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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
12 Ιουλίου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με ελληνικό τίτλο «Συντήρηση
της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» ή αγγλικό τίτλο
«Conservation of Cultural Heritage».

2

Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Ενσωματωμένα και Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα», ή αγγλικό τίτλο
«Embedded and Telecommunication Systems».

3

Τροποποίηση της με αριθμ. 3387/14-4-2015 απόφασης έγκρισης Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων
του ΤΕΙ Αθήνας με τίτλο «Βιοϊατρικές Μέθοδοι και
Τεχνολογία στη διάγνωση», ως προς το άρθρο 11.

4

Τροποποίηση της με αριθμ. 32254/Ε5/6-3-2014
απόφασης Έγκρισης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Αθήνας με τίτλο «Επιστήμη και
Τεχνολογία Τροφίμων - Master of Science in Food
Science and Technology» με δύο κατευθύνσεις:
Επεξεργασία, Συντήρηση και Καινοτομία Τροφίμων (Food Processing, Preservation and Innovation) και Διαχείριση Ποιότητας Τροφίμων (Food
Quality Management), ως προς το άρθρο 11.

5

Τροποποίηση της με αριθμ. 6470/8-7-2015 Έγκρισης του ΠΜΣ του Τμήματος Φωτογραφίας και
Οπτικοακουστικών της Σχολής Καλλιτεχνικών
Σπουδών του ΤΕΙ Αθήνας με τίτλο «Παραγωγή Βίντεο, Οπτικοακουστικά Μέσα και Κινούμενα Γραφικά», ως προς το άρθρο 11.

Αρ. Φύλλου 2368

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 6180
(1)
Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με ελληνικό τίτλο «Συντήρηση της
Πολιτιστικής Κληρονομιάς» ή αγγλικό τίτλο
«Conservation of Cultural Heritage».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11 περ. α του
ν. 4009/2011 (Α΄ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση
της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ του ν.
4025/2011(Α΄ 228), του άρθρου 5 παρ. 8 του ν. 4076/2012
(Α΄ 159), του άρθρου 34 παρ. 2 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24),
του άρθρου 34 του ν. 4301/2014 και του άρθρου 98 του
ν. 4310/2014 (Α΄ 258).
2. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ Α΄ 148) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» (και ιδίως
του άρθρου 6), όπως τροποποιήθηκε διαδοχικά με τις
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).
3. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ Α΄ 189) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, σύστημα
μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων-Παράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. 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 Α΄ 98).
5. Το π.δ. 95/2013 (ΦΕΚ Α΄ 133) «Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων - Συγχώνευση Τμημάτων - Κατάργηση
Τμημάτων - Συγκρότηση Σχολών του ΤΕΙ Αθήνας», όπως
τροποποιήθηκε με το π.δ. 127/2013 (ΦΕΚ Α΄ 190).
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6. Την αριθμ. Φ5/89656/Β3/2007 (ΦΕΚ Β΄ 1466) υπουργική απόφαση «Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς
και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων».
7. Τις υποβληθείσες εσωτερικές αξιολογήσεις του
Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
για το ακαδ. έτος 2010-11 (αριθμ. πρωτ. Τμήματος 04
648/31-3-2011), το ακαδ. έτος 2013 -14,το ακαδ. έτος
2014 - 2015, 2015 - 2016.
8. Το με αριθμ. 681/3-4-2012 έγγραφο της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση
(Α.Δ.Ι.Π.) με τη συνημμένη Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων
Τέχνης.
9. Το απόσπασμα του πρακτικού της με αριθμ.
2/08-06-2017 Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του
Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.
10. Το απόσπασμα του πρακτικού της αριθμ.
03/27-06-2017 Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τ.Ε.Ι.
Αθήνας.
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με ελληνικό τίτλο «Συντήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» ή αγγλικό τίτλο «Conservation
of Cultural Heritage», σύμφωνα με τις διατάξεις της
απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 3685/2008
(ΦΕΚ Α΄ 148), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Άρθρο 2
Αντικείμενο και Σκοπός
Το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η υλοποίηση προηγμένων μεθόδων και τεχνολογιών στη Συντήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
Στόχος του Προγράμματος είναι:
1) Οι κάτοχοι του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, να διαθέτουν τις σύγχρονες κατάλληλες και
επαρκείς υψηλού επιπέδου γενικές και ειδικές επιστημονικές γνώσεις, που σχετίζονται με τη Συντήρηση της
Πολιτιστικής Κληρονομιάς και παράλληλα να έχουν τις
δεξιότητες και ικανότητες ώστε να μπορούν να αξιοποιήσουν τις παραπάνω γνώσεις με βάση τις αρχές που
διέπουν τη Συντήρηση και Διατήρηση της Πολιτιστικής
Κληρονομιάς, διερευνώντας ταυτόχρονα τις ραγδαίες
εξελίξεις στο περιβάλλον των εφαρμογών στον τομέα
του πολιτισμού.
2) Με βασικό χαρακτηριστικό του Προγράμματος, την
διεπιστημονικότητα που συνδυάζει τα επιστημονικά πεδία των προηγμένων τεχνολογιών που σχετίζονται με τη
Συντήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς να προσφερθεί ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που να αξιοποιεί
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αφενός την πιο πρόσφατη διεθνή βιβλιογραφία και αφετέρου την τεχνογνωσία και τις καινοτομίες που έχουν
αναπτυχθεί στον συγκεκριμένο χώρο.
Τέλος, ο σκοπός του προγράμματος είναι να έχει τέτοια
δομή, ώστε να καταστήσει τους αποφοίτους του ικανούς,
να μπορούν να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους είτε στην
αγορά εργασίας βελτιώνοντας το επαγγελματικό τους
προφίλ ή εάν στοχεύουν στον Ακαδημαϊκό χώρο να στελεχώνουν ερευνητικές ομάδες και να συμβάλλουν στην
εξέλιξη του σχετικού επιστημονικού πεδίου.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και
Έργων Τέχνης απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Συντήρηση της Πολιτιστικής
Κληρονομιάς».
Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι Τμημάτων Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων
Τέχνης, Α.Ε.Ι., Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα,
της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων
της αλλοδαπής.
Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια Σπουδών
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζεται κατ’ ελάχιστο σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών. Το πρώτο
(1) και το δεύτερο (2) εξάμηνο περιλαμβάνουν διδασκαλία, την παρακολούθηση σεμιναρίων και την εκπόνηση
εργασιών, ενώ το τρίτο (3) εξάμηνο περιλαμβάνει την
εκπόνηση και εξέταση μεταπτυχιακής ερευνητικής εργασίας.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Το πρόγραμμα σπουδών που αφορά τη διδακτική, εργαστηριακή και ερευνητική απασχόληση για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. δομείται ως εξής:
α) το Π.Μ.Σ. είναι πλήρους φοίτησης, υποδιαιρείται σε
τρία (3) εξάμηνα σπουδών,
β) το πρώτο εξάμηνο (1) έχει υποχρεωτικά μαθήματα,
γ) το δεύτερο εξάμηνο (2) περιλαμβάνει υποχρεωτικά
μαθήματα,
Κάθε εξάμηνο αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές
μονάδες - ECTS.
Κατά το τρίτο (3) εξάμηνο σπουδών εκπονείται η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία στη συντήρηση, η οποία
υποβοηθείται από εξειδικευμένες διαλέξεις. Η εκπόνηση
της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας αντιστοιχεί
σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες - ECTS.
Κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει όλα
τα μαθήματα, τα εξειδικευμένα σεμινάρια και να εκπονήσει τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία του, που
αντιστοιχούν στο σύνολο σε ενενήντα (90) πιστωτικές
μονάδες.
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Για την απόκτηση του Μ.ΔΕ. απαιτούνται συνολικά
ενενήντα πιστωτικές μονάδες - ECTS. Τα μαθήματα διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι τίτλοι μεταπτυχιακών μαθημάτων ανά εξάμηνο με
τις πιστωτικές μονάδες (ΕCΤS) και το είδος τους ( Υποχρεωτικό) παραθέτονται στον ακόλουθο πίνακα:
Τίτλοι Μαθημάτων
Εξάμηνο Α΄
Τίτλος μαθήματος

