
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών με τίτλο «Διαχείριση πληροφοριών σε Βι-
βλιοθήκες, Αρχεία, Μουσεία» του Τμήματος Αρ-
χειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων 
Πληροφόρησης της Σχολής Διοικητικών, Οικονο-
μικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Αττικής.

4 Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών με τίτλο «Υδραυλικά και Γεωτεχνικά Έργα» 
του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Σχολής 
Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 6854 (1)
Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών με τίτλο «Διαχείριση πληροφοριών σε Βι-
βλιοθήκες, Αρχεία, Μουσεία» του Τμήματος Αρ-
χειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων 
Πληροφόρησης της Σχολής Διοικητικών, Οικο-
νομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανε-
πιστημίου Δυτικής Αττικής.

  H ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2, της παρ. 2 του 

άρθρου 3, της παρ. 2 του άρθρου 4 και των παρ. 7 και 8 
του άρθρου 19 του ν. 4521/2018 (Φ.Ε.Κ. 38/2-03-2018,
τ.Α΄): «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Άλλες 
Διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/06-09-2011,
τ.Α΄): «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των 
Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτι-
κών Ιδρυμάτων», όπως ισχύει σήμερα με τις τροποποι-
ήσεις και τις συμπληρώσεις του.

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/04-08-2017,
τ.Α΄): «Οργάνωση και Λειτουργία της Ανώτατης Εκπαί-
δευσης, Ρυθμίσεις για την Έρευνα και Άλλες Διατάξεις» 
και ιδίως τα άρθρα 13, 30 έως και 37, 43, 45 και 85.

4. Την αριθμ. 38008/Ζ1/6-03-2018 (Φ.Ε.Κ. 117/6-03-2018,
τ.Υ.Ο.Δ.Δ.): «Σύσταση-Συγκρότηση-Ορισμός Μελών της 
Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Ατ-
τικής/Καθορισμός των Επιμέρους Αρμοδιοτήτων του 
Αντιπροέδρου της Δ.Ε. του Ιδρύματος».

5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (Φ.Ε.Κ. 189/2-08-2005, τ.Α΄): «Διασφάλιση της Ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα Μεταφοράς 
και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων-Παράρτημα 
Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 (Φ.Ε.Κ. 83/11-05-2016, 
τ.Α΄): «Ρυθμίσεις για την Έρευνα και Άλλες Διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

7. Την αριθμ. 163204/Ζ1/29-09-2017 Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σχε-
τικά με την: «Εφαρμογή των Διατάξεων του ν. 4485/17 
(Α΄114) για Θέματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και Εκπό-
νησης Διδακτορικών Διατριβών-Λοιπά Θέματα».

8. Την αριθμ. 216772/Z1/08-12-2017 υπουργική από-
φαση (Φ.Ε.Κ. 4334/12-12-2017, τ.Β΄): «Τρόπος Κατάρτισης 
του Αναλυτικού Προϋπολογισμού Λειτουργίας και της 
Έκθεσης Βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών».

9. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 
112 τ.Α΄/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με τη 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», 
όπως αντικαταστάθηκε, συμπληρώθηκε, τροποποιή-
θηκε και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 23 του 
ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254 τ.Α΄/21-11-2013), του άρθρου 197 
του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 τ.Α΄/8-8-2014), του άρθρου 31 
του π.δ. 28/2015 (ΦΕΚ 34 τ.Α΄/23-3-2015) περί «κωδικο-
ποίησης διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγρα-
φα και στοιχεία, του άρθρου 375 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
147 τ.Α΄/08-08-2016) καθώς και την εκδοθείσα αριθμ. 
ΥΠΟΙΚ Δ6 1127865/ΕΞ2010/30-09-2010 απόφαση.

10. Την σχετική «Μελέτη Σκοπιμότητας και Έκθεση 
Βιωσιμότητας» για την ίδρυση του Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών: «Διαχείριση πληροφοριών σε 
Βιβλιοθήκες, Αρχεία, Μουσεία».

11. Την σχετική «Έκθεση Υλικοτεχνικής Υποδομής» του 
Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημά-
των Πληροφόρησης για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
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Σπουδών: «Διαχείριση πληροφοριών σε Βιβλιοθήκες, 
Αρχεία, Μουσεία».

