμένη Γραμμική και Μη- Γραμμική Βισκοελαστικότητα

5

ΜΜΕ2

Εργασία (συν.)

15

2ο

Επιλέγονται τρία (3) μαθήματα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο
Σύνολο πιστωτικών μονάδων εξαμήνου = (3x5+15)=30
Σύνολο πιστωτικών μονάδων = 60
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Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα κατ’ έτος ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε τριάντα (30). Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών που πληρούν
τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 34 καθώς και της παραγράφου 8 του άρθρου
34 του ν. 4485/2017, μπορούν μετά από αίτησή τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι, και μόνο ένας κατ’ έτος στο
Π.Μ.Σ., σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους οι οποίοι προβλέπονται στο άρθρο 45 του ν. 4485/2017.
Άρθρο 8
Διδακτικό Προσωπικό
Το Διδακτικό Προσωπικό του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών θα προέρχεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α’).
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. επαρκεί η υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών
Μηχανικών (αίθουσες διδασκαλίας και αναγνωστήρια) Οι ερευνητικές δραστηριότητες των φοιτητών/τριών πραγματοποιούνται στα εργαστήρια του τμήματος και σε χώρους διαμορφωμένους (αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκες και εργαστήρια) για τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Επιπλέον, στο Πανεπιστήμιο
λειτουργεί οργανωμένη Βιβλιοθήκη, Κέντρο Πληροφόρησης, Υπηρεσίες Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης, e-class, και
επιστημονικές βάσεις δεδομένων.
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2023 - 2024 σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά
διατάξεις.
Άρθρο 11
Αναλυτικός Προϋπολογισμός
Α. ΕΣΟΔΑ
Κατηγορία Εσόδων
1.

Προϋπολογισμός του Α.Ε.Ι.

2.

Προϋπολογισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων

3.

Δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους χορηγίες
φορέων του δημόσιου τομέα

4.

Πόρους από ερευνητικά προγράμματα

5.

Πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
άλλων διεθνών οργανισμών

6.

Μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων
Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) Α.Ε.Ι.

7.

Κάθε άλλη νόμιμη αιτία
Σύνολο

Ευρώ

13.000

1.000

14.000

ΑΑ

Κατηγορία Εξόδων

Ευρώ

αα)

Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού

4.700,00

Ανανέωση συνδρομής σε λογισμικά προγράμματα ή πακέτα, αμοιβές Νομικών
Προσώπων και Οργανισμών για την μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων.

1.200,00

Ανταλλακτικά και υλικά συντήρησης φωτοτυπικών μηχανημάτων, εξοπλισμού
υπολογιστών

1.000,00

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, λογισμικού και συναφούς εξοπλισμού.
(πάγιος εξοπλισμός).

2.500,00

ββ)

Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές

γγ)

Δαπάνες αναλωσίμων

4.100,00

Προμήθεια αναλωσίμων απαραιτήτων για εργαστηριακές δοκιμές

1.500,00

Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά.

1.000,00

Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών μελάνια.

1.000,00

Προμήθεια Φωτοτυπικού Χαρτιού.

0,00

600,00

δδ)

Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ.

0,00

εε)

Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς

0,00

στ)

Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. και ερευνητικών κέντρων
και ινστιτούτων που συμμετέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ

0,00

ζζ)

Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν στην
οργάνωση του Π.Μ.Σ.

0,00

ηη)

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

0,00

θθ)

Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης

0,00

ιι)

Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα δημοσιότητας-προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου

5.200,00

Δαπάνες για ταχυδρομικά τέλη Courier,ΕΛΤΑ.

