
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση Επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Πλη-
ροφορικής του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης, με τίτλο «Προηγμένες Τεχνολογίες Πλη-
ροφορικής και Υπολογιστών», ως ΠΜΣ ερευνητι-
κού χαρακτήρα.

2 Έγκριση ίδρυσης του Διατμηματικού Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Δημό-
σια Διοίκηση» των Τμημάτων Διοίκησης Επιχει-
ρήσεων και Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού 
του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. οικ. 2046 (1)
    Έγκριση Επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυ-

χιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Πλη-

ροφορικής του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης, με τίτλο «Προηγμένες Τεχνολογίες Πλη-

ροφορικής και Υπολογιστών», ως ΠΜΣ ερευνη-

τικού χαρακτήρα.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 
(Συνεδρίαση 12η/2-4-2018)

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Κεφαλαίου ΣΤ' (δεύτερος και τρίτος κύκλος 

σπουδών) των άρθρων 30-37 και του άρθρου 85 (τε-
λικές και μεταβατικές διατάξεις κεφαλαίου ΣΤ') του 
ν. 4485/2017 (Α΄ 114): Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις.

β) το άρθρου 19 παράγραφος 8 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38): 
Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις.

γ) Την αριθμ. 216772/Ζ1'/2017 (ΦΕΚ 434 Β') απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων: 
Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού 

λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προ-
γραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών.

δ) την αριθ. πρωτ. Φ.5/89656/Β3/2007 (Β΄ 1466) υπουρ-
γική απόφαση «Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς 
και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων».

ε) Τις διατάξεις του π.δ. 87/2013 (Α' 129): «Μετονομα-
σία του Τ.Ε.Ι. Καβάλας σε Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης - Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων - Συγ-
χώνευση Τμημάτων - Κατάργηση Παραρτημάτων και 
Τμημάτων - Ίδρυση Σχολής - Συγκρότηση Σχολών του 
Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».

2. Την αριθ. 16η/28.3.2018 (θέμα 6ο) πράξη της Συνέ-
λευσης του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του 
Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

3. Την αριθ. 4/30-03-2018 (θ.2ο ΗΔ) πράξη της Επι-
τροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος Τ.Ε.Ι. 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (αρ.32 παρα.5 του 
ν. 4485/2017).

4. Την αριθ.12/2-4-2018 (θέμα 36ο) πράξη της Συγκλή-
του του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

5. Την έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Τ.Ε.Ι. Ανα-
τολικής Μακεδονίας και Θράκης από την Αρχή Διασφά-
λισης Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης.

6. Την αριθ. 210840/Ζ1/17 (ΥΟΟΔ647) διαπιστωτική 
πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων για τη εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων Αντιπρυ-
τάνεων του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

7. Το αρ. 137499/Ζ1/22-8-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ, 
Τμήμα Β' Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ίδρυση Προγραμ-
μάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, σε εφαρμογή των δια-
τάξεων του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (Α' 114)».

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Την έγκριση επανίδρυσης της λειτουργίας Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος 
Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μα-
κεδονίας και Θράκης, με τίτλο: «Προηγμένες Τεχνολογί-
ες Πληροφορικής και Υπολογιστών (MPhil in Advanced 
Technologies in Informatics and Computers)» σύμφωνα 
μετά εξής:

1. Αντικείμενο και Σκοπός του Π.Μ.Σ.
Το Π.Μ.Σ. ερευνητικού χαρακτήρα με τίτλο «Προ-

ηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπολογιστών 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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(MPhil in Advanced Technologies in Informatics and 
Computers)» έχει ως αντικείμενο την πληροφορική και 
την επιστήμη των υπολογιστών.

Ο κύριος σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή γνώσεων 
σε όλο το φάσμα τεχνολογιών αιχμής και η προαγωγή 
της έρευνας σε θέματα που άπτονται των παρακάτω 
ερευνητικών πεδίων:

1) Υπολογιστική Νοημοσύνη και Γνωστική υπολο-
γιστική (Computational Intelligence and Cognitive 
Computing).

2) Ανάπτυξη εφαρμογών (Application Development).
3) Ενσωματωμένα συστήματα και Ρομποτική 

(Embedded systems and Robotics).
4) Ασφαλή κυβερνοφυσικά συστήματα (Secure cyber-

physical systems).
Ειδικότερα, οι σκοποί του Προγράμματος Μεταπτυχι-

ακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι:
• Η εξέλιξη και βελτίωση ατομικών και εργασιακών 

δεξιοτήτων σε θέματα που πραγματεύεται το Π.Μ.Σ.
• Η προετοιμασία και εκπαίδευση εξειδικευμένων επι-

στημόνων καθώς και η προβολή του έργου τους διεθνώς 
με την προαγωγή της επιστήμης και της έρευνας στα 
γνωστικά πεδία που πραγματεύεται το Π.Μ.Σ.