12. Την πράξη 2/16-04-2018 (Θέμα 1ο) της Συνέλευ-
σης του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και 
Συστημάτων Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Δυτι-
κής Αττικής, σχετικά με την ίδρυση του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Διαχείριση πληροφοριών σε 
Βιβλιοθήκες, Αρχεία, Μουσεία».

13. Την πράξη 5/2-04-2018 (Θέμα 14ο) της Διοικούσας 
Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σχετικά 
με την: «Σύσταση Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών 
στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής» (παρ. 6, άρθρο 31 
του ν. 4485/2017, Φ.Ε.Κ. 114/4-08-2017, τ.Α΄) με ΑΔΑ.: 
72ΟΤ46Μ9ΞΗ-ΘΧΩ.

14. Το απόσπασμα του πρακτικού της με αρ. 4/
09-05-2018 της Συνέλευσης του Τμήματος Αρχειονομίας, 
Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης

15. Το απόσπασμα του πρακτικού της με αρ. 2/
9-5-2018 της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

16. Το με αριθμ.105323/Ζ1/26-06-2018 έγγραφο του 
ΥΠΠΕΘ έγκρισης του ΠΜΣ με τίτλο «Διαχείριση πληρο-
φοριών σε Βιβλιοθήκες, Αρχεία, Μουσεία».

17. Την με αριθμό πράξη 8/10-05-2018 απόφαση της 
Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Ατ-
τικής με ΑΔΑ: 7Υ8Θ46Μ9ΞΗ-Φ59.

18. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

την ίδρυση και λειτουργία του ΠΜΣ του Τμήματος 
Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πλη-
ροφόρησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με τίτ-
λο «Διαχείριση πληροφοριών σε Βιβλιοθήκες, Αρχεία, 
Μουσεία» από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, ως ακο-
λούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστη-
μάτων Πληροφόρησης της Σχολής Διοικητικών, Οικονο-
μικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής οργανώνει και λειτουργεί από το Ακα-
δημαϊκό Έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Διαχείριση πληροφοριών 
σε Βιβλιοθήκες, Αρχεία, Μουσεία» (τίτλος στα αγγλι-
κά: “Information management in Libraries, Archives, 
Museums”) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 
όπως ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο-Σκοπός-Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη 
Διαχείριση πληροφοριών σε Βιβλιοθήκες, Αρχεία, Μου-
σεία έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση πληροφοριών 
στον ενιαίο ιστό των βιβλιοθηκών, αρχείων και μουσείων 
με τη χρήση των νέων τεχνολογιών και των δυνατοτή-
των του ψηφιακού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο οι 
οργανισμοί αυτοί εντοπίζουν, οργανώνουν, διαθέτουν 

και αξιοποιούν το πληροφοριακό απόθεμα και αναπτύσ-
σουν ανάλογες υπηρεσίες για το κοινό τους.

Σκοπό του ΠΜΣ αποτελεί η παροχή εξειδικευμένης θε-
ωρητικής και εφαρμοσμένης γνώσης για τον εντοπισμό, 
την οργάνωση, την παροχή και διαχείριση πληροφορι-
ών με στόχο την αντιμετώπιση των προκλήσεων στο 
ψηφιακό περιβάλλον. Το ΠΜΣ εξελίσσει και διευρύνει 
γνώσεις που αποκτήθηκαν στο προπτυχιακό πρόγραμμα 
και ενισχύει την κριτική αντιμετώπιση της πληροφορίας, 
την ανάπτυξη ερευνητικών και διαχειριστικών δεξιοτή-
των στο πληροφοριακό γίγνεσθαι και την αξιοποίηση 
καλών πρακτικών στον ψηφιακό χώρο των βιβλιοθηκών, 
αρχείων και μουσείων.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
στη «Διαχείριση πληροφοριών σε Βιβλιοθήκες, Αρχεία, 
Μουσεία» (στα αγγλικά: MIM, Information Management 
in Libraries, Archives, Museums).

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο ΠΜΣ θα γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου 
κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυ-
μάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 34 του ν. 4485/2017. Προτεραιότητα δίδεται σε 
πτυχιούχους των τμημάτων Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκο-
νομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης της ημεδαπής, 
καθώς και αναγνωρισμένων ομοταγών τμημάτων της 
αλλοδαπής.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια Σπουδών-
Γλώσσα Διδασκαλίας-Πιστωτικές Μονάδες

Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του 
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται 
σε τρία (3) εξάμηνα.