100,00

Τηλεπικοινωνιακά τέλη

600,00

Συμμετοχή σε Συνέδρια

2500,00

Εκτυπώσεις
Προμήθεια Βιβλίων

200,00
1800,00

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 24 Απριλίου 2018
Η Πρύτανης
ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Αριθμ. 828/12770
(2)
Ίδρυση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Χημείας και Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο «Ιατρική Χημεία και Χημική Βιολογία».
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/4.8.2017)
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης,
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και ιδίως
των άρθρων 32 και 85 παράγραφος 2α.
2. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό: α) 163204/
Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29.9.2017 ‘’Εφαρμογή των διατάξεων του
ν. 4485/2017 (Α’ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών – Λοιπά θέματα’’, β) 203446/Ζ1/22.11.2017 ‘’Διευκρινήσεις σχετικά
με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114) και
γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22.12.2017 ‘’Εφαρμογή των
διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών, δ) 26407/Ζ1/15.2.2018 ‘’Ίδρυση-Επανίδρυση ΠΜΣ σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/17
(114 Α’), ε) 45070/Ζ1/19.3.2018 ‘’Κοινοποίηση Διατάξεων
του ν. 4521/18 (Α’ 38) ‘’Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής και άλλες διατάξεις’’ – Αποστολή ενδεικτικού
υποδείγματος συνοδευτικών εγγράφων της παρ. 3 του
άρθρου 32 του ν. 4485/17.
3. Την αριθμ. 216772/Ζ1/8.12.2017 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 4334/12.12.2017, τ. Β’) με τίτλο ‘’Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας
και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών’’.
4. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/ τ.Α’/2.3.2018)
‘’Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις’’ και ιδίως το άρθρο 19, παράγραφος 7 και 8.
5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ.Α’/2.8.2005)
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων − Παράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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’).
7. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», (ΦΕΚ 195/69-2011, τ. Α’), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
8. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 83/11-5-2016, τ.Α’),
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
9. Τα αποσπάσματα πρακτικών των Συνελεύσεων των
Τμημάτων Χημείας (συνεδρία 8/27.2.2018) και Ιατρικής
(συνεδρία 695/19.3.2018) του Πανεπιστημίου Πατρών,
10. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρία 134/20.4.2018).
11. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρία
3/12.4.2018).
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12. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας των συνεργαζόμενων Τμημάτων.
13. Τα υπ’ αριθ. πρωτ. 1006/7-7-2011 και 381/28.1.2014
έγγραφα της ΑΔΙΠ από τα οποία προκύπτει ότι έχουν
ολοκληρωθεί οι εξωτερικές αξιολογήσεις αντιστοίχως
του Τμήματος Χημείας και Ιατρικής του Πανεπιστημίου
Πατρών.
14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 τη
λειτουργία Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Χημείας και Ιατρικής του
Πανεπιστημίου Πατρών, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Τα Τμήματα Χημείας και Ιατρικής του Πανεπιστημίου
Πατρών από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 οργανώνουν
και λειτουργούν Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στην «Ιατρική Χημεία και Χημική
Βιολογία» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής
και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α’).
Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός
Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Ιατρική Χημεία και Χημική Βιολογία»
αποτελεί προϊόν συγχώνευσης δύο συγγενών Δ.Π.Μ.Σ.
με τίτλους «Ιατρική Χημεία: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη
Φαρμακευτικών Ουσιών» και «Χημική Βιολογία». Η Χημική Βιολογία είναι μία σύγχρονη διεπιστημονική περιοχή
που εμπλέκει τις επιστήμες της Χημείας και της Βιολογίας
και η οποία περιλαμβάνει την εφαρμογή χημικών τεχνικών και εργαλείων, συχνά μορίων που παράγονται με
χρήση της συνθετικής χημείας, για να μελετήσει και να
επηρεάσει τα βιολογικά συστήματα. H Χημική Βιολογία
βρίσκει ιδιαίτερη εφαρμογή στην Ιατρική Χημεία, μία