Ώρες

1. Χρώμα: Επιστήμη και
2Θ
Τεχνολογία
2. Πειραματικός σχεδιασμός
και
2Θ
ποσοτικές μέθοδοι
ανάλυσης δεδομένων
3. Ιστορική και αισθητική
προσέγγιση των
2Θ
πολιτιστικών αγαθών
4. Ψηφιακές τεχνικές
1Θ+3Ε
τρισδιάστατης απεικόνισης
5. Ειδικά θέματα παθολογίας
και διάβρωσης ανόργανων
2Θ + 2Ε
υλικών πολιτιστικής
κληρονομιάς
6. Ειδικά θέματα παθολογίας
και φθοράς οργανικών
2Θ + 2Ε
υλικών πολιτιστικής
κληρονομιάς
Σύνολο

Πιστωτικές
Τύπος
Μονάδες
μαθήματος
(ECTS)
Υ

4

Υ

4

Υ

4

Υ

6

Υ

6

Υ

6
30

Εξάμηνο Β΄
1. Ειδικά θέματα μη
καταστρεπτικού ελέγχου
2. Σύγχρονες τεχνικές
χαρακτηρισμού και
ανάλυσης δομής υλικών
3. Προηγμένα υλικά και
μέθοδοι συντήρησης
4. Μελέτη περιπτώσεων
συντήρησης σύνθετων
αντικειμένων
5. Διαχείριση κινδύνων και
σχεδιασμός βιωσιμότητας
της πολιτιστικής
κληρονομιάς
6. Σχεδιασμός εκπόνησης
εργασίας συντήρησης
Σύνολο