Η γλώσσα διδασκαλίας ορίζεται η ελληνική ενώ η εκ-
πόνηση της διπλωματικής εργασίας μπορεί να είναι στην 
ελληνική ή την αγγλική γλώσσα.

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS), που απαι-
τούνται για τη λήψη του ΔΜΣ, ανέρχεται σε ενενήντα 
(90). Οι φοιτητές πρέπει να συγκεντρώσουν εξήντα (60) 
πιστωτικές μονάδες από την επιτυχή παρακολούθηση 
και αξιολόγηση των μαθημάτων και τριάντα (30) πιστω-
τικές μονάδες από την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής Εργασίας.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το πρόγραμμα μαθημάτων περιλαμβάνει τρία εξά-
μηνα, τα δύο αφιερωμένα σε μαθήματα και ένα στην 
εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας. Τα μαθήματα πραγ-
ματοποιούνται με τη μορφή διαλέξεων, με υποχρεωτική 
παρακολούθηση. Στο πρώτο εξάμηνο οι φοιτητές παρα-
κολουθούν τέσσερα (4) μαθήματα και στο δεύτερο πέντε 
(5). Στο τρίτο εξάμηνο πραγματοποιείται η εκπόνηση της 
Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Το ενδεικτικό 
πρόγραμμα σπουδών έχει ως εξής:
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Α΄ Εξάμηνο

Τίτλος μαθήματος Πιστωτικές 
μονάδες (ECTS)

Βιβλιοθήκες Αρχεία, Μουσεία. 
Ένας ιστός Πληροφόρησης 7,5

Ψηφιακά αποθετήρια γνώσης 7,5

Πληροφοριακά Συστήματα Βιβλι-
οθηκών, Αρχείων Μουσείων 7,5

Οργάνωση της Πληροφορίας 7,5

Σύνολο 30

Β΄ Εξάμηνο

Τίτλος μαθήματος Πιστωτικές 
μονάδες (ECTS)

Δίκαιο της Πληροφορίας 7,5

Διατήρηση Φυσικών 
και Ψηφιακών Τεκμηρίων 7,5

Από την Πληροφορία 
στη Σημασιολογία 7,5

Διαχείριση Δεδομένων 7,5

Μέθοδοι Έρευνας 
(σεμιναριακό μάθημα) -

Σύνολο 30

Γ΄ Εξάμηνο

Τίτλος μαθήματος Πιστωτικές 
μονάδες (ECTS)

Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλω-
ματικής Εργασίας 30

Τροποποίηση του προγράμματος σπουδών και ανακα-
τανομή μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να γίνει με αποφά-
σεις των αρμοδίων οργάνων, όπως διατυπώνεται στον 
Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος.

Η συγγραφή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργα-
σίας πραγματοποιείται στην ελληνική γλώσσα. Μπορεί 
να γραφτεί στην αγγλική γλώσσα μετά από αίτηση του 
μεταπτυχιακού φοιτητή με σύμφωνη γνώμη του επιβλέ-
ποντος και έγκριση από τη Συνέλευση.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο 
ΠΜΣ ορίζεται σε 20 κατ΄ έτος. Γίνονται δεκτοί ως υπε-
ράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ 
και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 34 του 
ν. 3485/2017.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του ΠΜΣ 
θα απασχοληθούν μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και 
Ε.Τ.Ε.Π. ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος 
Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πλη-
ροφόρησης ή διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 

(Α΄112) ή το άρθρο 19 του ν. 1404/1983 (Α΄ 173) ή την 
παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, μέλη Δ.Ε.Π. άλ-
λων τμημάτων του ιδίου Α.Ε.Ι ή άλλων Α.Ε.Ι ή ερευνητών 
από ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής, όπως επίσης κα-
ταξιωμένοι επιστήμονες της αλλοδαπής που έχουν θέση 
ή προσόντα καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, 
καλλιτέχνες ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με 
εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστι-
κό αντικείμενο του ΠΜΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 36 του ν. 4485/2017.