• Η προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτο-
ρικού επιπέδου στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.

• Η εκπαίδευση εξειδικευμένων επιστημόνων ικανών 
να εφαρμόσουν ερευνητικές μεθοδολογίες και πρακτικές 
στη βιομηχανική παραγωγή και την εν γένει επιχειρη-
ματική δραστηριότητα επ' ωφελεία της οικονομίας και 
της κοινωνίας.

• Η συνεργασία με Βιομηχανίες, Επιχειρήσεις, Εκπαι-
δευτικούς Οργανισμούς και Ερευνητικά Κέντρα για την 
αποδοχή, χρήση και διάδοση των πλέον προηγμένων 
πληροφοριακών/υπολογιστικών συστημάτων και πρα-
κτικών.

• Η συνεργασία με Θεσμικές Κρατικές Δομές (π.χ. 
Υπουργεία, Υπηρεσίες, ΟΤΑ κ.λπ.) αλλά και άλλους Ελ-
ληνικούς, Ευρωπαϊκούς, και Διεθνείς Επιστημονικούς 
Οργανισμούς, Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και 
Ερευνητικά Κέντρα που ασχολούνται με θέματα που 
πραγματεύεται το Π.Μ.Σ.

2. Είδος των Μεταπτυχιακών Τίτλων που απονέμονται
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 

Ερευνητικού Χαρακτήρα (ΜΔΕ-ΕΧ), 120 Πιστωτικών Μο-
νάδων (ECTS), στις «Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφο-
ρικής και Υπολογιστών». Ο αντίστοιχος αγγλικός τίτλος 
είναι ’’MPhil in Advanced Technologies in Informatics 
and Computers’’.

3. Κατηγορίες των πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιού-

χοι Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής 
συναφούς με το ΠΜΣ γνωστικού αντικειμένου καθώς 
και πτυχιούχοι ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων 
της αλλοδαπής.

4. Χρονική διάρκεια φοίτησης για τη χορήγηση του 
τίτλου

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του ΜΔΕ-ΕΧ για 
πλήρη φοίτηση, είναι δύο (2) έτη, ήτοι τέσσερα (4) εξά-
μηνα σπουδών, εκ των οποίων τα δύο (2) πρώτα εξάμηνα 
διατίθεται στη διδασκαλία μαθημάτων καιτα υπόλοιπα 
δύο (2) στην έρευνα και τη συγγραφή της μεταπτυχιακής 
διπλωματικής εργασίας. Σε περίπτωση μερικής φοίτησης 
ο παραπάνω χρόνος διπλασιάζεται αντίστοιχα, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 33, παρ. 2 του ν. 4485/2017.

5. Μαθήματα, πιστωτικές μονάδες και γλώσσα διδα-
σκαλίας.

Κατά την διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοι-
τητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση μεταπτυχιακών 
μαθημάτων, συμμετοχή σε εργαστηριακές ασκήσεις, 
πραγματοποίηση έρευνας και εκπόνηση διπλωματικής 
εργασίας.

Ο συνολικός αριθμός των μαθημάτων του προγράμ-
ματος που πρέπει να παρακολουθήσουν οι μεταπτυχια-
κοί φοιτητές ανέρχεται σε έξι (6): τρία (3) μαθήματα στο 
πρώτο εξάμηνο που αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστω-
τικές μονάδες (Π.Μ.) και τρία (3) μαθήματα στο δεύτερο 
εξάμηνο που αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές 
μονάδες (Π.Μ.). Σε κάθε ένα από δύο πρώτα εξάμηνα, 
οι φοιτητές καλούνται να επιλέξουν τρία μαθήματα από 
μία δεξαμενή έξι μαθημάτων ίσης βαρύτητας (10 Π.Μ.) 
έκαστο, ώστε να συμπληρωθούν οι 30 Π.Μ. του κάθε 
εξαμήνου. Στα δύο τελευταία εξάμηνα, οι μεταπτυχια-
κοί φοιτητές πρέπει να πραγματοποιήσουν έρευνα σε 
ένα εξειδικευμένο γνωστικό πεδίο και να συγγράψουν 
διπλωματική εργασία η οποία αντιστοιχεί σε εξήντα (60) 
πιστωτικές μονάδες (Π.Μ.). Για την απόκτηση του ΜΔΕ-
ΕΧ απαιτούνται εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες.