2Θ

Υ

4

2Θ

Υ

4

2Θ + 2Ε

Υ

6

2Θ + 2Ε

Υ

6

2Θ

Υ

4

3Ε

Υ

6
30

Εξάμηνο Γ'
1. Μεταπτυχιακή
Διπλωματική Εργασία στη
συντήρηση

Υ

30
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Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων κατ’ έτος στο πρόγραμμα
ορίζεται σε 20 μεταπτυχιακούς φοιτητές. Σε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων αυξάνεται ο αριθμός των
εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών, ώστε να εισαχθεί
και ο τελευταίος ισοψηφών υποψήφιος. Επιπλέον του
αριθμού των εισακτέων γίνονται δεκτοί και υπότροφοι
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3685/2008
(ΦΕΚ Α΄ 148).
Άρθρο 8
Προσωπικό
Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων μπορούν να συμμετέχουν εκτός από μέλη Ε.Π. του Τμήματος
Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης ή άλλων
Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και μέλη Ε.Π. άλλων Τ.Ε.Ι. ή
μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3685/2008
(ΦΕΚ Α΄ 148).
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις του
Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκες
και εργαστήρια.
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 80
παρ. 11 περ. α του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ του
ν. 4025/2011 (Α΄ 228), του αρθρ. 5 παρ. 8 του ν. 4076/2012
(Α΄ 159) και του άρθρου 34 παρ. 2 του ν. 4115/2013
(Α΄ 24), το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, οπότε και θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του.
Άρθρο 11
Προϋπολογισμός και κόστος Λειτουργίας
11.1. Ο Προϋπολογισμός α) συντάσσεται αναλυτικά,
ανά εξάμηνο και για το σύνολο της διάρκειας λειτουργίας ανά εισαγωγικό κύκλο, β) με δυνατότητα μεταφοράς
υπολοίπου σε επόμενο εισαγωγικό κύκλο, γ) εγκρίνεται
από την ΕΕ και Ε, δ) εκτελείται ανάλογα με τις πραγματικές χρηματοοικονομικές ροές και ε) αναμορφώνεται
υπό τις εκάστοτε χρηματοδοτικές μεταβολές.
11.2. Ως έσοδα για τη σύνταξη του προϋπολογισμού
θεωρούνται οι πάσης φύσεως χρηματοοικονομικές ροές
(δίδακτρα, επιχορηγήσεις, χρηματοδότηση Ιδρύματος,
δωρεές, κ.α.)
11.3. Το συνολικό κόστος και για τα τρία (3) εξάμηνα
λειτουργίας του ΠΜΣ ανά ομάδα-τμήμα υπολογίζεται με
τον προβλεπόμενο αριθμό εισακτέων του άρθρου 7 σε
64.000 € (εξήντα τέσσερις χιλιάδες ευρώ) και αναλύεται
ως εξής:
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α/α

Κατηγορία Δαπάνης

1

Ποσοστό
(%)
41.400,00 €
65%
Σε ευρώ (€)

Λειτουργικά έξοδα
του προγράμματος,
αμοιβές-αποζημιώσεις
του διδακτικού,
τεχνικού και διοικητικού
προσωπικού για εργασία
που υπερβαίνει τις κατά
νόμο υποχρεώσεις
τους, καθώς και τη
δυνατότητα χορήγησης
υποτροφιών σε
μεταπτυχιακούς
φοιτητές μετά από
πρόταση της Γ.Σ.Ε.Σ.
ή της Ε.Δ.Ε., η οποία
πρέπει να προβλέπεται
από τον εγκεκριμένο
εσωτερικό κανονισμό
του ΠΜΣ
2. ΕΛΚΕ ΤΕΙ Αθήνας
6.400,00 €
3. ΤΕΙ Αθήνας
16.000,00 €
Σύνολο
64.000,00 €

10%
25%
100%

11.4. Το κόστος λειτουργίας θα καλυφθεί από δίδακτρα, χορηγίες, ενίσχυση από ερευνητικά και κοινοτικά
προγράμματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8
του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ Α΄ 148), όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει.
Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα
απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αιγάλεω, 3 Ιουλίου 2017
Ο Πρόεδρος
ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ
Ι

Αριθμ. 6181

(2)

Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Ενσωματωμένα και Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα», ή αγγλικό τίτλο
«Embedded and Telecommunication Systems».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11 περ. α του