Τη γραμματειακή υποστήριξη θα αναλάβει η γραμμα-
τεία του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και 
Συστημάτων Πληροφόρησης.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή

Για τη λειτουργία του ΠΜΣ θα χρησιμοποιηθεί η υπάρ-
χουσα υλικοτεχνική υποδομή (αίθουσες διδασκαλίας, 
εργαστήρια, Βιβλιοθήκη κ.λπ.) του Πανεπιστημίου Δυτι-
κής Αττικής και ειδικότερα του Τμήματος Αρχειονομίας, 
Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2023-2024 εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής 
και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την παρ. 
8 του άρθρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 του 
ν. 4485/2017.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017 το ετήσιο 
κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ που αφορά στις λειτουργικές 
δαπάνες εκτιμάται στο ποσό των πέντε χιλιάδων εξακο-
σίων ευρώ (5.600,00) ευρώ για το πρώτο έτος λειτουργί-
ας και στο ποσό των οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ 
(8.400) για τα επόμενα έτη και αναλύεται σε κατηγορίες 
δαπανών ως εξής:

1ο έτος λειτουργίας

Κατηγορίες λειτουργικών εξόδων Ποσά σε €

Δαπάνες εξοπλισμού 
και δαπάνες λογισμικού -

Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών 
σε μεταπτυχιακούς φοιτητές € 2.400,00

Δαπάνες αναλωσίμων € 500,00

Δαπάνες μετακινήσεων 
διδασκόντων του ΠΜΣ € 1.200,00

Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών 
του ΠΜΣ για εκπαιδευτικούς σκοπούς -

Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού 
προσωπικού του ΑΕΙ -

Αμοιβές έκτακτου διδακτικού 
προσωπικού των ΑΕΙ που συμμετέχουν 
στην οργάνωση του Π.Μ.Σ.

-
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Αμοιβές διδασκαλίας εξωτερικών 
συνεργατών από την ημεδαπή ή την αλ-
λοδαπή (παρ. 5 άρθρο 36 ν. 4485/2017)

-

Αμοιβές διοικητικής 
και τεχνικής υποστήριξης -

Λοιπές δαπάνες (έξοδα δημοσιότητας, 
προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού 
υλικού, οργάνωσης συνεδρίου, 
δαπάνες εργασιών πεδίου)

€ 1.500,00

Σύνολο εξόδων 5.600,00

Μετά το 1ο έτος λειτουργίας

Κατηγορίες λειτουργικών εξόδων Ποσά σε €

Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες 
λογισμικού -

Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών 
σε μεταπτυχιακούς φοιτητές € 3.600,00

Δαπάνες αναλωσίμων € 1.500,00

Δαπάνες μετακινήσεων 
διδασκόντων του ΠΜΣ € 1.200,00

Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών 
του ΠΜΣ για εκπαιδευτικούς σκοπούς -

Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού 
προσωπικού του ΑΕΙ -

Αμοιβές έκτακτου διδακτικού 
προσωπικού των ΑΕΙ που συμμετέχουν 
στην οργάνωση του Π.Μ.Σ.

-

Αμοιβές διδασκαλίας εξωτερικών 
συνεργατών από την ημεδαπή 
ή την αλλοδαπή (παρ. 5 άρθρο 36 
ν. 4485/2017)

-

Αμοιβές διοικητικής 
και τεχνικής υποστήριξης -

Λοιπές δαπάνες (έξοδα δημοσιότητας, 
προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού 
υλικού, οργάνωσης συνεδρίου, 
δαπάνες εργασιών πεδίου)

€ 2.100,00

Σύνολο εξόδων 8.400,00

Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ θα καλύπτεται από 
τα τέλη φοίτησης. Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 200 
ευρώ ανά εξάμηνο ανά φοιτητή. Μπορεί με εισοδηματι-
κά κριτήρια μέχρι και το 30% των φοιτητών να φοιτούν 
ατελώς με χορήγηση υποτροφίας, σύμφωνα με τις δια-
δικασίες και τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 
35 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 12
Λοιπές Διατάξεις

Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα 
απόφαση, ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αιγάλεω, 6 Ιουλίου 2018

Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ

Ι

    Αριθμ. 6891 (2)
Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-

δών με τίτλο «Υδραυλικά και Γεωτεχνικά Έργα» 

του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Σχολής 

Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

  H ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2, της παρ. 2 

του άρθρου 3, της παρ. 2 του άρθρου 4 και των παρ. 7 
και 8 του άρθρου 19 του ν. 4521/2018 (Φ.Ε.Κ. 38/2-03-
2018, τ.Α΄): «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και 
Άλλες Διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/06-09-
2011, τ.Α΄): «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιό-
τητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανωτάτων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως ισχύει σήμερα με τις 
τροποποιήσεις και τις συμπληρώσεις του.

