
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων 
ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του Δή-
μου Διδυμοτείχου για το έτος 2018.

2 Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων 
ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων (ΙΔΟΧ) 
του Δήμου Ορεστιάδας για το έτος 2018.

3 Αύξηση ωραρίου υπαλλήλου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέ-
ντρο Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλο-
ντος - ΚΕ.Π.Α.Π.» του Δήμου Κορινθίων.

4 Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών «Σχεδίαση και Παραγωγή Προϊόντων  - 
Product Design and Manufacturing» του Τμήμα-
τος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης της μο-
νοτμηματικής Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και 
Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

5 Διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ 3411/τ.Β’/
10-08-2018 όπου δημοσιεύθηκε η 119174/Δ2/
13-07-2018 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων.

6 Διόρθωση σφάλματος στην 470/11/2018 απόφα-
ση του Πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης η οποία 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2098/Β’/08-06-2018.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 14387 (1)
  Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων 

ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του 

Δήμου Διδυμοτείχου για το έτος 2018.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1 .Τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν.3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α'/

07-06-2010) με τις οποίες συνίσταται ως ενιαία αποκε-
ντρωμένη μονάδα διοίκησης του κράτους, η Αποκεντρω-
μένη Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

2. Το άρθρο 24 του π.δ. 142/2010 «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας -Θράκης» (ΦΕΚ 
235 A'/27-12-2010).

3. Την αριθ. 14138/15-5-2017 ΦΕΚ (250/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./ 
26-5-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών για το 
διορισμό του Συντονιστή της Α.Δ.Μ.Θ. και τις διατάξεις 
του άρθρου 28 και 28 Α του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄2015).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της υποπαραγράφου 
Δ9 της παραγράφου Δ άρθρου 2 του ν.4336/2015 (ΦΕΚ 
94 Α΄/14-08-2015) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Κύρωση 
του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον 
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για 
την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης».

5. Τις διατάξεις του ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131 /Α'/ 
28.6.2006) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως, και λοιπές διατάξεις».

6. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 90 του 
π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α') «Κωδικοποίηση της νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που 
αφορούν τον έλεγχο των δαπανών που προκαλούν οι 
κανονιστικές διοικητικές πράξεις».

7. Το αριθμ. 6845/17.7.2018 έγγραφο του Δήμου Δι-
δυμοτείχου , με το οποίο υποβλήθηκε, οι οποίοι προ-
σλήφθηκαν με τους προσωρινούς πίνακες Προκήρυξης 
3Κ/2018 , αίτημα για τον καθορισμό του ανώτατου ορίου 
επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων 
του Δήμου, για το έτος 2018, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων κατ' 
έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων που 
υπηρετούν στο Δήμο Διδυμοτείχου Ν. Έβρου , για το 
έτος 2018 ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ/

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ 
ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΤ' ΕΤΟΣ

4 υπάλληλοι ΔΕ 
Οδηγών

Οδηγοί 60 ώρες ο έκαστος

Στον προϋπολογισμό 2018 του Δήμου Διδυμοτείχου 
υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις με τίτλο «Οδοιπορι-
κά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων» 
στον Κ.Α.20/6422.01 ποσού 1.380,00 ευρώ. 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κομοτηνή, 23 Αυγούστου 2018

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
Ι

      Αριθμ. 15452 (2)
Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων 
ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων (ΙΔΟΧ) 
του Δήμου Ορεστιάδας για το έτος 2018.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν.3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»(ΦΕΚ 87 Α'/
07-06-2010) με τις οποίες συνίσταται ως ενιαία αποκε-
ντρωμένη μονάδα διοίκησης του κράτους, η Αποκεντρω-
μένη Διοίκησης Μακεδονίας -Θράκης.

2. Το άρθρο 24 του π.δ. 142/2010 «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης» (ΦΕΚ 
235 A'/27-12-2010).

3. Την αριθ. 14138/15-5-2017 ΦΕΚ (250/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./ 26-
5-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών για το διο-
ρισμό του Συντονιστή της Α.Δ.Μ.Θ. και τις διατάξεις του 
άρθρου 28 και 28 Α του ν. 4325/2015(ΦΕΚ 47/Α΄2015).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της υποπαραγράφου 
Δ9 της παραγράφου Δ άρθρου 2 του ν.4336/2015 (ΦΕΚ 
94 Α΄/14-08-2015) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Κύρωση 
του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον 
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για 
την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης».

5. Τις διατάξεις του ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131 /Α'/ 
28.6.2006) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως, και λοιπές διατάξεις».

6. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 90 του 
π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α') «Κωδικοποίηση της νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που 
αφορούν τον έλεγχο των δαπανών που προκαλούν οι 
κανονιστικές διοικητικές πράξεις».

7. Το αριθμ. 12155/01.08.2018 έγγραφο του Δήμου 
Ορεστιάδας, με το οποίο υποβλήθηκε αίτημα για τον 
καθορισμό του ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών 
κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων (ΙΔΟΧ) για το έτος 2018, 
αποφασίζουμε:

Ορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων κατ' έτος 
ημερών μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων που υπη-
ρετούν στο Δήμο Ορεστιάδας για το έτος 2018 ως εξής:
α/α Υπηρεσία ΚΑΤΗΓΟ-

ΡΙΑ
Αριθμός 
Υπαλλήλων

ΑΝΩΤΑ-
ΤΟ ΟΡΙΟ 
ΗΜΕΡΩΝ 
ΚΑΤ' ΕΤΟΣ

1 Δ/νση Περι-
βάλλοντος 
Καθαριό-
τητας και 
Πρασίνου

ΔΕ 
ΟΔΗΓΟΙ 
(ΙΔΟΧ)

4 60

Στον προϋπολογισμό 2018 του Δήμου Ορεστιάδας 
υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις με τίτλο «Οδοιπορι-
κά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων» 
στον Κ.Α.20/6422 ποσού 17.000,00 ευρώ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κομοτηνή, 23 Αυγούστου 2018

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

Ι

(3)
      Αύξηση ωραρίου υπαλλήλου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέ-

ντρο Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλο-

ντος - ΚΕ.Π.Α.Π.» του Δήμου Κορινθίων.

    Με την 52/25.5.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Πολιτισμού Αθλητισμού 
και Περιβάλλοντος - ΚΕ.Π.Α.Π.» του Δήμου Κορινθίων 
Νομού Κορινθίας, που εκδόθηκε σε εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 87 του ν.4483/2017 οι οποίες 
αντικατέστησαν τις όμοιες του άρθρου 8 παρ.1 του 
ν.4368/2016, αφού υποβλήθηκε στο Νομικό Πρόσωπο 
η αριθμ. 503/24.4.2018 αίτηση του υπαλλήλου Στρατου-
δάκη Δημητρίου του Θεοδώρου και η ως άνω (52/2018) 
απόφαση κρίθηκε νόμιμη, κατόπιν ελέγχου νομιμότη-
τας, με την αριθμ. 111954/25.6.2018 απόφαση (ΑΔΑ: 
ΩΠΙΤΟΡ1Φ-4Ο6), αυξάνεται το ωράριο εργασίας του 
υπαλλήλου Στρατουδάκη Δημητρίου του Θεοδώρου 
ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού που υπηρετεί 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
μερικής απασχόλησης, από δεκαοκτώ (18) ώρες σε σα-
ράντα (40) ώρες εβδομαδιαίως (πλήρες ωράριο).

(Αριθμ. βεβ. του Νομικού Προσώπου για την ύπαρξη 
της σχετικής πίστωσης: 511/25.4.2018).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου: 171474/27.8.2018).

  Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

Ι

      Αριθμ. απόφ. 478/30α/2018 (4)
Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών «Σχεδίαση και Παραγωγή Προϊόντων - 

Product Design and Manufacturing» του Τμήμα-

τος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης της 

μονοτμηματικής Σχολής Μηχανικών Παραγωγής 

και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
(Συνεδρίαση 478/10-07-2018)

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ’ του ν. 4485/2017(ΦΕΚ 

114 Α’/04-08-2017) για την «Οργάνωση και λειτουργία 
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα 
και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με τις οποίες τα ΠΜΣ 
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ιδρύονται με απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται 
ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος 
και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Τις τελικές και μεταβατικές διατάξεις του Κεφαλαί-
ου ΣΤ’ του άρθρου 85 του ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α’/
04-08-2017), σύμφωνα με τις οποίες για τη λειτουργία 
και εγγραφή φοιτητών σε ΠΜΣ κατά το ακαδημαϊκό έτος 
2018-2019 είναι αναγκαία η ίδρυση νέων ή επανίδρυση 
των ήδη υφιστάμενων, σύμφωνα με τις κείμενες κατά 
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου διατάξεις ΠΜΣ, 
σύμφωνα με το άρθρο 32.

3. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (ΦΕΚ 189, τ.Α΄, 02-08-2005) «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που 
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος 
63/2005 (ΦΕΚ 98 τ.Α΄).

5. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του 
Τμήματος ΜΠΔ του Πολυτεχνείου Κρήτης (Συνεδρίαση 
8η/10.7.2018 Γ.Σ.ΤΜ.).

6. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου του Πολυ-
τεχνείου Κρήτης (Συνεδρίαση 478η/10-07-2018).

7. Το με αρ. πρωτ. 137500/Ζ1/22-08-2018 έγγραφο 
του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σύμφωνα με το οποίο προκύπτει ότι δεν 
τίθεται ζήτημα αναπομπής της απόφασης ίδρυσης του 
εν λόγω Π.Μ.Σ.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγρά-
φου 4 του άρθρου 1 του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38 τ.Α’) «Πε-
ριορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των 
κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις», αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2018−2019 την 
ίδρυση και λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) της Σχολής Μηχανικών Παρα-
γωγής και Διοίκησης με τίτλο «Σχεδίαση και Παραγωγή 
Προϊόντων - Product Design and Manufacturing», ως 
ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

Η μονοτμηματική Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και 
Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ιδρύει και λειτουρ-
γεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018−2019, σύμφωνα με 
το ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α’/04-08-2017), Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Σχεδίαση και Παρα-
γωγή Προϊόντων - Product Design and Manufacturing» 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2
Αντικείμενο και Σκοπός Π.Μ.Σ.

1. Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών είναι η μετεκπαίδευση των φοιτητών και η εξειδίκευ-
σή τους στα αντικείμενα του Μεταπτυχιακού Προγράμ-
ματος «Σχεδίαση και Παραγωγή Προϊόντων - Product 

Design and Manufacturing» καθώς και η διεξαγωγή 
βασικής και εφαρμοσμένης επιστημονικής έρευνας με 
στόχο τη συμβολή των αποφοίτων του στην οικονομική 
και τεχνολογική ανάπτυξη της χώρας.

2. Απευθύνεται σε μηχανικούς, επιστήμονες, στελέχη 
επιχειρήσεων καθώς και ερευνητές με στόχο την εξει-
δίκευσή τους στην ολοκλήρωση/ενοποίηση των διαδι-
κασιών σχεδίασης νέων προϊόντων και της παραγωγής 
τους. Οι φοιτητές του προγράμματος θα εκπαιδευτούν 
στις νέες τεχνολογίες σχεδίασης, παραγωγής και διοί-
κησης της παραγωγής έτσι ώστε να είναι σε θέση να 
συμμετέχουν σε όλες τις φάσεις της εξέλιξης ενός νέου 
προϊόντος, από την σχεδίαση μέχρι την διάθεσή του στην 
αγορά. Με αυτό τον τρόπο θα συμβάλλουν στην επίτευ-
ξη των στόχων και την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
των επιχειρήσεων που θα εργαστούν.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.), με τίτλο: «Σχεδίαση και Παραγωγή Προϊόντων - 
Product Design and Manufacturing».

Άρθρο 4
Κατηγορίες Εισακτέων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι/πτυχιούχοι 
Πολυτεχνικών Σχολών και Σχολών Θετικών Επιστημών 
Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομο-
ταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιού-
χοι Α.Σ.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής συναφούς γνωστικού 
αντικειμένου.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Δι-
πλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι ένα (1) ημε-
ρολογιακό έτος.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

1. Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (E.C.T.S.) που 
απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών ανέρχονται στις εβδομήντα πέντε 
(75).

2. Για το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, οι φοιτη-
τές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν αριθμό μαθη-
μάτων που θα αντιστοιχεί σε φόρτο εργασίας 30 E.C.T.S. 
ανά διδακτικό εξάμηνο και να εκπονήσουν μεταπτυχιακή 
διπλωματική εργασία που θα αντιστοιχεί σε 15 E.C.T.S.