Τεύχος Β’ 2368/12.07.2017

ν. 4009/2011 (Α΄ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση
της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε
με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ του ν. 4025/2011
(Α΄ 228), του άρθρου 5 παρ. 8 του ν. 4076/2012 (Α΄
159), του άρθρου 34 παρ. 2 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24),
του άρθρου 34 του ν. 4301/2014 και του άρθρου 98 του
ν. 4310/2014.
2. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ Α΄ 148) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» (και ιδίως
του άρθρου 6), όπως τροποποιήθηκε διαδοχικά με τις
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).
3. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ Α΄ 189) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα
μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. 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 Α΄ 98).
5. Το π.δ. 95/2013 (ΦΕΚ Α΄ 133) «Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων - Συγχώνευση Τμημάτων - Κατάργηση
Τμημάτων - Συγκρότηση Σχολών του ΤΕΙ Αθήνας», όπως
τροποποιήθηκε με το π.δ. 127/2013 (ΦΕΚ Α΄ 190).
6. Τη με αριθμ. Φ5/89656/Β3/2007 (ΦΕΚ Β΄ 1466)
υπουργική απόφαση «Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων».
7. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 782/29-06-2010 έγγραφο της
Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας
της Ανώτατης Εκπαίδευσης (Α.Δ.Ι.Π.) με συνημμένη την
με αρ. πρωτ. Φ2/600/18-3-2010 Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
του ΤΕΙ Αθήνας από την Α.Δ.Ι.Π.
8. Το πρακτικό της με αρ 4/25-5-2017 συνεδρίασης
της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος
Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.
9. Το απόσπασμα πρακτικού της αρ 03/27-06-2017
Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι.
Αθήνας οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό
έτος 2017-2018 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Ενσωματωμένα και Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα», ή αγγλικό τίτλο «Embedded and
Telecommunication Systems» σύμφωνα με τις διατάξεις
της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 3685/2008
(ΦΕΚ Α΄ 148), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
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Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός Αντικείμενο του
προγράμματος είναι ο σχεδιασμός και ανάπτυξη
Ενσωματωμένων και Τηλεπικοινωνιακών
Συστημάτων.
Σκοπός του Προγράμματος είναι να δώσει τα κατάλληλα εφόδια στους κατόχους του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης να σχεδιάζουν, να αναπτύσσουν
και να υλοποιούν Ενσωματωμένα και Τηλεπικοινωνιακά
Συστήματα, υλικό και λογισμικό που καλύπτουν όλο το
φάσμα των σύγχρονων εφαρμογών, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία σχεδίασης.
Ειδικότερα, ο κάτοχος του τίτλου του Μ.Δ.Ε. θα είναι
ικανός:
1. Να σχεδιάζει και να δημιουργεί καινοτόμα πρωτότυπα προϊόντα στους αναφερόμενους τομείς των
ενσωματωμένων και Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων
αξιοποιώντας τις τεχνολογίες αιχμής.
2. Να αξιοποιεί με βέλτιστο τρόπο αναπτυξιακά εργαλεία σχεδιασμού software και hardware σε εφαρμογές
διαφόρων επιστημονικών πεδίων.
3. Να εγκαθιστά ηλεκτρονικά συστήματα κατάλληλα
για την εκάστοτε εφαρμογή, λαμβάνοντας υπόψη και
ενσωματώνοντας τις πιο σύγχρονες αντιλήψεις στην
παροχή νέων υπηρεσιών και προϊόντων.
4. Να κατανοεί, να σχεδιάζει να αναπτύσσει, να εξειδικεύει, να προγραμματίζει, να συναρμολογεί και να προσαρμόζει αντίστοιχα ηλεκτρονικά συστήματα σε βιομηχανίες και σε δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις και
οργανισμούς ως ειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό.
5. Να αξιολογεί τις έννοιες της ποιότητας και του κόστους, της αξιοπιστίας και της λειτουργικότητας, τις διεθνείς προδιαγραφές και να αξιολογεί την κριτική στο
τελικό προϊόν σχεδιασμού που πρέπει να βιομηχανοποιηθεί.
6. Να εκτιμά το ρόλο των κρατικών και διεθνών φορέων και τις εμπορικές ευκαιρίες που δημιουργούνται, με
δεδομένη την ραγδαία εξέλιξη και ανάπτυξη της τεχνολογίας, των προϊόντων και των υπηρεσιών.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός τίτλος
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, (ΜΔΕ) με τίτλο «Ενσωματωμένα και Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα» με τις εξής δύο (2) κατευθύνσεις:
1. Κατεύθυνση Ενσωματωμένων Συστημάτων και
2. Κατεύθυνση Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων
Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών
Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Αθήνας γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή
πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. Τμημάτων Ηλεκτρονικών Μηχανικών
Τ.Ε., καθώς και πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι άλλων συναφών τμημάτων τεχνολογικής και θετικής κατεύθυνσης
Τ.Ε.Ι. και Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
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Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζεται κατ’ ελάχιστο σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών που αντιστοιχούν σε 90 ECTS. Το πρώτο και το δεύτερο εξάμηνο
περιλαμβάνει διδασκαλία (Διαλέξεις, Εργαστηριακές
Ασκήσεις και Εξετάσεις). Το τρίτο εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση και την εξέταση της Μεταπτυχιακής
Διπλωματικής Εργασίας.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Το Πρόγραμμα Σπουδών που αφορά στη Διδακτική,
Εργαστηριακή και Ερευνητική απασχόληση για την
απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης
δομείται ως εξής:
Το Π.Μ.Σ., το οποίο είναι πλήρους φοίτησης, υποδιαιρείται σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών.
Το πρώτο εξάμηνο σπουδών περιλαμβάνει τα μαθήματα κορμού - πέντε (5) το σύνολο που τα παρακολουθούν
όλοι οι εγγεγραμμένοι φοιτητές ανεξαρτήτως κατεύθυνσης. Το δεύτερο εξάμηνο σπουδών περιλαμβάνει δύο
διακριτές κατευθύνσεις, με πέντε (5) επίσης μαθήματα
η κάθε κατεύθυνση, Κατεύθυνση Ενσωματωμένων Συστημάτων και Κατεύθυνση Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων. Οι φοιτητές επιλέγουν αποκλειστικά μία από τις
δύο διακριτές κατευθύνσεις.
Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε (6) έξι πιστωτικές μονάδες ECTS. Κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει
μαθήματα που αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές
μονάδες ανά εξάμηνο σπουδών, δηλαδή συνολικά (60)
πιστωτικές μονάδες.
Κατά τη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου σπουδών εκπονείται η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία. Η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας αντιστοιχεί
σε (30) τριάντα πιστωτικές μονάδες ECTS.
Το τρίτο εξάμηνο σπουδών εμπλουτίζεται με επιστημονικά σεμινάρια στα γνωστικά αντικείμενο του ΠΜΣ
αλλά και σε θέματα όπως Προτυποποίηση, Βιομηχανοποίηση και Προώθησης Τελικού Προϊόντος. Τα σεμινάρια
δεν χρεώνονται με πιστωτικές μονάδες και δεν βαθμολογούνται.
Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται συνολικά
ενενήντα (90) Πιστωτικές Μονάδες - ECTS.
Τα μαθήματα διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα.
Αναλυτικότερα το Πρόγραμμα Μαθημάτων του Π.Μ.Σ
έχει ως εξής:
Α΄ Εξάμηνο
α/α
1