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/04-08-
2017, τ.Α΄): «Οργάνωση και Λειτουργία της Ανώτατης 
Εκπαίδευσης, Ρυθμίσεις για την Έρευνα και Άλλες Διατά-
ξεις» και ιδίως τα άρθρα 13, 30 έως και 37, 43, 45 και 85.

4. Την αριθμ. 38008/Ζ1/6-03-2018 (Φ.Ε.Κ. 117/6-03-
2018, τ.Υ.Ο.Δ.Δ.): «Σύσταση-Συγκρότηση-Ορισμός Με-
λών της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτι-
κής Αττικής/Καθορισμός των Επιμέρους Αρμοδιοτήτων 
του Αντιπροέδρου της Δ.Ε. του Ιδρύματος».

5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (Φ.Ε.Κ. 189/2-08-2005, τ.Α΄): «Διασφάλιση της Ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα Μεταφοράς 
και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων-Παράρτημα 
Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 (Φ.Ε.Κ. 83/11-05-2016, 
τ.Α΄): «Ρυθμίσεις για την Έρευνα και Άλλες Διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

7. Την αριθμ. 163204/Ζ1/29-09-2017 Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σχε-
τικά με την: «Εφαρμογή των Διατάξεων του ν. 4485/17 
(Α΄114) για Θέματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και Εκπό-
νησης Διδακτορικών Διατριβών-Λοιπά Θέματα».

8. Την αριθμ. 216772/Z1/08-12-2017 υπουργική από-
φαση (Φ.Ε.Κ. 4334/12-12-2017, τ.Β΄): «Τρόπος Κατάρτισης 
του Αναλυτικού Προϋπολογισμού Λειτουργίας και της 
Έκθεσης Βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών».

9. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 
112 τ.Α΄/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με τη 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
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νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», 
όπως αντικαταστάθηκε, συμπληρώθηκε, τροποποιή-
θηκε και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 23 του 
ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254 τ.Α΄/21-11-2013), του άρθρου 197 
του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 τ.Α΄/8-8-2014), του άρθρου 31 
του π.δ. 28/2015 (ΦΕΚ 34 τ.Α΄/23-3-2015) περί «κωδικο-
ποίησης διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγρα-
φα και στοιχεία, του άρθρου 375 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
147 τ.Α΄/08-08-2016) καθώς και την εκδοθείσα αριθμ. 
ΥΠΟΙΚ Δ6 1127865/ΕΞ2010/30-09-2010 απόφαση.

10. Την σχετική «Μελέτη Σκοπιμότητας και Έκθεση Βι-
ωσιμότητας» για την ίδρυση του Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών: «Υδραυλικά και Γεωτεχνικά Έργα».

11. Την πράξη 2/19-04-2018 (Θέμα 4ο) της Συνέλευσης 
του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής, σχετικά με την ίδρυση του Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Υδραυλικά και Γεω-
τεχνικά Έργα».

12. Την πράξη 5/2-04-2018 (Θέμα 14ο) της Διοικούσας 
Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σχετικά 
με την: «Σύσταση Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών 
στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής» (παρ. 6, άρθρο 31 
του ν. 4485/2017, Φ.Ε.Κ. 114/4-08-2017, τ.Α΄) με ΑΔΑ.: 
72ΟΤ46Μ9ΞΗ-ΘΧΩ.

13. Την πράξη 3/20-4-18 & 23-4-18 της Συνέλευσης του 
Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτι-
κής Αττικής, σχετικά με την ίδρυση του Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών: «Υδραυλικά και Γεωτεχνικά Έργα».

14. Την εισήγηση με αρ. 2/9-5-2018 της Επιτροπής 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής.

15. Το με αριθμό πρωτ.105323/Ζ1/26-06-2018 έγγρα-
φο του ΥΠΠΕΘ έγκρισης του ΠΜΣ με τίτλο «Υδραυλικά 
και Γεωτεχνικά Έργα».

16. Την με αριθμό πράξη 8/10-05-2018 απόφαση της 
Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Ατ-
τικής με ΑΔΑ 7Υ8Θ46Μ9ΞΗ-Φ59.

17. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρους του Κρατικού Προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

την ίδρυση και λειτουργία του ΠΜΣ του Τμήματος Πο-
λιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
με τίτλο «Υδραυλικά και Γεωτεχνικά Έργα» από το ακα-
δημαϊκό έτος 2018-2019, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημί-
ου Δυτικής Αττικής οργανώνει και λειτουργεί από το 
ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με ελληνικό τίτλο «Υδραυλικά 
και Γεωτεχνικά Έργα» και αγγλικό τίτλο “Hydraulic and 
Geotechnical Engineering”, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114), όπως ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο-Σκοπός-Μαθησιακά Αποτελέσματα

Αντικείμενο του ΠΜΣ αποτελεί η ανάλυση και ο σχεδι-
ασμός Υδραυλικών και Γεωτεχνικών Έργων.

Βασικός στόχος του Π.Μ.Σ. είναι να εξειδικεύσει τους 
απόφοιτούς του στις σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές 
της διεπιστημονικής προσέγγισης, σύνθεσης, συνεργα-
σίας για την ανάλυση και τον σχεδιασμό Υδραυλικών 
και Γεωτεχνικών έργων, για την κατασκευή νέων έργων 
και την ενίσχυση της ασφάλειας και ανθεκτικότητας των 
υφιστάμενων κατασκευών.

Επίσης, στοχεύει: α) να καλλιεργήσει στους απόφοι-
τους την κριτική σκέψη, την έρευνα και τις διαθεματι-
κές συνέργειες, στο πλαίσιο αναζήτησης της βέλτιστης 
επιστημονικά, τεχνικά, οικονομικά, περιβαλλοντικά και 
κοινωνικά λύσης, λαμβάνοντας υπόψη πως τα Υδραυλικά 
και Γεωτεχνικά έργα είναι ενταγμένα και εκτεθειμένα σε 
ένα περιβάλλον μεταβαλλόμενων αναγκών και απαιτή-
σεων και φυσικών και ανθρωπογενών κινδύνων και β) να 
παράσχει στους απόφοιτούς του τη βαθιά θεωρητική, αλλά 
και την εξειδικευμένη επιστημονική και τεχνολογική γνώση 
σε τομείς της υδραυλικής μηχανικής και της γεωτεχνικής 
μηχανικής, για τη συμμετοχή τους σε ερευνητικά κέντρα 
και δραστηριότητες στην ημεδαπή ή αλλοδαπή και στην 
παραγωγή νέας επιστημονικής γνώσης.

Τέλος, το στοχεύει να συμβάλει στην προβολή και στην 
καθιέρωση του νέου Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών 
στην ημεδαπή και αλλοδαπή στη συγκεκριμένη γνω-
στική περιοχή.

Ολοκληρώνοντας το Πρόγραμμα οι φοιτητές θα είναι 
σε θέση:

α) Να σχεδιάζουν, να αναλύουν και να υλοποιούν νέα 
Υδραυλικά και Γεωτεχνικά Έργα με τη χρήση των αρχών 
Υδραυλικής Μηχανικής και Γεωτεχνικής Μηχανικής και 
διάφορων αναλυτικών και αριθμητικών μεθόδων.

β) Να σχεδιάζουν Υδραυλικά και Γεωτεχνικά Έργα σε 
ένα πλαίσιο διεπιστημονικής προσέγγισης, την οποία 
επιβάλλουν οι απαιτούμενες συνέργιες με τις άλλες ει-
δικεύσεις Πολιτικού Μηχανικού για τον άρτιο σχεδιασμό 
των έργων.

γ) Να αναλύουν τις Υδραυλικά και Γεωτεχνικά σύμφω-
να με τους ισχύοντες κανονισμούς και τους αντίστοιχους 
Ευρωκώδικες.

δ) Να αξιολογούν την ασφάλεια και αξιοπιστία υφιστά-
μενων Υδραυλικών και Γεωτεχνικών και να προτείνουν 
μεθόδους ενίσχυσής τους λόγω υποβάθμισής τους, λόγω 
μεταβολής των μεγεθών λειτουργίας τους και λόγω με-
ταβολών των συνθηκών στις οποίες είναι εκτεθειμένα.