συγγενή επιστημονική περιοχή, στην οποία τα μόρια
σχεδιάζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αλληλεπιδρούν
με τις βιολογικές διαδικασίες και να αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες ασθένειες. Το Δ.Π.Μ.Σ. ιδιαίτερα αποσκοπεί
στην εκπαίδευση νέων επιστημόνων στη χρήση και την
εφαρμογή τεχνικών (αναλυτικών, φασματοσκοπικών,
βιοχημικών) και συνθετικών (ή λαμβανομένων από φυσικές πηγές) μορίων για τη μελέτη βιολογικών συστημάτων που εμπλέκονται σε συγκεκριμένες ασθένειες και
στη, με βάση τη μελέτη αυτή, ανάπτυξη φαρμακευτικών
ουσιών για την κλινική αντιμετώπισή τους. Μέσω της
έρευνας, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του υπό
τη μορφή Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, το
Δ.Π.Μ.Σ. επιδιώκει την παραγωγή νέας γνώσης στο συγκεκριμένο ερευνητικό πεδίο και στη δημιουργία επιστημόνων που μπορούν με ευχέρεια να αντιμετωπίζουν
διεπιστημονικά θέματα και να συνεργάζονται με επιστήμονες διαφορετικών ειδικοτήτων. Επίσης, αποσκοπεί
στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του Ελληνικού
επιστημονικού δυναμικού διεθνώς στο συγκεκριμένο
διεπιστημονικό πεδίο.
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Με τη σύμπραξη των Τμημάτων Χημείας και Ιατρικής επιδιώκεται:
1) Η αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού των δύο Τμημάτων που εξειδικεύεται στη διεπιστημονική γνωστική περιοχή του Δ.Π.Μ.Σ.
2) Η αξιοποίηση της υλικοτεχνικής υποδομής των Τμημάτων και των Σχολών που συμπράττουν, των κοινών εργαστηριακών Αναλυτικών Υποδομών του Πανεπιστημίου Πατρών καθώς και Ερευνητικών Ινστιτούτων της ημεδαπής
ή Ερευνητικών Εργαστηρίων της ημεδαπής και της αλλοδαπής που συνεργάζονται με τα εν λόγω Τμήματα.
3) Η αποτελεσματικότερη αλληλεπίδραση γνωστικών περιοχών και εργαστηριακών τεχνικών με στόχο την ολοκληρωμένη εκπαίδευση νέων επιστημόνων και τη χρησιμοποίησή τους σε αναπτυξιακούς χώρους της Εθνικής Οικονομίας, όπως είναι για παράδειγμα η Χημική και Φαρμακευτική Βιομηχανία, η Βιομηχανία παραγωγής αγροχημικών
και κτηνιατρικών προϊόντων νέας γενιάς, ή τη στελέχωση ιδιωτικών και δημόσιων φορέων παροχής υπηρεσιών
Υγείας (π.χ. Νοσοκομεία, Κλινικές) που έχουν ανάγκη τέτοιων εξειδικευμένων ατόμων.
4) Η αξιολόγηση του Δ.Π.Μ.Σ. από ανεξάρτητο φορέα αξιολόγησης και η αναγνώρισή του σε Ευρωπαϊκό και
γενικότερα διεθνές επίπεδο.
Ειδικότερα ο σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. είναι: α) η εκπαίδευση πτυχιούχων των Τμημάτων Χημείας, Ιατρικής, Βιολογίας,
Φαρμακευτικής και συναφών Τμημάτων ελληνικών ή ξένων Aνώτατων Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, η οποία λαμβάνει χώρα μέσα από την εμπέδωση και ικανότητα εφαρμογής της γνώσης και των τεχνικών που είναι απαραίτητες
στην κατανόηση των βιολογικών διεργασιών, την απόκτηση ευελιξίας στο συνδυασμό διαφόρων τεχνικών για την
επίλυση σύνθετων προβλημάτων, την προσαρμοστικότητα σε ένα συνεχώς εξελισσόμενο διεπιστημονικό πεδίο
και την απόκτηση γενικών δεξιοτήτων, β) η τροφοδότηση σύγχρονων ζωτικών κλάδων της Εθνικής Οικονομίας
που σχετίζονται με την Υγεία ειδικότερα, αλλά και την Κτηνιατρική, την Αγροτική Παραγωγή και άλλους κλάδους
στους οποίους η Χημική Βιολογία βρίσκει εφαρμογή αλλά και της Ανώτατης Εκπαίδευσης με έμπειρα στελέχη που
μπορούν να εργάζονται με ευχέρεια στη διεπιφάνεια διαφόρων επιστημών της Ζωής.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Tο Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην “Ιατρική Χημεία και Χημική Βιολογία”.
Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Χημείας, Ιατρικής, Βιολογίας, Φαρμακευτικής και συναφών
γνωστικών αντικειμένων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Π.Μ.Σ. ανέρχεται σε εξήντα
(90). Τα μαθήματα του Δ.Π.Μ.Σ. είναι εξαμηνιαία. Η διδασκαλία θα γίνεται στην Ελληνική γλώσσα ή την Αγγλική
γλώσσα, στη περίπτωση κατά την οποία στο Δ.Π.Μ.Σ. φοιτούν και ξενόγλωσσοι μεταπτυχιακοί φοιτητές. Για τη
λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να
εξεταστούν επιτυχώς σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα και κατ΄ επιλογή μαθήματα κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα
(Α’ και Β’ εξάμηνα) και να εκπονήσουν επιτυχώς διπλωματική εργασία κατά το Β’ και Γ΄ εξάμηνο. Το πρόγραμμα των
μαθημάτων διαμορφώνεται ανά εξάμηνο ως εξής:
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (1)
Κωδικός
ΑΑΦ 100