Η γλώσσα διδασκαλίας και εκπόνησης της διπλωματι-
κής εργασίας είναι η ελληνική ή και η αγγλική.

Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων και έρευνας για 
πλήρη φοίτηση ορίζεται ως εξής:

Α' Εξάμηνο
Κατ'επιλογή Υποχρεωτικά μαθήματα.

α/α Μάθημα
Πιστωτικές
Μονάδες 

(ECTS)

1 Εφαρμοσμένη κρυπτογραφία 
(Applied Cryptography) 10

2

Προχωρημένος Προγραμματισμός 
και Ανάπτυξη Εμπλουτισμένων 
Εφαρμογών Διαδικτύου (Advanced 
Programming and Rich Internet 
Application Development)

10

3 Κινούμενα Ρομπότ (Mobile Robots) 10

4 Υπολογιστική Νοημοσύνη 
(Computational Intelligence) 10

5 Μηχανική Μάθηση (Machine 
Learning) 10

6

Αλγόριθμοι και Συστήματα για 
επεξεργασία Μεγάλων Δεδομένων 
(Algorithms and Systems for Big 
Data Processing)

10
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Β' Εξάμηνο
Κατ'επιλογή Υποχρεωτικά μαθήματα

α/α Μάθημα
Πιστωτικές 
Μονάδες 

(ECTS)

1

Ασφάλεια και ιδιωτικότητα σε |
κυβερνοφυσικά συστήματα (Security 
and Privacy in Cyberphysical 
Systems)

10

2
Προηγμένα Συστήματα Αυτομάτου
Ελέγχου (Advanced Control 
Systems)

10

3 Τεχνητή Όραση (Computer Vision) 10

4 Ενσωματωμένα Συστήματα 
(Embedded Systems) 10

5
Επιστήμη των Δεδομένων και 
Αναλυτική (Data Science and 
Analytics)

10

6
Ανάπτυξη Εφαρμογών Κινητών 
και Παιχνιδιών (Mobile and Game 
Applications Development)

10

Γ'- Δ' Εξάμηνα

α/α ΕΡΕΥΝΑ
Πιστωτικές 
Μονάδες 

(ECTS)
1 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 60

Τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και ανα-
κατανομή μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να επέλθει με 
αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και με αναφορά στον 
κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών.

6. Αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών
Ο αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατά 

ανώτατο όριο σε είκοσι πέντε (25) κατά έτος. Επιπλέον 
του αριθμού των εισακτέων γίνονται δεκτοί και υπό-
τροφοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του 
ν. 3685/2008 (Α' 148), καθώς και μέλη Ε.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π. και 
Ε.Τ.Ε.Π. που είναι κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου 
σπουδών Α.Ε.Ι., σύμφωνα μετά οριζόμενα στο άρθρο 
34, παρ. 8 του ν. 4485/2017.

7. Οι δυνατότητες και οι ανάγκες του Τμήματος σε προ-
σωπικό και υλικοτεχνική υποδομή

7.1 Προσωπικό
Για την υλοποίηση του προγράμματος μεταπτυχιακών 

σπουδών θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ και μέλη ΕΔΙΠ, 
ΕΤΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής καθώς 
και μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ΤΕΙ ΑΜΘ και άλλων 
ΑΕΙ της ημεδαπής. Επίσης, στο Π.Μ.Σ. μπορούν να απα-
σχοληθούν και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα 
με τις διατάξεις του αρ. 36 του ν. 4485/2017.

7.2 Υλικοτεχνική Υποδομή
Για τη λειτουργία του προγράμματος θα χρησιμο-

ποιηθεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Τμή-
ματος, η οποία περιλαμβάνει χώρους διδασκαλίας και 
εργαστήρια, κατάλληλα εξοπλισμένα με σύγχρονα 
μέσα διδασκαλίας και ηλεκτρονικούς υπολογιστές, κα-
θώς και η Βιβλιοθήκη. Επιπλέον, θα γίνει χρήση της υλι-
κοτεχνικής υποδομής των ιδρυθέντων (τεύχος Β' ΦΕΚ 

836/30.03.2016 και τεύχος Β' ΦΕΚ 628/23.02.2018) ερευ-
νητικών εργαστηρίων του Τμήματος: «Αλληλεπίδρασης 
Ανθρώπου με Μηχανές», «Διαδικτυακών Υπηρεσιών και 
Ασφάλειας Πληροφοριών», «Βιομηχανικών και Εκπαιδευ-
τικών Ενσωματωμένων Συστημάτων» και «Προηγμένων 
Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών και Εφαρμογών Κινητών 
Συσκευών».