Τύπος
Υποχρεωτικό

Κωδικός
ΜΗ1Κ1

Μάθημα
Υπολογιστικές
και Αναλυτικές
Μέθοδοι

Πιστωτικές
Μονάδες
(ECTS)
6
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2

3

Υποχρεωτικό

Υποχρεωτικό

ΜΗ1Κ2

ΜΗ1Κ3

4

Υποχρεωτικό

ΜΗ1Κ4

5

Υποχρεωτικό

ΜΗ1Κ5

Τεχνολογίες
και διατάξεις
μετρήσεων
Επεξεργασία
Σήματος και
Μηχανική
Μάθηση
Ενσωματωμένα
Συστήματα
Μίκρο - Νάνο
Ηλεκτρονική
ΣΥΝΟΛΟ

Γ΄ Εξάμηνο
6
α/α
6

6

30

Κατεύθυνση Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων
Κωδικός

1

Υποχρεωτικό

ΜΗ2Τ1

2

Υποχρεωτικό

ΜΗ2Τ2

3

4

5

Υποχρεωτικό

Υποχρεωτικό

Υποχρεωτικό

ΜΗ2Τ3

ΜΗ2Τ4

ΜΗ2Τ5

ΣΥΝΟΛΟ

Μάθημα
Δίκτυα
Επικοινωνιών
Τηλεπικοινωνιακά
Συστήματα Νέας
Γενιάς
Σύγχρονες
Διατάξεις
Ασύρματων
και Οπτικών
Επικοινωνιών
Ψηφιακή
Υλοποίηση
Τηλεπικοινωνιακών
Υποσυστημάτων
Εργαστήριο
Τηλεπικοινωνιακών
Συστημάτων

Κωδικός
ΜΗ3Δ

Μάθημα
Εκπόνηση Μεταπτυχιακής
Διπλωματικής Εργασίας
Σεμινάρια
ΣΥΝΟΛΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Πιστωτικές
Μονάδες
(ECTS)
30

30
90 (ECTS)

6

Κατεύθυνση Ενσωματωμένων Συστημάτων
Πιστωτικές
α/α Τύπος
Κωδικός Μάθημα
Μονάδες
(ECTS)
1 Υποχρεωτικό ΜΗ2Ε1 Διαδίκτυο των
6
Πραγμάτων
2 Υποχρεωτικό ΜΗ2Ε2 Μηχατρονική
- Βιομηχανικός
6
έλεγχος
3 Υποχρεωτικό ΜΗ2Ε3 Τεχνολογία
Μικροσυστημάτων
6
και Εφαρμογές
4 Υποχρεωτικό ΜΗ2Ε4 Υλικά,
Συσκευασία και
6
Τυποποίηση
5 Υποχρεωτικό ΜΗ2Ε5 Εργαστήριο
Ενσωματωμένων
6
Συστημάτων
ΣΥΝΟΛΟ
30

Τύπος

1
2.

Β΄ Εξάμηνο

α/α
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Πιστωτικές
Μονάδες
(ECTS)
6
6

6

6

6
30

Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) Μεταπτυχιακούς
Φοιτητές. Επιπλέον του αριθμού των εισακτέων γίνονται
δεκτοί και υπότροφοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ Α΄ 148).
Άρθρο 8
Προσωπικό
Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων μπορούν να συμμετέχουν εκτός από μέλη Ε.Π. του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και
μέλη Ε.Π. άλλων Τ.Ε.Ι. ή μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων της
ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3685/2008
(ΦΕΚ Α΄ 148).
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών λειτουργεί
στις εγκαταστάσεις (αίθουσες, διδασκαλίας, εργαστήρια,
βιβλιοθήκες) του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών
Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό
έτος 2022-2023, οπότε θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συνέχισης λειτουργίας του, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11, περ. α του άρθρου 80 του ν. 4009/20011
(ΦΕΚ Α΄ 195), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του
άρθρου 47, περ. γ, του ν. 4025//2011 (ΦΕΚ Α΄ 228).
Άρθρο 11
Προϋπολογισμός και κόστος λειτουργίας
11.1. Ο Προϋπολογισμός α) συντάσσεται αναλυτικά,
ανά εξάμηνο και για το σύνολο της διάρκειας λειτουργίας ανά εισαγωγικό κύκλο, β) με δυνατότητα μεταφοράς
υπολοίπου σε επόμενο εισαγωγικό κύκλο, γ) εγκρίνεται
από την ΕΕ και Ε, δ) εκτελείται ανάλογα με τις πραγματικές χρηματοοικονομικές ροές και ε) αναμορφώνεται
υπό τις εκάστοτε χρηματοδοτικές μεταβολές.
11.2. Ως έσοδα για τη σύνταξη του προϋπολογισμού
θεωρούνται οι πάσης φύσεως χρηματοοικονομικές ροές
(δίδακτρα, επιχορηγήσεις, χρηματοδότηση Ιδρύματος,
δωρεές, κ.α.)
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11.3. Το συνολικό κόστος και για τα τρία (3) εξάμηνα
λειτουργίας του ΠΜΣ ανά ομάδα-τμήμα υπολογίζεται
με τον προβλεπόμενο αριθμό εισακτέων του άρθρου 7
σε (45.000 € = 1.500 x 30, σαράντα πέντε χιλιάδες ΕΥΡΩ)
και αναλύεται ως εξής:
α/α