Π.Μ.
5

ΣΥΝΟΛΟ

5
5
5
5
5
30

Τίτλος
Ανακάλυψη, Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Φαρμάκων
Β. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (5)
Μάθημα Επιλογής-I
Μάθημα Επιλογής-II
Μάθημα Επιλογής-III
Μάθημα Επιλογής-IV
Μάθημα Επιλογής-V
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΒΣΧ 110
5
ΒΘΠ 111
5
ΓΜΑ 112
5
ΟΒΔ 113
5
ΔΥΧ 114
5

Βιομακρομοριακή και Συνδυαστική Χημεία
Τα Βιομακρομόρια ως Στόχοι Θεραπευτικών Προσεγγίσεων
Γενετική και Μοριακή Βάση Ασθενειών-Μοριακή Ιατρική
Οργανική Χημεία Βιολογικών Διεργασιών
Δομική και Υπολογιστική Ιατρική Χημεία

ΟΣΦ 115

5

Οργανική Σύνθεση Φαρμάκων

ΑΒΜ 116

5

Μέθοδοι Ανάλυσης Βιοδραστικών Μορίων
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Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (3)
Κωδικός

Π.Μ

Τίτλος

ΕΡΜ 201

5

Ερευνητική Μεθοδολογία

ΧΗΒ 202

5

Χημική Βιολογία

ΜΔΕ 203

15

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία-Ι (Έναρξη)
Β. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (1)

5
ΣΥΝΟΛΟ

Μάθημα Επιλογής-VI

30
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΒΕΑ 217

5

Bασική και Εφαρμοσμένη Ανοσολογία

ΦΑΡ 218

5

Φαρμακολογία (Μηχανισμοί- Στόχοι φαρμακολογικής
παρέμβασης)

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (1)
ΜΔΕ 304

30

ΣΥΝΟΛΟ

30

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία-ΙΙ (Συνέχιση,
ολοκλήρωση, συγγραφή και παρουσίαση)