Τα προσφερόμενα μαθήματα είναι:
Χειμερινό εξάμηνο
αα Μάθημα Κατηγορία ECTS
1 Σχεδίαση με Χρήση Η/Υ 

Computer Aided Design 
(CAD)

Υποχρεωτικό 7.5

2 Υπολογιστική Mηχανική
Computer Aided 
Engineering (CAE)

Υποχρεωτικό 7.5
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3 Ευφυής βέλτιστος σχε-
διασμός προϊόντων 
Intelligent Product 
Design Optimization

Επιλογής 7.5

4 Αποθέματα και εφο-
διαστικές αλυσίδες 
Inventories & Supply 
Chains

Επιλογής 7.5

5 Βιομηχανικά Ρομπότ 
Industrial Robots

Επιλογής 7.5

6 Προσθετική Παραγωγή 
και μη συμβατικές κα-
τεργασίες
Additive & Non 
Traditional 
Manufacturing 
processes

Επιλογής 7.5

7 Σχεδίαση και Έλεγχος 
Ποιότητας
Quality Engineering

Επιλογής 7.5

8 Εργονομικός Σχεδιασμός 
και Ανάπτυξη Προϊόντων 
Ergonomic Product 
Design and 
Development

Σεμινάριο 5

9 Εισαγωγή στην Υπολο-
γιστικά Ολοκληρωμένη 
Σχεδίαση και Παραγωγή
Introduction to 
Computer Integrated 
Design & Manufacturing 
(CAD – CAE – CAM)

Σεμινάριο 2.5

ECTS Χειμερινού Εξαμήνου 30
Εαρινό εξάμηνο
αα Μάθημα Κατηγορία ECTS
1 Κατεργασίες με τη βοή-

θεια Η/Υ
Computer Aided 
Manufacturing (CAM)

Υποχρεωτικό 7.5

2 Προγραμματισμός και 
Έλεγχος Παραγωγής 
Production Planning and 
Control

Υποχρεωτικό 7.5

3 Μικροκατεργασίες
Micro - Manufacturing

Επιλογής 7.5

4 Ανάλυση και σχεδίαση 
γραμμών και δικτύων 
παραγωγής
Analysis & Design of 
Production Lines and 
Networks

Επιλογής 7.5

5 Ευφυή/Ευέλικτα Συ-
στήματα Παραγωγής 
Intelligent/Flexible 
Manufacturing Systems 
(FMS)

Επιλογής 7.5

6 Λογισμικό Υπολογιστι-
κής Μηχανικής
Computational 
Engineering Software

Επιλογής 7.5

7 Οικονομικά της Παρα-
γωγής
Economics in 
Manufacturing

Σεμινάριο 5

8 Πράσινη και Βιώ-
σιμη Παραγωγή 
Green & Sustainable 
Manufacturing

Σεμινάριο 2.5

ECTS Εαρινού Εξαμήνου 30
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 15
Σύνολο ECTS Μεταπτυχιακού 75

3. Τα μαθήματα προσφέρονται με τη μορφή εξαμη-
νιαίων μαθημάτων, εντατικών ή σύντομων μαθημάτων 
και σεμιναρίων, όπως αυτά καθορίζονται κάθε φορά 
από την Γενική Συνέλευση του Τμήματος, κατανέμονται 
δε σε εξάμηνα ενώ ο αριθμός των ωρών διδασκαλίας 
τους και ο φόρτος εργασίας τους εκφράζεται μέσω των 
πιστωτικών μονάδων που τους αποδίδεται. Από τα προ-
σφερόμενα μαθήματα τέσσερα (δύο ανά εξάμηνο) είναι 
υποχρεωτικά.

4. Η διδασκαλία του Π.Μ.Σ. και η συγγραφή των δι-
πλωματικών εργασιών γίνεται στην ελληνική ή αγγλική

γλώσσα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.
5. Τα μαθήματα μπορεί να προσφέρονται και εξ απο-

στάσεως με χρήση κατάλληλων εκπαιδευτικών μεθόδων 
και τεχνολογικού εξοπλισμού (e−learning). Η διδασκαλία 
αυτή θα γίνεται μέσα στα προβλεπόμενα από την §3, 
άρθρο 30 του ν. 4485/2017 πλαίσια.

6. Στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. θα πραγματοποιούνται 
εκπαιδευτικές επισκέψεις για απόκτηση εμπειριών και 
γνώσεων.