Κατηγορία Δαπάνης

Λειτουργικά έξοδα του
προγράμματος, αμοιβές
-αποζημιώσεις του διδακτικού,
τεχνικού και διοικητικού
προσωπικού για εργασία που
υπερβαίνει τις κατά νόμο
υποχρεώσεις τους, καθώς και
τη δυνατότητα χορήγησης
υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς
φοιτητές μετά από πρόταση
1.
της Γ.Σ.Ε.Σ. ή της Ε.Δ.Ε., η οποία
πρέπει να προβλέπεται από
τον εγκεκριμένο εσωτερικό
κανονισμό του ΠΜΣ.
Στα λειτουργικά έξοδα
περιλαμβάνεται επίσης η αγορά
αναλωσίμων, η αγορά και
συντήρηση εξοπλισμού, έξοδα
δημοσιότητας - προβολής, έξοδα
συμμετοχής σε Συνέδρια κ.λπ.
2. ΕΛΚΕ ΤΕΙ Αθήνας
3. ΤΕΙ Αθήνας
Σύνολο

Σε ευρώ
(€)

Ποσοστό
(%)

29.250

65%

4.500
11.250
45.000

10%
25%
100%

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται 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.
Αιγάλεω, 3 Ιουλίου 2017
Ο Πρόεδρος
ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ
Ι

Αριθμ. 6156
(3)
Τροποποίηση της με αριθμ. 3387/14-4-2015 απόφασης έγκρισης Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων
του ΤΕΙ Αθήνας με τίτλο «Βιοϊατρικές Μέθοδοι και
Τεχνολογία στη διάγνωση», ως προς το άρθρο 11.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11 περ. α του
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ν. 4009/2011 (Α΄ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση
της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε
με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ του ν. 4025/2011
(Α΄ 228), του άρθρου 5 παρ. 8 του ν. 4076/2012 (Α΄
159), του άρθρου 34 παρ. 2 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24),
του άρθρου 34 του ν. 4301/2014 και του άρθρου 98 του
ν. 4310/2014.
2. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ Α΄ 148) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» (και ιδίως
του άρθρου 6), όπως τροποποιήθηκε διαδοχικά με τις
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).
3. 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 Α΄ 98).
4. Το π.δ. 95/2013 (ΦΕΚ Α΄ 133) «Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων - Συγχώνευση Τμημάτων - Κατάργηση
Τμημάτων - Συγκρότηση Σχολών του ΤΕΙ Αθήνας», όπως
τροποποιήθηκε με το π.δ. 127/2013 (ΦΕΚ Α΄ 190).
5. Το με αρ. 3/15-5-2017 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων του ΤΕΙ-Αθήνας με θέμα «Έγκριση των τροποποιήσεων του προϋπολογισμού στο ΦΕΚ ίδρυσης του
αυτοδύναμου ΠΜΣ του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων» καθώς και το με αρ. 3/10-5-2017 πρακτικό της
Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ με τίτλο Βιοϊατρικές
Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση.
6. Το απόσπασμα του πρακτικού της με αρ.
03/27-06-2017 Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τ.Ε.Ι.
Αθήνας.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την τροποποίηση της με αριθμ. 3387/
14-4-2015 απόφασης του Προέδρου του Τεχνολογικού
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Αθήνας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 741/τ. Β΄/729-4-2015, με θέμα Έγκριση
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος
Ιατρικών Εργαστηρίων του ΤΕΙ Αθήνας με τίτλο «Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη διάγνωση», ως προς το
άρθρο 11, το οποίο αντικαθίσταται ως εξής:
Άρθρο 11
Προϋπολογισμός και κόστος λειτουργίας
11.1 Ο Προϋπολογισμός α) συντάσσεται αναλυτικά,
ανά εξάμηνο και για το σύνολο της διάρκειας λειτουργίας ανά εισαγωγικό κύκλο, β) με δυνατότητα μεταφοράς
υπολοίπου σε επόμενο εισαγωγικό κύκλο, γ) εγκρίνεται
από την ΕΕ και Ε, δ) εκτελείται ανάλογα με τις πραγματικές χρηματοοικονομικές ροές και ε) αναμορφώνεται
υπό τις εκάστοτε χρηματοδοτικές μεταβολές.
11.2 Ως έσοδα για τη σύνταξη του προϋπολογισμού
θεωρούνται οι πάσης φύσεως χρηματοοικονομικές ροές
(δίδακτρα, επιχορηγήσεις, χρηματοδότηση Ιδρύματος,
δωρεές, κ.ά.).
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11.3 Το συνολικό κόστος και για τα τέσσερα (4) εξάμηνα λειτουργίας του ΠΜΣ ανά ομάδα-τμήμα υπολογίζεται
με τον προβλεπόμενο αριθμό εισακτέων του άρθρου 7
σε 105.000 € και αναλύεται ως εξής:
α/α
1.