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα κατ’ έτος ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε είκοσι (20). Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των Τμημάτων Χημείας και Ιατρικής που πληρούν τις προϋποθέσεις του
πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 34 καθώς και της παραγράφου 8 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017,
μπορούν μετά από αίτησή τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι, και μόνο ένας κατ’ έτος στο Δ.Π.Μ.Σ., σύμφωνα με
τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 45 του ν. 4485/2017.
Άρθρο 8
Διδακτικό Προσωπικό
Το Διδακτικό Προσωπικό του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών θα προέρχεται από τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α’).
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Τα Τμήματα που συμμετέχουν στο Π.Μ.Σ. διαθέτουν την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή (αίθουσες διδασκαλίας,
υπολογιστές, βιβλιοθήκες και εργαστήρια), καθώς και τα απαραίτητα επιστημονικά όργανα για χρήση στα πλαίσια
του Δ.Π.Μ.Σ.. Επίσης, στο Πανεπιστήμιο Πατρών λειτουργεί οργανωμένη κεντρική βιβλιοθήκη η οποία έχει ήδη
συνδεθεί (μέσω Η/Υ) με τράπεζες πληροφοριών και με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες βιβλιοθήκες με αποτέλεσμα η δυνατότητα άμεσης βιβλιογραφικής ενημέρωσης να είναι εξαιρετική. Επίσης, στο Πανεπιστήμιο λειτουργεί
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Μηχανουργείο, Υαλουργείο και δύο Aναλυτικά Kέντρα,
το Εργαστήριο Ενόργανης Ανάλυσης και το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας και Μικροανάλυσης,
τα οποία είναι εφοδιασμένα με όργανα 400 και ΜΗz
ΝMR, ΜΑLDI-TOF/MS, UHPLC-MS, GC-MS, Στοιχειακό
Αναλυτή CHΝS, και όργανα SEM και TEM ηλεκτρονικής
μικροσκοπίας. Στα διάφορα εργαστήρια των Τμημάτων
Χημείας και Ιατρικής υπάρχουν όργανα, τα οποία χρησιμοποιούνται για έρευνα κυρίως αλλά και για εκπαίδευση των φοιτητών και καλύπτουν στο μέγιστο βαθμό τις
απαιτούμενες ανάγκες για την λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ.
Επιπλέον, μέσω μακροχρόνιων συνεργασιών που έχουν
αναπτύξει τα μέλη ΔΕΠ των ανωτέρω Τμημάτων με πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια της αλλοδαπής παρέχεται
η δυνατότητα πρόσβασης σε μια τεράστια ποικιλία άλλων πιο εξειδικευμένων τεχνικών οργάνων ανάλυσης και
προσδιορισμού της δομής μικρών οργανικών μορίων
αλλά και μεγαλομορίων.
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος
2025-26 σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
Άρθρο 11
Αναλυτικός Προϋπολογισμός
Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. ανέρχεται
στο ποσό των 25.000 Ευρώ και αναλύεται ως ακολούθως:
Α/Α

Περιγραφή δαπάνης

Κόστος
(Ευρώ)

