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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθµ. 112306/∆2
Τροποποίηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης− Λυκείου.

(1)

Ο ΑΝΑΠΛHΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 682/1977 (ΦΕΚ 244
τ.Α΄/1.9.1977).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρ−
θρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/τ.Α/12.10.2012)
«Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής
Στρατηγικής ... 2013−2016», όπως τροποποιήθηκαν από
τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ
18/τ.Α/25.1.2013) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις ... και άλ−

λες επείγουσες διατάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν
από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013
(ΦΕΚ 107/τ.Α/9.5.2013) «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής ...
και 4127/2013», του άρθρου 33 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ
193/τ.Α/17.9.2013) «Αναδιάρθρωση της ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» και της παρ. 3 του
άρθρου έκτου του Ν. 4218/2013 (ΦΕΚ 268/τ.Α/10.12.2013)
«Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου...
και άλλες διατάξεις», του άρθρου 11 του Ν. 4229 (ΦΕΚ
8/τ.Α/10.1.2014) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώ−
ρου παραστάσεων και άλλες διατάξεις», του άρθρου 48
του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/τ.Α/15.5.2014) «Άσκηση εµπορι−
κών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις» και του άρ−
θρου 49 του Ν. 4278/2014 (ΦΕΚ 157/τ.Α/4.8.2014) «Φάροι,
Στρατολογία και άλλες διατάξεις».
3. Τη µε αριθµ. 10135/ΙΑ/18.11 .2012 υπουργική απόφαση
«Καθορισµός ποσού παραβόλων και χρηµατικών ποσών
για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
κατά την παρ. Θ του πρώτου άρθρου του Ν. 4093/2012»
(B 3057), όπως τροποποιήθηκε µε την αριθµ. 34566/
ΙΑ/12.3.2013 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 756/τ.Α΄).
4. Τη µε αριθµ. 151678/ΙΑ/3.12.2012 υπουργική απόφα−
ση «Καθορισµός απαιτούµενων δικαιολογητικών για τη
χορήγηση ... και ΝΠ∆∆» (Β 3324).
5. Τη µε αριθµ. Φ.2.Α/138247/∆5/27.9.2013 υπουργική
απόφαση (Φ.Ε.Κ. Β΄193/31−01−2014) χορήγηση άδειας Ιδι−
ωτικού Σχολείου ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Την από 10.9.2014 αίτηση του νοµίµου εκπροσώπου.
7. Τις µε αριθµ. πρωτ. ∆Α/15834/Α/12.3.2015 και µε
αριθµ. πρωτ. ∆Α/38946/11.5.2015 αποφάσεις διατύπωσης
γνώµης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
8. Τις διατάξεις της µε αριθµ. πρωτ. Υ100/20.2.2015
απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρµοδιοτή−
των στον Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων Αναστάσιο Κουράκη» (ΦΕΚ 299/τ.Β/
27.2.2015), αποφασίζουµε:
Τροποποιούµε τη µε αριθµ. Φ.2.Α/138247/∆5/27−9−2013
υπουργική απόφαση άδειας Ιδιωτικού Λυκείου όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει ως προς τον αριθµό αιθου−
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σών ως εξής:
Από το σχολικό έτος 2014−2015, χορηγούµε στην
εταιρεία «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΑ Ο. ΚΑΡΑΓΛΑΝΗ ∆. ΑΝΤΩΝΟ−
ΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», άδεια ιδιωτικού Σχολείου
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης− Λυκείου, για έντεκα (11)
αίθουσες, εκ των οποίων δύο (2) δυναµικότητας είκοσι
έξι (26) µαθητών, δύο (2) δυναµικότητας είκοσι πέντε
(25) µαθητών, δύο (2) δυναµικότητας δεκαέξι (16) µαθη−
τών, δύο (2) αίθουσες δυναµικότητας είκοσι επτά (27)
µαθητών, µία (1) δυναµικότητας δέκα οχτώ (18) µαθητών,
µία (1) δυναµικότητας δέκα επτά (17) µαθητών, µία (1)
δυναµικότητας δεκατριών (13) µαθητών, µία (1) αίθουσα
πληροφορικής κοινής χρήσης µε το Γυµνάσιο, έξι (6) ερ−
γαστήρια κοινής χρήσης µε το Γυµνάσιο και δύο (2) αµ−
φιθέατρα κοινής χρήσης µε το Γυµνάσιο. Ο διακριτικός
τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας είναι: «Ιδιωτικό
Λύκειο −ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ−ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΑ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ». Το ιδιωτικό Λύκειο θα λειτουργή−
σει στην οδό Χρυσανθέµων 11, στις Αφίδνες µε νόµιµο
εκπρόσωπο στο Υπουργείο Πολιτισµού, Παιδείας και
θρησκευµάτων τον Αντωνόπουλο ∆ηµήτριο.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 13 Ιουλίου 2015
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ

F
Αριθµ. 103078/Ι4
(2)
*Σύσταση−συγκρότηση Εκτροπών νια την ενδιάµεση
και τελική επαλήθευση του φυσικού και οικονοµι−
κού αντικειµένου των ενταγµένων πράξεων της ∆ρά−
σης «Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία−Πράξη Επιχορήγη−
σης Ελληνικών φορέων που συµµετέχουν επιτυχώς
σε κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των
πρωτοβουλιών του Κοινού Προγραµµατισµού−Joint
Programming Initiatives» που χρηµατοδοτείται από
το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα
και Επιχειρηµατικότητα» και τα Περιφερειακά Επι−
χειρησιακά Προγράµµατα «Αττικής» και «Μακεδονί−
ας Θράκης» του ΕΣΠΑ 2007−13.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Οργανα» (Π.δ. 63/2005,
Α΄ 98),
β. του Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α/27.1.2015) «Σύσταση και
µετονοµασία Υπουργείων, µεταφορά της Γενικής Γραµ−
µατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων»,
γ. του Π.δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21/Α/27.1.2015) «∆ιορισµός Αντι−
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών»,
δ. του Π.δ. 27/2015 (ΦΕΚ 31/Α/21.3.2015) «∆ιορισµός Ανα−
πληρωτών Υπουργών»,
ε. του Π.δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181/Α/29.8.2014) «Οργανισµός
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων», όπως ισχύει,
στ. της υπ’ αριθµ. Υ148/30.3.2015 (ΦΕΚ483/Β/30.3.2015)
απόφασης του Πρωθυπουργού µε θέµα: «Ανάθεση αρ−
µοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισµού,
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Κωνσταντίνο Φωτάκη».