ε) Να συμμετέχουν σε ερευνητικά κέντρα και δραστη-
ριότητες για την παραγωγή νέας γνώσης σε εξειδικευ-
μένα θέματα Υδραυλικής Μηχανικής και Γεωτεχνικής 
Μηχανικής και να προσχωρήσουν σε πρωτότυπη έρευνα 
στο πλαίσιο διδακτορικής διατριβής.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή «Διπλώματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών» στα «Υδραυλικά και Γεωτεχνικά 
Έργα» (Hydraulic and Geotechnical Engineering), μετά 
την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών.

Ο τίτλος απονέμεται από το Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Αττικής με αναφορά του ονόματος του Τμήματος Πο-
λιτικών Μηχανικών και του Ιδρύματος (ΠΑ.Δ.Α.) στους 
χορηγούμενους τίτλους σπουδών.
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Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου 
σπουδών Τμημάτων Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών 
Σχολών, Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ΑΣΠΑΙΤΕ 
ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυ-
μάτων της αλλοδαπής.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια Σπουδών-Γλώσσα 
Διδασκαλίας-Πιστωτικές Μονάδες

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. που οδηγεί 
στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) 
ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία 
περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής 
εργασίας. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλή-
ρωσης των σπουδών ορίζεται στα έξι (6) ακαδημαϊκά 
εξάμηνα, έπειτα από αιτιολογημένη αίτηση του φοιτητή 
και έγκριση της Σ.Ε..

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής με αίτησή του μπορεί να 
ζητήσει αιτιολογημένα αναστολή φοίτησης. Τα εξάμηνα 
αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας δεν προσμετρού-
νται στην προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια κανονικής 
φοίτησης. Η αναστολή φοίτησης δεν μπορεί να υπερ-
βαίνει τα δύο εξάμηνα συνολικά. Δεν προσφέρεται η 
δυνατότητα μερικής φοίτησης.

Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα.
Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτούνται συνολικά 

εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών έχει ως εξής: 

ΕΞΑΜΗΝΟ 1ο

α/α Κωδικός ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ/ 
ΕΒΔ Π.Μ.

1 HG‐110
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΗ-
ΧΑΝΙΚΗ-ΠΕΠΕΡΑΣΜΕ-
ΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

3 7.5

2 HG‐120

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

3 7.5

3 HG‐130 ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑ-
ΚΤΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 3 7.5

4 HG‐140 ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΠΡΑΝΩΝ 
ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ 3 7.5

ΣΥΝΟΛΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 12 30

ΕΞΑΜΗΝΟ 2ο

α/α Κωδικός ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ/
ΕΒΔ Π.Μ.

1 HG‐210
ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΙΚΗ 
ΡΟΗ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΟΠΟΙ-
ΗΣΗ ΕΔΑΦΩΝ

3 7.5

2 HG‐220
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣ-
ΤΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ

3 7.5

3 HG‐230
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝ

3 7.5

4 HG‐240

ΕΡΓΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙ-
ΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟ-
ΒΛΗΤΩΝ

3 7.5

ΣΥΝΟΛΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 12 30

ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο

α/α Κωδικός ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ/
ΕΒΔ Π.Μ.

1 HG‐310
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕ-
ΘΟΔΟΙ ΣΤΑ ΕΡΓΑ 
ΥΠΟΔΟΜΗΣ

3 7.5

2 HG‐320 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡ-
ΔΕΥΣΕΩΝ 3 7.5

3 HG‐410 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡ-
ΓΑΣΙΑ - 15

ΣΥΝΟΛΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 9 30

ΕΞΑΜΗΝΟ 4ο

α/α Κωδικός ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ/
ΕΒΔ Π.Μ.

1 HG‐410 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡ-
ΓΑΣΙΑ - 30

ΣΥΝΟΛΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ - 30

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ 
ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ

120

Τα μαθήματα που προσφέρονται σε κάθε εξάμηνο ορί-
ζονται και μπορούν να μεταβληθούν με απόφαση της 
Συντονιστικής Επιτροπής.