2.
3.

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

Σε ευρώ (€) Ποσοστό (%)

68.250,00 €

65%

10.500,00 €
26.250,00 €
105.000,00 €

10%
25%
100%

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αιγάλεω, 3 Ιουλίου 2017
Ο Πρόεδρος
ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ
Ι

Αριθμ. 6178
(4)
Τροποποίηση της με αριθμ. 32254/Ε5/6-3-2014
απόφασης Έγκρισης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Αθήνας με τίτλο «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων - Master of Science in Food
Science and Technology» με δύο κατευθύνσεις: Επεξεργασία, Συντήρηση και Καινοτομία
Τροφίμων (Food Processing, Preservation and
Innovation) και Διαχείριση Ποιότητας Τροφίμων
(Food Quality Management), ως προς το άρθρο 11.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11 περ. α του
ν. 4009/2011 (Α΄ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση
της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε
με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ του ν. 4025/2011
(Α΄ 228), του άρθρου 5 παρ. 8 του ν. 4076/2012 (Α΄
159), του άρθρου 34 παρ. 2 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24),
του άρθρου 34 του ν. 4301/2014 και του άρθρου 98 του
ν. 4310/2014.
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2. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ Α΄ 148) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» (και ιδίως
του άρθρου 6), όπως τροποποιήθηκε διαδοχικά με τις
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).
3. 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 Α΄ 98).
4. Το π.δ. 95/2013 (ΦΕΚ Α΄ 133) «Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων - Συγχώνευση Τμημάτων - Κατάργηση
Τμημάτων - Συγκρότηση Σχολών του ΤΕΙ Αθήνας», όπως
τροποποιήθηκε με το π.δ. 127/2013 (ΦΕΚ Α΄ 190).
5. Το με αρ. 2/5-5-2017 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ - Αθήνας με θέμα «Τροποποίηση προϋπολογισμού Προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών
του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ-Αθήνας
με τίτλο Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων - Master of
Science in Food Science and Technology με δύο κατευθύνσεις: Επεξεργασία, Συντήρηση και Καινοτομία Τροφίμων (Food Processing, Preservation and Innovation)
και Διαχείριση Ποιότητας Τροφίμων (Food Quality
Management)».
6. To απόσπασμα του πρακτικού της με αρ. 03/
27-06-2017 Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τ.Ε.Ι.
Αθήνας.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την τροποποίηση της με αριθμ. 32254/
Ε5/6-3-2014 απόφασης του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 719/τ. Β΄/
21-3-2014, με θέμα Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του
ΤΕΙ Αθήνας με τίτλο «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων Master of Science in Food Science and Technology» με
δύο κατευθύνσεις: Επεξεργασία, Συντήρηση και Καινοτομία Τροφίμων (Food Processing, Preservation and
Innovation) και Διαχείριση Ποιότητας Τροφίμων (Food
Quality Management), ως προς το άρθρο 11, το οποίο
αντικαθίσταται ως εξής:
Άρθρο 11
Προϋπολογισμός και κόστος λειτουργίας
11.1 Ο Προϋπολογισμός α) συντάσσεται αναλυτικά,
ανά εξάμηνο και για το σύνολο της διάρκειας λειτουργίας
ανά εισαγωγικό κύκλο, β με δυνατότητα μεταφοράς υπολοίπου σε επόμενο εισαγωγικό κύκλο, γ) εγκρίνεται από
την ΕΕ και Ε, δ) εκτελείται ανάλογα με τις πραγματικές
χρηματοοικονομικές ροές και ε) αναμορφώνεται υπό τις
εκάστοτε χρηματοδοτικές μεταβολές.
11.2 Ως έσοδα για τη σύνταξη του προϋπολογισμού
θεωρούνται οι πάσης φύσεως χρηματοοικονομικές ροές
(δίδακτρα, επιχορηγήσεις, χρηματοδότηση Ιδρύματος,
δωρεές, κ.α.).
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11.3 Το συνολικό κόστος και για τα τρία (3) εξάμηνα
λειτουργίας του ΠΜΣ ανά ομάδα-τμήμα υπολογίζεται
με τον προβλεπόμενο αριθμό εισακτέων του άρθρου 7
σε τριάντα (30), σε 105.000 ευρώ και αναλύεται ως εξής:
α/α
1.

2.
3.