ζ. της υπ’ αριθµ. 52284/Γ2 απόφασης του Πρωθυπουρ−
γού µε θέµα: «∆ιορισµός Γενικού Γραµµατέα Έρευνας
και Τεχνολογίας, του Υπουργού Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων» (ΦΕΚ 295/28.4.2015),
η. της υπ’ αριθµ. 90534/A1/9.6.2015 (ΦΕΚ 1132/Β/12.6.2015)
απόφασης µε θέµα «Μεταβίβαση δικαιώµατος υπογρα−
φής «Με εντολή Υπουργού» και «Αναπληρωτή Υπουρ−
γού» στο Θεµατικό Γενικό Γραµµατέα Έρευνας και Τε−
χνολογίας του Υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας και
Θρησκευµάτων και στους Προϊσταµένους ∆ιευθύνσεων
και Τµηµάτων της Γενικής Γραµµατείας «Έρευνας και
Τεχνολογίας ΥΠΟΠΑΙΘ».
2. Τον Ν. 1256/1982 «για την πολυθεσία, την πολυαπα−
σχόληση και την καθιέρωση ανώτατου ορίου απολαβών
από το δηµόσιο τοµέα, καθώς και για το Ελεγκτικό
Συνέδριο, το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του
Ν. 1326/1983 και αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 του
Ν. 2303/1995 και τις διατάξεις των Ν 3833/2010 (ΦΕΚ
40/Α/2010) και 3845/2010 (ΦΕΚ 65/Α/2010).
3. Τον Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/Α/8.12.2014) «Έρευνα, Τε−
χνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 30 παράγραφος 2
του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ Α΄ 50/2015) «Επείγοντα µέτρα
για την Πρωτοβάθµια, ∆ευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια
Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» και ισχύει.
4. Τον Ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή
αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική
περίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007), όπως ισχύει
και ειδικότερα τα άρθρα 8 και 19 αυτού.
5. Τον Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28.6.2014) «Αρχές δη−
µοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δηµόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις.
6. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 1080/2006 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5.7.2006 για το
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για
την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 1783/1999
(L210/31.7.2006) όπως τροποποιείται και ισχύει.
7. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 1083/2006 «περί καθορισµού
γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφε−
ρειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και
το Ταµείο Συνοχής και την κατάργηση του Κανονισµού
(ΕΚ) αριθµ. 1260/1999 (L210/31.7.2006) όπως έχει τροπο−
ποιηθεί και ισχύει.
8. Τον Κανονισµό ΕΚ 1828/2006 της Επιτροπής της
8.12.2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά µε την εφαρ−
µογή του Κανονισµού ΕΚ 1083/2006 του Συµβουλίου της
11.7.2006 περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης το Ευρω−
παϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και του
κανονισµού ΕΚ 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφε−
ρειακής Ανάπτυξης όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
9. Το Π.δ. 274/2000 (ΦΕΚ 225 Α/17.10.2000) «Όροι, προ−
ϋποθέσεις και διαδικασία χρηµατοδότησης (επιχορή−
γησης ή συνδροµής) έργων και προγραµµάτων που
υποβάλλονται από βιοµηχανικές ή άλλες παραγωγικές
µονάδες, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3777/2009 (ΦΕΚ
127 Α/28.7.2009) και ισχύει.
10. Tην κοινή υπουργική απόφαση 5439/1985 «Σύσταση
ειδικών λογαριασµών στο ΥΠΕΤ και στους εποπτευ−
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όµενους από αυτό φορείς, για την αξιοποίηση των
κονδυλίων έρευνας, όπως τροποποιήθηκε µε τις απο−
φάσεις 5056/20.5.1987, 7401/11.5.1988, 570/19.1.1994 και
12739 (ΦΕΚ 1302/Β/30.10.2000), µε την απόφαση του ΓΛΚ
2091375/31.12.1997 και τους νόµους: α) 2579/1998 (ΦΕΚ 31/
Α/17.2.1998)− άρθρο 31, β) 2628/1998 (ΦΕΚ 151/Α/6.7.1998)−
άρθρο 12, γ) Ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35/Α/17.2.1998)−άρθρο 27,
δ) Ν. 2771/1999 (ΦΕΚ 280/Α/16.12.1999).
11. Την υπ’ αριθµ. 14053/ΕΥΣ1749 «Υπουργική απόφαση
Συστήµατος ∆ιαχείρισης» (ΦΕΚ 540/Β/27.3.2008), όπως
τροποποιήθηκε µε τις υπ’ αριθµ. 43804/ΕΥΘΥ2041 (ΦΕΚ
1957/Β/9.9.2009), 28020/ΕΥΘΥ1212 (ΦΕΚ 1088/Β/19.7.2010)
και 5058/ΕΥΘΥ138 (ΦΕΚ 292/Β/13.2.2013) όµοιες αποφά−
σεις.
12. Την µε αριθµ. πρωτ. 10428/ΕΥΣΑΠ663/16.3.2005 (ΦΕΚ
370/Β/23.3.2005) υπουργική απόφαση «Καθορισµός ηµε−
ρήσιας εκτός έδρας αποζηµίωσης και εξόδων µετακίνη−
σης των δηµοσίων υπαλλήλων και λοιπών προσώπων
στα πλαίσια του ΚΠΣ, των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και
του Ταµείου Συνοχής» όπως τροποποιήθηκε µε την µε
αριθµ. πρωτ. 2/33481/0022/27.4.2011 (ΦΕΚ 1069/Β/31.5.2011)
υπουργική απόφαση «∆απάνες Μετακινήσεων» και ισχύει.
13. Τον Οδηγό ∆ιαχείρισης Συστήµατος και ελέγχου
Συγχρηµατοδοτούµενων Πράξεων του ΥΠΟΙΟ (Α.Π.
37135/Γ∆ΑΠΠΠ 5537/8.8.2008)».
14. Την µε αριθµ. πρωτ. 8783/1013Α/0063Α/24.7.2008
(ΦΕΚ 1965/Β/24.9.2008) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυ−
ξης «Εκχώρηση αρµοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα
και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ στη Γενική
Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου
Ανάπτυξης».
15. Tηv µε αριθµ. πρωτ. 2021/493Α1/0020 (ΦΕΚ 1409/Β/
30.4.2012) απόφαση Εκχώρησης αρµοδιοτήτων διαχεί−