Γλώσσα συγγραφής της διπλωματικής εργασίας
Η συγγραφή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργα-

σίας πραγματοποιείται στην ελληνική γλώσσα. Η συγ-
γραφή μπορεί να γίνει και στην αγγλική γλώσσα μετά 
από αίτηση του μεταπτυχιακού φοιτητή με σύμφωνη 
γνώμη του επιβλέποντος και έγκριση από τη Συνέλευση.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο ΠΜΣ 
ορίζεται σε 30 κατ΄ έτος. Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι 
υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ 
σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Το ΠΜΣ θα απασχολήσει σε ποσοστό τουλάχιστον 60% 
διδάσκοντες:
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- μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π., Επιστημονικούς Συνεργά-
τες, Επιστήμονες π.δ. 407 του Τμήματος Πολιτικών Μηχα-
νικών του ΠΑ.Δ.Α., κατόχους διδακτορικού διπλώματος, 
συναφούς με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.,

- ομότιμους καθηγητές (άρ. 69, ν. 4386/2016) και αφυ-
πηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος,

- διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 (Α΄ 112),
- επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους είτε κάτοχους 

διδακτορικού διπλώματος είτε υποψήφιους διδάκτορες 
είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, οι οποίοι μπορεί να 
απασχολούνται ως ακαδημαϊκοί υπότροφοι με απόφα-
ση της Σ.Ε. και πράξη του Διευθυντή για τη διεξαγωγή 
διδακτικού, και ερευνητικού έργου, καθοριζόμενου με 
τη σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ του ακαδημαϊκού 
υποτρόφου και του Πρύτανη του οικείου ΑΕΙ (παρ. 7, άρ. 
29, ν. 4009/2011).

Επιπροσθέτως, το Π.Μ.Σ. θα απασχολήσει σε ποσοστό 
έως 40% με αιτιολογημένη απόφαση της Σ.Ε.:

- μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι.,
- ερευνητές από ερευνητικά κέντρα του αρ. 13Α, 

ν. 4310/2014 και της Ακαδημίας Αθηνών,
- επισκέπτες καταξιωμένους επιστήμονες από την 

ημεδαπή ή την αλλοδαπή, που έχουν θέση ή προσόντα 
καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, καλλιτέχνες 
ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμέ-
νες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο 
του Π.Μ.Σ.,

- επισκέπτες μεταδιδακτορικούς ερευνητές, Έλληνες ή 
αλλοδαπούς νέους επιστήμονες, κάτοχους διδακτορικού 
διπλώματος (παρ. 7, άρ. 16, ν. 4009/2011).

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή

Διατίθενται οι χώροι διδασκαλίας του Τμήματος Πο-
λιτικών Μηχανικών (αίθουσες 209, 213, 214 κτήριο 
Πληροφορικής, Πανεπιστημιούπολη 1 και «Εργαστή-
ριο Τεχνικής Οδοποιίας», Πανεπιστημιούπολη 1) και οι 
βιβλιοθήκες των συνεργαζόμενων Τμημάτων καθώς και 
του ιδρύματος. Επίσης, θα χρησιμοποιηθούν οι παρα-
κάτω εργαστηριακοί χώροι, οι οποίοι βρίσκονται στην 
Πανεπιστημιούπολη 1 και ανήκουν στο θεσμοθετημένο 
Ερευνητικό «Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Μηχανικής» 

(ΦΕΚ 515/τ2/2015) του ΠΑ.Δ.Α. (προερχόμενο από το 
ΤΕΙ Αθήνας):

• «Εργαστήριο Εδαφομηχανικής»
• «Εργαστήριο Υδραυλικής»
• «Εργαστήριο Υδραυλικών Έργων»
• «Εργαστήριο Υπολογιστικής Μηχανικής»
Όλοι οι χώροι διδασκαλίας και τα εργαστήρια είναι 

εξοπλισμένοι με εποπτικά μηχανήματα.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2023-2024 εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής 
και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την παρ. 
8 του άρθρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 του 
ν. 3485/2017. Σε περίπτωση που ύστερα από εισήγηση 
της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. η έναρξη του μεταπτυχιακού μετα-
τεθεί κατά ένα έτος, το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το 
ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Τα δίδακτρα ανέρχονται στο ποσό των 2,800.00€ για 
όλο το Πρόγραμμα (τα δύο έτη φοίτησης), δηλαδή στα 
650.00€ ανά εξάμηνο. Παρέχονται τουλάχιστον δύο (2) 
υποτροφίες απαλλαγής διδάκτρων για κάθε ένα από τα 
δύο ακαδημαϊκά έτη, ανάλογα με την επίδοση των φοι-
τητών στο Π.Μ.Σ. Οι υποτροφίες δύναται να αυξηθούν, 
ανάλογα με τα έσοδα του Π.Μ.Σ.

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις

Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα 
απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αιγάλεω, 6 Ιουλίου 2018

Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ  
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*02033081008180008*

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: 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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται 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 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

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

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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