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

Σε ευρώ (€) Ποσοστό (%)

68.250,00 €

65%

10.500,00 €
26.250,00 €
105.000,00 €

10%
25%
100%

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αιγάλεω, 3 Ιουλίου 2017
Ο Πρόεδρος
ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ
Ι

Αριθμ. 6174

(5)

Τροποποίηση της με αριθμ. 6470/8-7-2015
Έγκρισης του ΠΜΣ του Τμήματος Φωτογραφίας
και Οπτικοακουστικών της Σχολής Καλλιτεχνικών Σπουδών του ΤΕΙ Αθήνας με τίτλο «Παραγωγή Βίντεο, Οπτικοακουστικά Μέσα και Κινούμενα
Γραφικά», ως προς το άρθρο 11.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11 περ. α του
ν. 4009/2011 (Α΄ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση
της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε
με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ του ν. 4025/2011
(Α΄ 228), του άρθρου 5 παρ. 8 του ν. 4076/2012 (Α΄
159), του άρθρου 34 παρ. 2 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24),
του άρθρου 34 του ν. 4301/2014 και του άρθρου 98 του
ν. 4310/2014.
2. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ Α΄ 148) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» (και ιδίως
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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).
3. 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 Α΄ 98).
4. Το π.δ. 95/2013 (ΦΕΚ ΑΊ33) «Μετονομασία Σχολής
και Τμημάτων - Συγχώνευση Τμημάτων - Κατάργηση
Τμημάτων - Συγκρότηση Σχολών του ΤΕΙ Αθήνας», όπως
τροποποιήθηκε με το π.δ. 127/2013 (ΦΕΚ Α΄ 190).
5. Το με αρ. 3/3-5-2017 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Φωτογραφίας
και Οπτικοακουστικών του ΤΕΙ Αθήνας με θέμα «Τροποποίηση του ΦΕΚ ίδρυσης (1493/τ. Β΄/16-7-2015) του
αυτοδύναμου Π.Μ.Σ. με τίτλο Παραγωγή Βίντεο, Οπτικοακουστικά Μέσα και Κινούμενα Γραφικά» καθώς και το
με αρ. 5/3-5-2017 πρακτικό της Συντονιστικής Επιτροπής
του ως άνω ΠΜΣ.
6. Το απόσπασμα του πρακτικού της με αρ. 03/
27-06-2017 Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τ.Ε.Ι.
Αθήνας.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την τροποποίηση της με αριθμ. 6470/
8-7-2015 απόφασης του Προέδρου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Αθήνας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1493/τ. Β΄/16-07-2015, με θέμα Έγκριση του
ΠΜΣ του Τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών
της Σχολής Καλλιτεχνικών Σπουδών του ΤΕΙ-Αθήνας με
τίτλο «Παραγωγή Βίντεο, Οπτικοακουστικά Μέσα και
Κινούμενα Γραφικά», ως προς το άρθρο 11, το οποίο
αντικαθίσταται ως εξής:
Άρθρο 11
Προϋπολογισμός και κόστος λειτουργίας
11.1 Ο Προϋπολογισμός α) συντάσσεται αναλυτικά,
ανά εξάμηνο και για το σύνολο της διάρκειας λειτουργίας ανά εισαγωγικό κύκλο, β) με δυνατότητα μεταφοράς
υπολοίπου σε επόμενο εισαγωγικό κύκλο, γ) εγκρίνεται
από την ΕΕ και Ε, δ) εκτελείται ανάλογα με τις πραγματικές χρηματοοικονομικές ροές και ε) αναμορφώνεται
υπό τις εκάστοτε χρηματοδοτικές μεταβολές.
11.2 Ως έσοδα για τη σύνταξη του προϋπολογισμού
θεωρούνται οι πάσης φύσεως χρηματοοικονομικές ροές
(δίδακτρα, επιχορηγήσεις, χρηματοδότηση Ιδρύματος,
δωρεές, κ.α.)
11.3 Το συνολικό κόστος και για τα τέσσερα (4) εξάμηνα λειτουργίας του ΠΜΣ ανά ομάδα - τμήμα υπολογίζεται
με τον προβλεπόμενο αριθμό εισακτέων του άρθρου 7
σε 112.500 € (εκατόν δώδεκα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ)
και αναλύεται ως εξής:
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α/α
Κατηγορία Δαπάνης
1. Λειτουργικά έξοδα του προγράμματος, αμοιβές-αποζημιώσεις του διδακτικού, τεχνικού και
διοικητικού προσωπικού για εργασία που υπερβαίνει τις κατά νόμο υποχρεώσεις τους, καθώς και τη
δυνατότητα χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές μετά από πρόταση της Γ.Σ.Ε.Σ. ή
της Ε. Δ. Ε., η οποία πρέπει να προβλέπεται από τον εγκεκριμένο εσωτερικό κανονισμό του ΠΜΣ
2. ΕΛΚΕ ΤΕΙ Αθήνας
3. ΤΕΙ Αθήνας
Σύνολο
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αιγάλεω, 3 Ιουλίου 2017
Ο Πρόεδρος
ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ
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Σε ευρώ (€)

Ποσοστό (%)

73.125,00 €

65%

11.250,00 €
28.125,00 €
112.500,00 €

10%
25%
100%

23936

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 2368/12.07.2017

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

*02023681207170012*