ρισης νια την κατηγορία πράξης «Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συ−
νεργασία − Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών φορέων
που συµµετέχουν επιτυχώς σε Κοινές Προκηρύξεις
Υποβολής Προτάσεων των πρωτοβουλιών του Κοινού
Προγραµµατισµού− Joint Programming Initiatives» του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα
και Επιχειρηµατικότητα και των Επιχειρησιακών Προ−
γραµµάτων των περιφερειών µεταβατικής στήριξης του
ΕΣΠΑ 2007−2013, στη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και
Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ).
16. Tο έγγραφο της ΕΥ∆/ΕΠΑΕ µε Α.Π. 2384/675/
Α2/4.5.2012 µε θέµα «Έγκριση του Οδηγού Εφαρµογής
της δράσης εθνικής εµβέλειας Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνερ−
γασία − Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών φορέων που
συµµετέχουν επιτυχώς σε Κοινές Προκηρύξεις Υποβο−
λής Προτάσεων των πρωτοβουλιών του Κοινού Προ−
γραµµατισµού−Joint Programming Initiatives».
17. Την µε αριθµ. πρωτ. 7120/11.6.2012 υπουργική απόφα−
ση Προκήρυξη της ∆ράσης Εθνικής εµβέλειας µε τίτλο:
«Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία−Πράξη Επιχορήγησης Ελ−
ληνικών φορέων που συµµετέχουν επιτυχώς σε Κοινές
Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των πρωτοβουλι−
ών του Κοινού Προγραµµατισµού− Joint Programming
Initiatives» στη θεµατική προτεραιότητα των Νευροεκφυ−
λιστικών παθήσεων και τον επισυναπτόµενο εφαρµογής.
18. Την µε αριθµ. πρωτ. 14368/1.11.2012 απόφαση έντα−
ξης − χρηµατοδότησης της πράξης µε τίτλο «Βiomarkapd:
Βιοδείκτες για τη νόσο του Αλτσχάιµερ και του Πάρ−
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κινσον» και δικαιούχο το Εθνικό και Καποδιστριακό Πα−
νεπιστήµιο Αθηνών (ΕΛΚΕ) στο ΠΕΠ «Αττικής» (κωδικός
MIS 393794 − κωδικός Π∆Ε 2012ΣΕ01380021).
19. Την µε αριθµ. πρωτ. 14357/1.11.2012 απόφαση έντα−
ξης − χρηµατοδότησης της πράξης µε τίτλο «Biomarkapd:
Βιοδείκτες για τη νόσο του Αλτσχάιµερ και του Πάρ−
κινσον» και δικαιούχο το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο
Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ) στο ΠΕΠ «Μακεδονίας Θράκης»
(κωδικός MIS 390504−κωδικός Π∆Ε 2012ΣΕ01380022),
όπως ισχύει µετά την µε αριθµ. πρωτ. 92705/Ι4/11.6.2015
επικαιροποίηση.
20. Την µε αριθµ. πρωτ.14366/1.11.2012 απόφαση έντα−
ξης−χρηµατοδότησης της πράξης µε τίτλο «DEMTEST:
Βελτιστοποίηση διαγνωστικών πρωτοκόλλων για τα−
χέως εξελισσόµενες άνοιες» και δικαιούχο το Αριστο−
τέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ) στο ΠΕΠ
«Μακεδονίας Θράκης» (κωδικός MIS 390493− κωδικός
Π∆Ε 2012ΣΕ01380022), όπως ισχύει µετά την µε αριθµ.
πρωτ. 14366/2.1.2014 ΟΕ και την µε αριθµ. πρωτ. 92713/
Ι4/11.6.2015 επικαιροποίηση.
21. Την µε αριθµ. πρωτ. 2/43072/0022 κοινή υπουργική
απόφαση µε θέµα «Καθορισµός αµοιβής Επιτροπών Αξι−
ολόγησης και Επιτροπών Πιστοποίησης έργων Έρευνας
Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτοµίας (ΕΤΑΚ)» (ΦΕΚ
349/Υ.Ο.∆.∆./24.7.2013), όπως έχει τροποποιηθεί µε την
µε αριθµ. πρωτ. 2/86424/0022/10.2.2014 κοινή υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 103/Υ.Ο.∆.∆./27.2.2014) και ισχύει.
22. Την µε αριθµ. πρωτ.ΕΥ∆−ΕΠΑΕ5897/1441/Α2/29.8.2013
απόφαση (Α∆Α: ΒΛΩΧΦ−∆15) µε θέµα: «Ένταξη της Ορι−
ζόντιας Πράξης «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΓΕΤ ΩΣ ΕΦ∆» µε κωδικό
MIS 452129 στα Ε.Π.: «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρη−
µατικότητα», «Μακεδονία − Θράκη», «Κρήτη & Νήσοι Αι−
γαίου», «Θεσσαλία − Στερεά Ελλάδα − Ήπειρος», «Αττική»,
η οποία συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης.
23. Την ανάγκη διενέργειας ενδιάµεσης και τελικής
πιστοποίησης του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου
των πράξεων της ∆ράσης «Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργα−
σία−Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών φορέων που συµ−
µετέχουν επιτυχώς σε κοινές Προκηρύξεις Υποβολής
Προτάσεων των πρωτοβουλιών του Κοινού Προγραµ−
µατισµού−Joint Programming Initiatives», προκειµένου να
καταβληθεί η δηµόσια δαπάνη που τους αναλογεί.
24. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται πρόσθετη δαπάνη στον κρατικό προϋ−
πολογισµό, δεδοµένου ότι οι αµοιβές των µελών της
επιτροπής τα έξοδα µετακίνησης διαµονής και η ηµε−
ρήσια αποζηµίωση θα καλυφθούν από τον εγκεκριµένο
προϋπολογισµό του έργου «Υποστήριξη ΓΓΕΤ ως ΕΦ∆»,
που έχει εγγραφεί στη ΣΑΕ 013/8 µε ενάριθµο έργου
2013ΣΕ01380013, αποφασίζουµε:
Τη σύσταση στη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τε−
χνολογίας του Υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας και
Θρησκευµάτων τριµελών Επιτροπών Πιστοποίησης φυ−
σικού και οικονοµικού αντικειµένου των ενταγµένων
πράξεων της ∆ράσης «Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία: Πρά−
ξη Επιχορήγησης Ελληνικών φορέων που συµµετέχουν
επιτυχώς σε κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων
των πρωτοβουλιών του Κοινού Προγραµµατισµού−Joint
Programming initiatives» και τον ορισµό των µελών των
εν λόγω επιτροπών ως εξής:
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Απόφαση
ένταξης/
κωδικός MΙS