1

Αναλώσιμα και μικροεξοπλισμός εργαστηρίων

20.000

2

Επισκευές/συντήρηση
υπάρχουσας υλικοτεχνικής υποδομής

4.000

3

Χαρτικά-Γραφική-ΎληΑναλώσιμα υπολογιστών

1.000

ΣΥΝΟΛΟ

25.000

Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. καλύπτεται από τον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων και ιδίους πόρους (ερευνητικά προγράμματα, δωρεές, χορηγίες, κληροδοτήματα
κ.λ.π.).
Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 24 Απριλίου 2018
Η Πρύτανης
ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
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Aριθμ. 829/12774
(3)
Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών του
Πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο «Δικτυακές Πόλεις και Αναπαραστάσεις».
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/4.8.2017)
‘’Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης,
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις’’ και ιδίως
των άρθρων 32 και 85 παράγραφος 2α.
2. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό: α)
163204/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29.9.2017 ‘’Εφαρμογή των
διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών
διατριβών – Λοιπά θέματα’’, β) 203446/Ζ1/22.11.2017
‘’Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114) και γ) 227378/Ζ1 ΕΞ.
ΕΠΕΙΓΟΝ/22.12.2017 ‘’Εφαρμογή των διατάξεων του
ν. 4485/2017 (Α’ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών, δ) 26407/Ζ1/15.2.2018 ‘’Ίδρυση-Επανίδρυση ΠΜΣ
σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/17 (114 Α’),
ε) 45070/Ζ1/19.3.2018 ‘’Κοινοποίηση Διατάξεων του
ν. 4521/18 (Α’ 38) ‘’Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής και άλλες διατάξεις’’ – Αποστολή ενδεικτικού
υποδείγματος συνοδευτικών εγγράφων της παρ. 3 του
άρθρου 32 του ν. 4485/2017.
3. Την αριθμ. 216772/Ζ1/8.12.2017 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 4334/12.12.2017, τ. Β’) με τίτλο ‘’Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας
και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών’’.
4. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/ τ.Α’/2.3.2018)
‘’Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις’’ και ιδίως το άρθρο 19, παράγραφος 7 και 8.
5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ.Α’/2.8.2005)
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων − Παράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
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’).
7. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», (ΦΕΚ 195/69-2011, τ. Α’), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
8. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 83/11-5-2016, τ.Α’),
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
9. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του
Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και
Νέων Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρία 36/21.2.2018).

Τεύχος Β’ 1626/10.05.2018
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10. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρία 134/20.4.2018).
11. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρίαση 3/12.4.2018).
12. Το αριθμ. 1438/14.05.2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ, από
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική
αξιολόγηση του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου
Πατρών.
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 τη
λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος
και Νέων Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Πατρών, ως
ακολούθως:

αφορετικές και όχι πάντα συμπλέουσες εκδοχές του
παρελθόντος. Τα χωρικά πεδία συλλογικής έκφρασης,
όπου οι πολιτισμικές αναπαραστάσεις εξελίσσονται,
είναι δημόσιοι χώροι όπως δρόμοι, πλατείες, στάδια,
θέατρα, κινηματογράφοι, αρχαιολογικοί χώροι, τόποι
μνήμης, μουσεία, εκθεσιακοί χώροι κ.λπ. Η άμεση σύνδεση των παραπάνω με τις εξελισσόμενες τεχνολογίες
έχει ως αποτέλεσμα τη δικτύωση των πόλεων με χρόνους και χώρους, γεγονός που ενισχύει την πολιτισμική επικοινωνία των κατοίκων. Επιπλέον, αλλάζει την αισθητική της πόλης και παρεμβαίνει στη διαμόρφωση
του πολιτισμικού κεφαλαίου. Το ΠΜΣ αποσκοπεί στην
εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών στη μελέτη
και παρέμβαση τέτοιων μορφών αναπαράστασης στους
αστικούς χώρους.

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος
και Νέων Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Πατρών από
το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην
«Δικτυακές Πόλεις και Αναπαραστάσεις » σύμφωνα με
τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α’).

Tο ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(ΔΜΣ) στις «Δικτυακές Πόλεις και Αναπαραστάσεις » στις
ακόλουθες ειδικεύσεις:
1) Δικτυακές Πόλεις και Αναπαραστάσεις

Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός
Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.) έχει
ως γνωστικό αντικείμενο τη διεπιστημονική έρευνα
ανάμεσα στις γνωστικές περιοχές που διαμορφώνουν
α) η μελέτη των πολιτισμών των αστικών χώρων και β)
οι μέθοδοι αναπαράστασης και αλληλεπίδρασης με τη
χρήση σύγχρονων τεχνολογιών.
Σκοπός του ΠΜΣ είναι η εξειδίκευση των μεταπτυχιακών φοιτητών προερχόμενων από τις επιστημονικές
περιοχές των κοινωνικών, ανθρωπιστικών και οικονομικών επιστημών, της αρχιτεκτονικής, των ΜΜΕ, της πολιτισμικής διαχείρισης και της πολιτισμικής πληροφορικής,
και η μετεκπαίδευσή τους στη μελέτη, σχεδιασμό και
παρέμβαση σε ζητήματα που συνδέονται με την πολιτιστική προβολή και αναπαράσταση σε αστικά περιβάλλοντα. Επιπλέον, ερευνώνται ζητήματα ερμηνείας και
σημειωτικής ανάλυσης της κοινωνικής πραγματικότητας
όπως αυτή πλέον διαμορφώνεται με την εγκαθίδρυση
και διαμεσολάβηση των ψηφιακών συστημάτων και τη
δημιουργία νέων δυνητικών χώρων.
Η ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών και η επέκταση της
χρήσης τους έχει μετασχηματίσει τους αστικούς χώρους
δημιουργώντας νέα πεδία δράσης και αναπαράστασης
για τους κατοίκους και χρήστες των πόλεων. Οι πόλεις
ως παλίμψηστα διαθέτουν ιστορικό περιεχόμενο που
αναδεικνύεται και συμβολοποιείται όταν ιδεολογικοί,
οικονομικοί ή αισθητικοί λόγοι το επιβάλουν. Η μνήμη ατομική και συλλογική δημιουργεί και αναπαράγει
αφηγήσεις και αστικούς μύθους παρουσιάζοντας δι-

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Πληροφορικής, Σχολών
Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, Οικονομικών
Επιστημών, Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, Πολιτισμικής Διαχείρισης και Πληροφορικής, Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών
ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε τέσσερα
(4) εξάμηνα.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που
απαιτούνται για την απόκτηση του ΔΜΣ ανέρχεται σε
εξήντα (120). Τα μαθήματα του ΔΜΣ είναι εξαμηνιαία.
Η διδασκαλία θα γίνεται στην Ελληνική και/ή στην Αγγλική γλώσσα. Για τη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών ΔΜΣ οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε συνολικά 9
εξαμηνιαία μαθήματα (δηλ. 3 μαθήματα στο Α’ εξάμηνο,
3 μαθήματα στο Β’ εξάμηνο και 3 μαθήματα στο Γ΄ εξάμηνο) και να εκπονήσουν επιτυχώς τη διπλωματική εργασία
κατά το Δ΄ εξάμηνο.
Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ανά
εξάμηνο ως εξής:
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A/A

ΚΩΔΙΚΟΣ

Τίτλος μαθήματος
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Υποχρεωτικά (2 ανά
εξάμηνο) / Επιλογής (1
ανά εξάμηνο)