7. Με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και αναφορά 
στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορεί να 
γίνεται ανά ακαδημαϊκό έτος τόσο ανακατανομή των μα-
θημάτων στα εξάμηνα σπουδών, αλλαγή στις κατηγορίες 
μαθημάτων όσο και τροποποίηση του προγράμματος 
των μαθημάτων.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο συνολικός αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ ορί-
ζεται κάθε ακαδημαϊκό έτος από τη Γενική Συνέλευση 
του Τμήματος με ανώτερο όριο τα τριάντα (30) άτομα 
ανά έτος.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Στο Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν κυρίως μέλη ΔΕΠ, Ε.Δ.Ι.Π., 
Ε.Τ.Ε.Π. ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος 
Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης 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, καθώς και μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων 
συναφούς γνωστικού αντικειμένου Πανεπιστημίων της 
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ημεδαπής και της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 36 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθούν οι 
εκπαιδευτικές και ερευνητικές μονάδες, οι εγκαταστάσεις 
και ο εξοπλισμός του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής 
και Διοίκησης της μονοτμηματικής Σχολής Μηχανικών 
Παραγωγής και Διοίκησης και του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι την αποφοίτηση των 
εγγεγραμμένων φοιτητών του ακαδημαϊκού έτους 2022-
2023.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. σύμφωνα με τα προ-
βλεπόμενα στο ν. 4485/2017 ανέρχεται στις 78.000€ και 
αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:
ΔΑΠΑΝΕΣ Ποσό
Λειτουργικά έξοδα ΠΜΣ (70%) 54.600 €
Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσω-
πικού ΠΚ 26.500 €

Αμοιβές επισκεπτών διδασκόντων από 
την ημεδαπή ή την αλλοδαπή 3.100 €

Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστή-
ριξης 6.000 €

Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του 
ΠΜΣ

3.000 €
Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του 
ΠΜΣ
Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογι-
σμικού 3.000 €

Δαπάνες Αναλωσίμων 3.000 €
Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών 6.000 €
Λοιπές Δαπάνες

4.000 €
Δαπάνες Δημοσιότητας-Προβολής
Αγοράς Εκπαιδευτικού Υλικού
Δαπάνες Οργάνωσης Συνεδρίων
Λειτουργικά έξοδα ΠΚ (30%) 23.400 €
Συνολικό κόστος 78.000 €

Οι πόροι του Π.Μ.Σ. θα προέρχονται από τις προβλε-
πόμενες στο άρθρο 37 του ν. 4485/2017 πηγές.

Στα πλαίσια του Π.Μ.Σ. θα υπάρχει η δυνατότητα χο-
ρήγησης υποτροφιών βάσει κριτηρίων που θα καθορι-
στούν από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος.

Άρθρο 12
Τέλη Φοίτησης

Οι ανωτέρω δαπάνες είναι απαραίτητες για τη λει-
τουργία του Π.Μ.Σ. και σε περίπτωση που δεν εξευρε-
θούν έσοδα από τις παραπάνω πηγές θα καλύπτονται 

από τέλη φοίτησης τα οποία ορίζονται στα 3.000 € για 
φοιτητές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 6.000 € για 
φοιτητές εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 13
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, 
ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπου-
δών καθώς και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Χανιά, 27 Αυγούστου 2018

Ο Πρύτανης

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(5)
          Στο ΦΕΚ 3411/ τ.Β’ /10-08-2018 όπου δημοσιεύθηκε η 

119174/Δ2/13-07-2018 απόφαση του Υπουργού Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

στη σελ. 42642 στη δεύτερη στήλη στο ΙΙ.A. διορθώ-
νεται

το εσφαλμένο: «• η επαρκής τεκμηρίωση των σκέψε-
ών του με την παράθεση κατάλληλων επιχειρημάτων η 
ανάπτυξη όλων των θεματικών κέντρων»,

στο ορθό:
«• η επαρκής τεκμηρίωση των σκέψεών του με την 

παράθεση κατάλληλων επιχειρημάτων
• η ανάπτυξη όλων των θεματικών κέντρων».
Στη σελ. 42647 στην πρώτη στήλη στην Παρ. 2.2 

διορθώνεται
το εσφαλμένο «(Χωρίς τις αποδείξεις των τύπων ημχ'= 

συνχ στη σελίδα 106 και συνχ'= -ημχ στη σελίδα 107) »,
στο ορθό «(Χωρίς τις αποδείξεις των τύπων (ημχ)'= 

συνχ στη σελίδα 106 και (συνχ) '=-ημχ στη σελίδα 107).

 (Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων)

Ι

(6)
           Στην 470/11/2018 απόφαση του Πρύτανη του Πολυτε-

χνείου Κρήτης η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2098/Β'/
08-06-2018 και αφορά στον Κανονισμό Διδακτορικών 
Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος της 
μονοτμηματικής Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του 
Πολυτεχνείου Κρήτης, στο τέλος του άρθρου 12 «Απονο-
μή και τύπος Διδακτορικού τίτλου», προστίθεται ο τύπος 
του διδακτορικού διπλώματος καθώς αποτελεί παράρ-
τημα του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών σύμφωνα 
με την υπ' αρ. 470/11/2018 απόφαση της Συγκλήτου.
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  (Από το Πολυτεχνείο Κρήτης)
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*02044790910180008*

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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