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)
Τίτλος έργου

∆ικαιούχος

Εθνικό και Καπο−
BIOMARKAPD
διστριακό Πανε−
Βιoδείκτες για
14368/1.11.2012
πιστήµιο Αθηνών
1
τη νόσο του
(MIS 393794)
(Ειδικός Λογα−
Αλτσχάιµερ και
ριασµός Κονδυ−
του Πάρκινσον
λίων Έρευνας)
Αριστοτέλειο
BIOMARKAPD
Πανεπιστήµιο
Βιoδείκτες για
14357/1.11.2012
Θεσσαλονίκης
2
τη νόσο του
(MIS 390504)
(Ειδικός Λογα−
Αλτσχάιµερ και
ριασµός Κονδυ−
του Πάρκινσον
λίων Έρευνας)
DEMTEST
Βελτιστο−
ποίηση δια−
14366/1.11.2012 γνωστικών
3
(ΜΙS 390493) πρωτοκόλλων
για ταχέως
εξελισσόµενες
άνοιες

Αριστοτέλειο
Πανεπιστήµιο
Θεσσαλονίκης
(Ειδικός Λογα−
ριασµός Κονδυ−
λίων Έρευνας)

Φυσικό Αντικείµενο
Πασχάλης Σιδεράς
του Γεωργίου
Α∆Τ: ΑΚ 216735
Ερευνητής Α΄
Ίδρυµα Ιατροβιο−
λογικών Ερευνών
Ακαδηµίας Αθηνών
Πασχάλης Σιδεράς
του Γεωργίου
Α∆Τ: ΑΚ 216735
Ερευνητής Α΄
Ίδρυµα Ιατροβιο−
λογικών Ερευνών
Ακαδηµίας Αθηνών

Οικονοµικό Αντικείµενο
Χριστίνα −
Μαρία Μαργαρίτη
του Θωµά Α∆Τ:
Χ754647 Υπάλλη−
λος ΑΠΘ µε από−
σπαση στη ΓΓΕΤ

Αθανάσιος
Γιαννόπουλος
του Χρήστου
Α∆Τ: Χ093848
Υπάλληλος ΓΓΕΤ

Χριστίνα −
Μαρία Μαργαρίτη
του Θωµά Α∆Τ:
Χ754647 Υπάλλη−
λος ΑΠΘ µε από−
σπαση στη ΓΓΕΤ

Αθανάσιος
Γιαννόπουλος
του Χρήστου
Α∆Τ: Χ093848
Υπάλληλος ΓΓΕΤ

Μάγκουρα ∆ήµητρα
του Αριστείδη
Αθανάσιος
Α∆Τ: Χ606577
Γιαννόπουλος
Ερευνήτρια Α΄
του Χρήστου
Ίδρυµα Ιατροβιο−
Α∆Τ: Χ093848
λογικών Ερευνών
Υπάλληλος ΓΓΕΤ
Ακαδηµίας Αθηνών