Α΄ Εξάμηνο

Π.Μ.
30

Α1

ΠΜΣ.Α001

Κοινωνιολογία του αστικού χώρου

Υποχρεωτικό

10

Α2

ΠΜΣ. Α002

Τεχνολογικά δίκτυα και ψηφιακές αναπαραστάσεις

Υποχρεωτικό

10

Α3

ΠΜΣ. Α003

Πόλη και μνήμη

Επιλογής

10

Α4

ΠΜΣ. Α004

Οικιστικά σύνολα του παρελθόντος μέσα σε
σύγχρονα αστικά τοπία

Επιλογής

10

Α5

ΠΜΣ. Α005

Πόλη και ψηφιακά μέσα

Επιλογής

10

Β΄ Εξάμηνο

30

Β1

ΠΜΣ.Β001

Σχεδιασμός μουσείων και εκθέσεων
στη σύγχρονη πόλη

Υποχρεωτικό

10

Β2

ΠΜΣ.Β002

Νέα μέσα αλληλεπίδρασης και προβολής

Υποχρεωτικό

10

Β3

ΠΜΣ.Β003

Περί πόλεως λόγοι

Επιλογής

10

Β4

ΠΜΣ.Β004

Πολιτισμικά δίκτυα και χώρος

Επιλογής

10

Β5

ΠΜΣ.Β005

Αστικός χώρος και γεωγραφική αναπαράσταση

Επιλογής

10

Γ΄ Εξάμηνο

30

Γ1

ΠΜΣ.Γ001

Πολιτιστική διαχείριση σε αστικό περιβάλλον

Υποχρεωτικό

10

Γ2

ΠΜΣ.Γ002

Αποδοτική παροχή πολιτισμικών υπηρεσιών
σε δικτυακό περιβάλλον

Υποχρεωτικό

10

Γ3

ΠΜΣ.Γ003

Εικαστικές εγκαταστάσεις σε πόλεις

Επιλογής

10

Γ4

ΠΜΣ.Γ004

Πολιτισμική οικονομία και
διαχείριση πολιτισμικών μονάδων

Επιλογής

10

Γ5

ΠΜΣ.Γ005

Εικόνα και ταυτότητα στη δημιουργική πόλη

Επιλογής

10

Δ΄ Εξάμηνο
Δ1

ΠΜΣ. Δ001

Εκπόνηση και συγγραφή διπλωματικής Εργασίας
Σύνολο

30
Υποχρεωτική

30
120

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα κατ’ έτος ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε είκοσι (20). Τα μέλη των κατηγοριών
Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών
που πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 34 καθώς και της παραγράφου
8 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017, μπορούν μετά από αίτησή τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι, και μόνο ένας
κατ’ έτος στο Π.Μ.Σ., σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 45 του ν. 4485/2017.
Άρθρο 8
Διδακτικό Προσωπικό
Το Διδακτικό Προσωπικό του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών θα προέρχεται από τα προβλεπόμενα
στο άρθρο 36 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α’).

Τεύχος Β’ 1626/10.05.2018
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Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Η υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών είναι
επαρκής για την κάλυψη των αναγκών του ΠΜΣ. Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος πραγματοποιούνται
στα Εργαστήρια Υπολογιστών και σε χώρους διαμορφωμένους (αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκες και εργαστήρια),
για τη στέγαση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών. Επιπλέον, στο Πανεπιστήμιο λειτουργεί οργανωμένη
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης, η οποία έχει συνδεθεί (με Η/Υ) με τράπεζες πληροφοριών και με μεγάλες
βιβλιοθήκες της Ελλάδας και του Εξωτερικού.
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2025-26 σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
Άρθρο 11
Αναλυτικός Προϋπολογισμός
O Αναλυτικός Προϋπολογισμός περιέχει την καταγραφή των εσόδων και εξόδων ανά κατηγορία:
Α. ΕΣΟΔΑ
Κατηγορία Εσόδων

Ευρώ

Προϋπολογισμός του Α.Ε.Ι.
Προϋπολογισμός του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων

13.000

Δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους
χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα

2.000

Πόρους από ερευνητικά προγράμματα

2.500

Πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών

2.500

Μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) Α.Ε.Ι.
Κάθε άλλη νόμιμη αιτία 
Σύνολο
Τέλη Φοίτησης και λοιποί πόροι χρηματοδότησης

20.000

Β. ΕΞΟΔΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (70%)

Ευρώ

Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού

6.500

Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές
Δαπάνες αναλωσίμων
Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ
Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ. για
εκπαιδευτικούς σκοπούς
Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των
Α.Ε.Ι. και ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων που συμμετέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ.
Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των
Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ.
Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του
άρθρου 36 του ν. 4485/2017
Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης
Λοιπές δαπάνες (έξοδα δημοσιότητας-προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού
υλικού, οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (30%)
Άρθρο 37, παράγραφος 4β του ν. 4485/2017
Σύνολο (100%)

4.000
2.500

7.000

20.000
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Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 24 Απριλίου 2018
Η Πρύτανης
ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
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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 αναγκών του δημοσίου (ν. 3469/2006, ΦΕΚ Α΄ 131).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
• 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 αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία
αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε
με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος 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.

• 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 Δημοσιευτέας Ύλης.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση,
με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας. Η ενδεδειγμένη διαδρομή είναι:
www.et.gr/ Φ.Ε.Κ./ Δημοσίευση Κειμένων ή Τεύχη ή Διάθεση ΦΕΚ ή Πώληση ή Συνδρομητές. Επίσης μέσω της ιστοσελίδας μας 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 ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.
EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστοσελίδα: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr

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

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

*02016261005180016*