2. Έργο των επιτροπών αποτελεί ο έλεγχος της πο−
ρείας υλοποίησης του φυσικού και οικονοµικού αντι−
κειµένου των πράξεων και η τελική παραλαβή τους
προκειµένου να διαπιστωθεί η εκπλήρωση των όρων
της απόφασης ένταξης−χρηµατοδότησης και του επι−
συναπτόµενου σε αυτή Τεχνικού Παραρτήµατος, καθώς
και η τήρηση των διατάξεων του Οδηγού Εφαρµογής
και του εθνικού και ενωσιακού κανονιστικού πλαισίου.
Ο προαναφερόµενος έλεγχος θα πραγµατοποιείται µε
βάση την υποβληθείσα ενδιάµεση και τελική έκθεση
προόδου και τα παραστατικά που τη συνοδεύουν είτε µε
διοικητικό έλεγχο στη ΓΓΕΤ είτε µε επιτόπου επισκέψεις
στους χώρους υλοποίησης του έργου (στην έδρα του
∆ικαιούχου). Οι επιτροπές θα ολοκληρώσουν το έργο
τους µε τη σύνταξη ενδιάµεσης και τελικής έκθεσης
πιστοποίησης φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου την
οποία θα υποβάλουν στη ∆/νση ∆ιεθνούς Ε&Τ Συνερ−
γασίας της ΓΓΕΤ.
3. Οι ανωτέρω επιτροπές συνεδριάζουν εκτός κανονι−
κού ωραρίου και είναι αµειβόµενες. Το ύφος της αµοιβής
καθορίζεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην υπ’
αριθµ. 2/43072/0022 (ΦΕΚ 349/Υ.Ο.∆.∆./24.7.2013) κοινή
υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Παιδείας και Θρησκευµάτων µε θέµα «Καθορισµός αµοι−
βής Επιτροπών Αξιολόγησης και Επιτροπών Πιστοποίη−
σης έργων Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινο−
τοµίας (ΕΤΑΚ)», όπως έχει τροποποιηθεί µε την µε αριθµ.
πρωτ. 2/86424/0022/10.2.2014 (ΦΕΚ 103/Υ.Ο.∆.∆./27.2.2014)
όµοια απόφαση και ισχύει. Στην περίπτωση επιτόπιου
ελέγχου θα καταβληθούν στους µετακινούµενους εκτός
έδρας έξοδα µετακίνησης, διαµονής και ηµερήσια απο−
ζηµίωση.
4. Οι αµοιβές τα έξοδα µετακίνησης, διαµονής και οι
ηµερήσιες αποζηµιώσεις των µελών των επιτροπών θα
καλυφθούν από τις πιστώσεις του έργου «Υποστήριξη
ΓΓΕΤ ως ΕΦ∆» µε κωδικό MIS 452129 και ενάριθµο έργου
2013ΣΕ01380013 της ΣΑΕ 013/8 του Προϋπολογισµού

Μαρία Κουτροκόη
του ∆ηµητρίου
Α∆Τ ΑΒ001128
Υπάλληλος Ι∆ΑΧ
ΕΙΕ µε απόσπαση
στη ΓΓΕΤ

∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π.∆.Ε.) της ΓΤΕΤ, το οποίο συγ−
χρηµατοδοτείται από το ΕΤΠΑ.
5. Η διάρκεια λειτουργίας των Επιτροπών ορίζεται
για το χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία έκδοσης
της παρούσας απόφασης και µέχρι την ολοκλήρωση
του έργου τους.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
*∆ηµοσιεύθηκε αρχικά στο 508/τ.ΥΟ∆∆/10.7.2015.
Αθήνα, 29 Ιουνίου 2015
Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού
Ο Γενικός Γραµµατέας Έρευνας και Τεχνολογίας
ΘΩΜΑΣ ΜΑΛΟΥΤΑΣ
F
Αριθµ. 1886
(3)
Ίδρυση Π.Μ.Σ. «Νέα Κλωστοϋφαντουργικά Υλικά και Τε−
χνολογίες στο Σχεδιασµό Μόδας» του Τµήµατος
Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών Τ.Ε. του Ανωτά−
του Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Πειραιά Τεχνολογι−
κού Τοµέα.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ
Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11 περ. α του
Ν. 4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/6.9.2011/τ.Α΄) «∆οµή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίη−
ση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων», όπως τρο−
ποποιήθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ του Ν.
4025/2011 (Φ.Ε.Κ. 228/2.11.2011/τ.Α΄), συµπληρώθηκε µε τις
διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (Φ.Ε.Κ.
159/10.8.2012/τ.Α΄) και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 34
παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (Φ.Ε.Κ. 24/30.1.2013/τ.Α΄).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (Φ.Ε.Κ. 148/16.7.2008/
τ.Α΄) «Θεσµικό πλαίσιο για τις µεταπτυχιακές σπουδές»,

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)
ιδίως των άρθρων 6, 7 και 10, όπως τροποποιήθηκε µε
τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (Φ.Ε.Κ.
177/25.8.2008/τ.Α΄), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009
(Φ.Ε.Κ. 156/4.11.2009/τ.Α΄) και του άρθρου 37, παρ. 5 του
Ν. 3848/2010 (Φ.Ε.Κ. 71/19.5.2010/τ.Α΄).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (Φ.Ε.Κ. 189/2.8.2005/
τ.Α΄) «∆ιασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαί−
δευση, Σύστηµα µεταφοράς και συσσώρευσης πιστω−
τικών µονάδων −Παράρτηµα ∆ιπλώµατος», όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/22.4.2005/
τ.Α΄) «Κωδικοποίηση νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά Όργανα».
5. Την υπ’ αριθµ. Φ5/89656/Β3/13.8.2007 (Φ.Ε.Κ. 1466/
13.8.2007/τ.Β΄) υπουργική απόφαση «Εφαρµογή του Συ−
στήµατος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών
Μονάδων».
6. Το υπ’ αριθµ. Π.δ. 69/2013 (Φ.Ε.Κ. 119/28.5.2013/τ.Α΄)
«Μετονοµασία Τµηµάτων −Συγχώνευση Τµηµάτων − Κα−
τάργηση Παραρτήµατος − Κατάργηση Τµηµάτων − Συ−
γκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι Πειραιά».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 (Φ.Ε.Κ.
223/7.10.2014/τ.Α΄) «Τελική Έγκριση Προγράµµατος Με−
ταπτυχιακών Σπουδών».
8. Τον Εσωτερικό Κανονισµό του Τεχνολογικού Εκπαι−
δευτικού Ιδρύµατος Πειραιά (Φ.Ε.Κ. 3257/20.12.2013/τ.Β΄).
9. Την τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισµού του
Τ.Ε.Ι. Πειραιά όσον αφορά στον τίτλο του ιδρύµατος
(Φ.Ε.Κ. 3681/31.12.2014/τ.Β΄).
10. Το Φ.Ε.Κ. 170/17.4.2013/τ.Υ.Ο.∆.∆. που αφορά στον
διορισµό του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Πειραιά Λάζαρου Βρυ−
ζίδη.
11. Το µε αριθµ. 2216/5.11.2014 έγγραφο της Α∆ΙΠ µε τη
συνηµµένη από το Νοέµβριο του 2014 Έκθεση Εξωτερι−
κής Αξιολόγησης του Τµήµατος Κλωστοϋφαντουργών
Μηχανικών Τ.Ε. του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. από την Αρχή
∆ιασφάλισης Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης.
12. Την πράξη 1/14.5.2015 Γενικής Συνέλευσης Ειδικής
Σύνθεσης Τµήµατος Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών
Τ.Ε. του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.
13. Την πράξη 3/17.6.2015 (Θέµα 3ο) Συνέλευσης Ειδικής
Σύνθεσης Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.
14. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ακόµα ο Οργανι−
σµός του Ιδρύµατος.
15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισµού, αποφασίζουµε:
Eγκρίνουµε από το ακαδηµαϊκό έτος 2015−2016 τη
λειτουργία Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ.) του Τµήµατος Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών
Τ.Ε. του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. µε τίτλο: «Νέα Κλωστοϋφα−
ντουργικά Υλικά και Τεχνολογίες στο Σχεδιασµό Μό−
δας», σύµφωνα µε τα εξής:
Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Το Τµήµα Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών Τ.Ε. του
Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. οργανώνει και λειτουργεί από το ακα−
δηµαϊκό έτος 2015 − 2016 Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) µε τίτλο: «Νέα Κλωστοϋφαντουργικά
Υλικά και Τεχνολογίες στο Σχεδιασµό Μόδας» σύµφωνα
µε τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις
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του Ν. 3685/2008 (Α΄ 148), όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει. Το Τµήµα Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών Τ.Ε.
αναλαµβάνει τη διοικητική υποστήριξη του Π.Μ.Σ. για το
αντίστοιχο διάστηµα λειτουργίας του προγράµµατος.
Άρθρο 2
Αντικείµενο − Σκοπός
Κύριο αντικείµενο του Προγράµµατος Μεταπτυχι−
ακών Σπουδών «Νέα Κλωστοϋφαντουργικά Υλικά και
Τεχνολογίες στο Σχεδιασµό Μόδας», είναι η µελέτη των
στρατηγικών ∆ιοίκησης και των νέων τεχνολογιών, στο
Σχεδιασµό Μόδας. Οι φοιτητές εµβαθύνουν τις γνώσεις
στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων µε αντικείµενο προϊόντα
Μόδας και τη µελέτη των τεχνολογιών και των διαδικα−
σιών παραγωγής στο σχεδιασµό Μόδας. Αποστολή του
Π.Μ.Σ. «Νέα Κλωστοϋφαντουργικά Υλικά και Τεχνολογίες
στο Σχεδιασµό Μόδας», είναι η περαιτέρω προαγωγή
της επιστηµονικής γνώσης και της τεχνολογίας στο ευ−
ρύτερο πεδίο του γνωστικού αντικειµένου του Π.Μ.Σ., η
προώθηση της έρευνας και της ανάπτυξης καινοτοµικών
µεθόδων, διαδικασιών και προϊόντων στην περιοχή των
Υλικών και στο σχεδιασµό Μόδας, συνεκτιµώντας τις
ανάγκες ανάπτυξης της χώρας και των επιχειρήσεων
του κλάδου.
Επίσης, αποστολή του Π.Μ.Σ. «Νέα Κλωστοϋφαντουρ−
γικά Υλικά και Τεχνολογίες στο Σχεδιασµό Μόδας», είναι
η κατάρτιση επιστηµόνων ικανών να συµβάλουν στην
έρευνα, ανάπτυξη, παραγωγή, µετάδοση και εφαρµο−
γή των εξειδικευµένων γνώσεων και δεξιοτήτων που
έχει ανάγκη η σηµερινή κοινωνία της γνώσης στις επι−
χειρήσεις παραγωγής ενδυµάτων και συναφών ειδών.
Ειδικότερα, αποστολή του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση
αποφοίτων (Πτυχιούχων − ∆ιπλωµατούχων) Τεχνολο−
γικών, Θετικών και Οικονοµικών Ανωτάτων Σχολών
(Πανεπιστηµίων και Τ.Ε.Ι.) στις βασικές αρχές των δι−
εργασιών της Κλωστοϋφαντουργικής βιοµηχανίας και
Τεχνολογίας, στον έλεγχο ποιότητας και τις θεωρητικές
αρχές που τον διέπουν, στην Τεχνολογία και τις εφαρ−
µογές των νέων Υλικών, στη µεθοδολογία Σχεδίασης,
την ανάπτυξη Προϊόντων και τις εξελιγµένες µεθόδους
εφαρµογής των Χρωµάτων και της Ηλεκτρονικής στη
βιοµηχανία Ένδυσης και το σχεδιασµό Μόδας, στις σύγ−
χρονες στρατηγικές διοίκησης και τα χρηµατοοικονο−
µικά των επιχειρήσεων Ένδυσης, στην προτυποποίηση
και ανάλυση συστηµάτων, στον προγραµµατισµό επι−
χειρησιακών πόρων, στη διοίκηση ολικής ποιότητας, στη
διανοµή αγαθών και παροχή υπηρεσιών µε τη χρήση
νέων τεχνολογιών, υπό το πρίσµα της σχετικής νοµοθε−
σίας, της επιστηµονικής ηθικής και δεοντολογίας και µε
την ανάδειξη των ζωτικών παραµέτρων της προστασίας
του περιβάλλοντος και της βιώσιµης ανάπτυξης στα
σύγχρονα Κλωστοϋφαντουργικά Υλικά και στο σχεδι−
ασµό Μόδας. Τέλος, επιδιώκεται η εκπαίδευση στις µε−
θόδους έρευνας και τεκµηρίωσης των αποτελεσµάτων
της ερευνητικής προσπάθειας. Σκοπός του Π.Μ.Σ., είναι
να προσφέρει εκπαίδευση υψηλού επιπέδου σχετικά
µε την εφαρµογή στρατηγικών ∆ιοίκησης στο σχεδι−
ασµό Μόδας και τις βιοµηχανικές εφαρµογές τους και
την ανάπτυξη καινοτόµων προϊόντων, ώστε οι φοιτητές
να εξοικειώνονται µε την έρευνα και την παραγωγική
διαδικασία στους παραπάνω τοµείς. Οι µεταπτυχιακοί
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φοιτητές θα εξειδικευτούν στις στρατηγικές ∆ιοίκησης
στον Σχεδιασµό και στην εφαρµογή νέων τεχνολογιών
σε επιχειρήσεις Μόδας. Οι εργαζόµενοι σε τοµείς µε
σχετικά γνωστικά αντικείµενα θα έχουν την ευκαιρία
να µεταφέρουν και εφαρµόσουν τις γνώσεις τους στο
χώρο εργασίας τους παρέχοντας προστιθέµενη αξία
στο παραγόµενο έργο τους.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. του Τµήµατος Κλωστοϋφαντουργών Μηχα−
νικών Τ.Ε. του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. απονέµει Μεταπτυχιακό
∆ίπλωµα Ειδίκευσης (Μ.∆.Ε.) στο γνωστικό αντικείµενο
«Νέα Κλωστοϋφαντουργικά Υλικά και Τεχνολογίες στο
Σχεδιασµό Μόδας»:
Άρθρο 4
Κατηγορίες υποψηφίων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί µετά από επιλογή οι από−
φοιτοι (Πτυχιούχοι − ∆ιπλωµατούχοι) τεχνολογικών,
θετικών και οικονοµικών Ανωτάτων Σχολών (Πανεπι−
στηµίων και Τ.Ε.Ι.) της Ηµεδαπής ή της Αλλοδαπής.
Η επιλογή των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. γίνεται από επιτροπή
µελών Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π) της Συντονιστι−
κής Επιτροπής (Σ.Ε), που συγκροτείται µε απόφαση της
Σ.Ε. Ο πίνακας επιτυχόντων επικυρώνεται από την Σ.Ε.
Η επιλογή των µεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται κυρίως
µε συνεκτίµηση των εξής κριτηρίων:
α. Ο βαθµός πτυχίου.
β. Η βαθµολογία σε προπτυχιακά µαθήµατα, τα οποία
παρουσιάζουν συνάφεια µε τα µαθήµατα του Π.Μ.Σ.
γ. Η επίδοση στην πτυχιακή/διπλωµατική εργασία (αν
προβλέπεται σε προπτυχιακό επίπεδο).
δ. Η τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου.
ε. Οι συστατικές επιστολές.
στ. Η ερευνητική εµπειρία.
ζ. Συνέντευξη.
Η Σ.Ε. είναι αρµόδια, µε απόφασή της, για τον κα−
θορισµό των λεπτοµερειών εφαρµογής των κριτηρίων
αυτών, τον ορισµό συµπληρωµατικών κριτηρίων ή τη
διεξαγωγή εξετάσεων και συνεντεύξεων, τα αποτελέ−
σµατα των οποίων συνεκτιµώνται κατά την επιλογή.
Επίσης, η Σ.Ε. καθορίζει και τη βαρύτητα των κριτηρίων.
Στο Π.Μ.Σ., επιπλέον του αριθµού εισακτέων, γίνεται
δεκτός ένας (1) υπότροφος του Ιδρύµατος Κρατικών
Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), ως επιτυχών στο σχετικό διαγωνι−
σµό µεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού για το γνω−
στικό αντικείµενο του Π.Μ.Σ. και ένας (1) αλλοδαπός
υπότροφος του Ελληνικού Κράτους. Ο αριθµός των
υποτρόφων µπορεί να αυξάνεται µε απόφαση της Σ.Ε.
Άρθρο 5
Χρονική ∆ιάρκεια − Κανονισµός Σπουδών
Το Π.Μ.Σ είναι πλήρους φοίτησης. Η διάρκεια του
Π.Μ.Σ. είναι τρία (3) ακαδηµαϊκά εξάµηνα σπουδών και
κάθε ακαδηµαϊκό εξάµηνο αποτελείται από δεκατρείς
(13) εβδοµάδες. Η λειτουργία του Π.Μ.Σ. «Νέα Κλωστοϋ−
φαντουργικά Υλικά και Τεχνολογίες στο Σχεδιασµό Μό−
δας», βασίζεται στο Νόµο 3685/2008, το Νόµο 4009/2011
και το Ν. 4076/2012, τον ισχύοντα κανονισµό Π.Μ.Σ. και
τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας (Ε.Κ.Σ.) του Α.Ε.Ι.
Πειραιά Τεχνολογικού Τοµέα.

Άρθρο 6
Πρόγραµµα Μαθηµάτων
Για την απόκτηση του Μ.∆.Ε. απαιτείται η παρακο−
λούθηση και η επιτυχής εξέταση σε όλα τα µαθήµατα
του προγράµµατος.
Κάθε µεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να πα−
ρακολουθήσει µαθήµατα που αντιστοιχούν σε τριάντα
(30) διδακτικές µονάδες (βλέπε ECTS Users Guide 2009)
ανά εξάµηνο σπουδών στο πρόγραµµα, το οποίο είναι
πλήρους φοίτησης και είναι εξήντα (60) ανά έτος.
Η µεταπτυχιακή διπλωµατική εργασία αντιστοιχεί σε
τριάντα (30) διδακτικές µονάδες (ECTS). Για την από−
κτηση του Μ.∆.Ε. απαιτούνται ενενήντα (90) διδακτικές
µονάδες.
Ως γλώσσα διδασκαλίας ορίζεται η ελληνική.
Εξά−
µηνο

Α/Α Μαθήµατα

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Μεθοδολογία
Σχεδίασης
και Ανάπτυξη
Προϊόντων Ένδυσης
Τεχνολογία και
Καινοτοµία στο
Σχεδιασµό Μόδας
Φυσικοχηµικές
∆ιεργασίες
στη Σύγχρονη
Κλωστοϋφαντουργία
Έλεγχος Ποιότητας
Ινοδοµών και Κλω−
στοϋφαντουργική
Φυσική
Εφαρµογές Νέων
Κλωστοϋφαντουργι−
κών Υλικών
Επιστήµη Χρωµάτων
και Ψηφιακή
Τυποβαφική
Εφαρµογές της
Ηλεκτρονικής σε
Πολυλειτουργικά
Ενδύµατα
Στρατηγική και Χρη
µατοοικονοµικά
Επιχειρήσεων
Ένδυσης
Marketing Προϊόντων
Μόδας
Μεθοδολογία
Έρευνας και
∆ιαχείριση
Ερευνητικού Έργου
Μεταπτυχιακή
∆ιπλωµατική
Εργασία

Πιστωτικές
∆ιδακτικές Βαθµο−
Μονάδες
λογία
ECTS

Α

6

Α

6

Α

6

Α

6

Α

6

Β

6

Β

6

Β

6

Β

6

Β

6

Γ

30

Άρθρο 7
Αριθµός Εισακτέων
Ο αριθµός εισακτέων κατ’ έτος στο πρόγραµµα ορίζε−
ται κατ’ ανώτατο όριο σε πενήντα (50) µεταπτυχιακούς
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φοιτητές. Στον αριθµό των εισακτέων γίνονται επιπλέον
δεκτοί και υπότροφοι σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 4 του Ν. 3685/2008 (Α 148).
Άρθρο 8
Προσωπικό
Στη διδασκαλία των µεταπτυχιακών µαθηµάτων µπο−
ρούν να συµµετέχουν εκτός από µέλη Ε.Π. του Τµήµατος
Μηχανικών Κλωστοϋφαντουργών Τ.Ε. του Α.Ε.Ι. Πειραιά
Τ.Τ. και µέλη Ε.Π. άλλων Τ.Ε.Ι. ή µέλη ∆.Ε.Π. Πανεπι−
στηµίων της ηµεδαπής καθώς και άλλες κατηγορίες
διδασκόντων σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5
του Ν. 3685/2008 (Α 148).
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδοµή
Για τις ανάγκες του Π.Μ.Σ. χρησιµοποιείται η υλικο−
τεχνική υποδοµή του Τµήµατος Κλωστοϋφαντουργών
Μηχανικών Τ.Ε., καθώς και επιπλέον αναγκαίος ειδικός
εξοπλισµός που θα εξασφαλίζεται, κατά περίπτωση,
από τους πόρους του συγκεκριµένου Προγράµµατος.
Άρθρο 10
∆ιάρκεια 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 άρθρου 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
2021−2022, οπότε και θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συ−
νέχισης της λειτουργίας του.
Άρθρο 11
Κόστος λειτουργίας
1. Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ υπολογίζεται σε
100.000 € και αναλύεται ως εξής:

α/α Κατηγορία ∆απάνης
Προϋπολογισµός ∆ιδασκαλίας
− Μέλη ΕΠ (384 ώρες *60
ευρώ)
Υπεύθυνοι Μαθηµάτων (12
µαθήµατα *300 ευρώ)
− Εργαστηριακό Προσωπικό
(96 ώρες *20 ευρώ)
1.
− Συγγραφή Σηµειώσεων (12
µαθήµατα *500 ευρώ)
− Βαθµολόγηση γραπτών
εξετάσεων − εργασιών (12
µαθήµατα *200)
− Επίβλεψη πτυχιακών
εργασιών (20 φοιτητές)
2. Μετακινήσεις Μελών ΕΠ
3. ∆ιοικητική/Τεχνική Υποστήριξη
4. Λειτουργικά Έξοδα
5. ΕΛΚΕ. ΑΕΙ. Πειραιά TT.
6. ΑΕΙ. Πειραιά TT.
ΣΥΝΟΛΟ

Ευρώ

Ποσοστό

23.040

23,04%

3.600

3,6%

1.920

1,92%

6.000

6%

2.400

2,4%

10.000
3.040
8.400
6.600
10.000
25.000
100.000

10%
3,05%
8,4%
6,6 %
10%
25%
100%

2. Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από
δίδακτρα ή και άλλους πόρους σύµφωνα µε τις διατά−
ξεις του άρθρου 8 του Ν. 3685/2008 (Α΄ 148).
Άρθρο 12
Μεταβατικές ∆ιατάξεις
Όλα τα θέµατα που δεν προβλέπονται στην παρού−
σα απόφαση θα ρυθµίζονται από τα αρµόδια όργανα,
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αιγάλεω, 14 Ιουλίου 2015
Ο Πρόεδρος
ΛΑΖΑΡΟΣ ΒΡΥΖΙ∆ΗΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη µορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόµενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή µέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε µορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριµηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριµηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

Α.Ε.∆.

5€

−

-

−

∆.∆.Σ.

200 €

−

20 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

Υ.Ο.∆.∆.

50 €

∆΄

110 €

−
30 €

−

• Η τιµή πώλησης µεµονωµένων Φ.Ε.Κ. σε µορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή µορφή και µέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόµενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη µορφή

Τεύχος

Έντυπη µορφή

Τεύχος

Έντυπη µορφή

Α΄

225 €

∆΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

∆.∆.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.∆.∆.

65 €

Α.Ε.∆.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη µορφή) θα αποστέλλεται σε συνδροµητές ταχυδροµικά, µε την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδροµικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (∆.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθµ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) µε φροντίδα των ενδιαφεροµένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σηµειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδροµικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδροµής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τα µέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ηµερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθµοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθµια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθµιες επαγγελµατικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδροµής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδροµής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδροµική συνδροµή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δηµοσιεύµατα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική µορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική ∆ιεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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