8. Διάρκεια Λειτουργίας του προγράμματος
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουργή-

σει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2025 - 2026, οπότε και θα 
αξιολογηθεί η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του.

9. Αναλυτικός Προϋπολογισμός, ανάλυση του κόστους 
λειτουργίας και Πηγές Χρηματοδότησης του προγράμ-
ματος.

9.1 Προϋπολογισμός και κόστος λειτουργίας
Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. υπολογίζεται 

σε €30.000 και κατανέμεται ως εξής:
α/α Κατηγορία Δαπάνης Ευρώ Ποσοστό

1 Δαπάνες Δημοσίευσης σε 
Επιστημονικά Περιοδικά 3.000 10%

2 Συμμετοχή Φοιτητών σε 
Συνέδρια 5.000 16.66%

3 Διοικητική και Τεχνική 
Υποστήριξη 3.000 10%

4 Δαπάνες Μετακίνησης 5.000 16.66%

5 Ανανέωση - Συντήρηση 
Εξοπλισμού 3.000 10%

6 Αναλώσιμα 1.000 3.34%
7 Υποτροφίες - βραβεία 1.000 3.34%

Σύνολο Λειτουργικών δαπανών 21.000 70%
ΤΕΙ ΑΜΘ 9.000 30%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 30.000 100%

9.2 Πηγές χρηματοδότησης του Π.Μ.Σ.
Τα λειτουργικά έξοδα του Π.Μ.Σ. θα καλύπτονται από 

τα τέλη εγγραφής, και από τη συνδρομή και υποστήριξη 
των υπόλοιπων ΠΜΣ του τμήματος, τα οποία διαθέτουν 
τέλη φοίτησης. Το ύψος των τελών εγγραφής είναι 500 
ευρώ, ποσό το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυ-
ση της κινητικότητας των φοιτητών σε διεθνή συνέδρια 
και τη δημοσίευση ερευνητικών εργασιών.

Το κόστος λειτουργίας του θα καλυφθεί από τον προϋ-
πολογισμό του ΤΕΙ ΑΜΘ, τον προϋπολογισμό του Υπουρ-
γείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, δωρεές, πα-
ροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους χορηγίες φορέων 
του δημόσιου τομέα, όπως οριοθετείται στην περίπτωση 
α' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α' 143), 
ή του ιδιωτικού τομέα, πόρους από ερευνητικά προ-
γράμματα των ερευνητικών εργαστηρίων του οικείου 
τμήματος, μέρος των εσόδων του Ειδικού Λογαριασμού 
Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του ΤΕΙ ΑΜΘ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Καβάλα, 22 Αυγούστου 2018 

Ο Πρύτανης

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΝΤΕΚΑΣ
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Αριθμ. 3412 (2)
    Έγκριση ίδρυσης του Διατμηματικού Προγράμ-

ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Δημό-

σια Διοίκηση» των Τμημάτων Διοίκησης Επιχει-

ρήσεων και Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού 

του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
(Συνεδρίαση 272/26/5-7-2018) 

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθ. 4 του ν. 1404/1983 «Δομή και 

λειτουργία των ΤΕΙ» (ΦΕΚ 173/ τ. A’/1983).
2. Τις διατάξεις του αριθμ. 102/5.6.2013 π.δ. (ΦΕΚ 136/

τ. A΄/2013) «Μετονομασία του Τ.Ε.Ι. Σερρών σε Τ.Ε.Ι. Κε-
ντρικής Μακεδονίας - Συγχώνευση - Κατάργηση Τμημά-
των - Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδο-
νίας», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το 
αριθμ. 127/2013 π.δ. (ΦΕΚ 190/τ. A΄/2013)» και το άρθρο 
13 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ. Α’/2018).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του ν. 3861/2010 
(ΦΕΚ 112 /τ. Α΄/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο ’’Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και άλλες διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 /τ. Α΄/2017) 
«Οργάνωση και λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και ειδι-
κότερα του άρθ. 13 «Σύγκλητος», του άρθ. 32 «Ίδρυση 
Π.Μ.Σ.», του άρθρου 45 παρ. 1 «Εξουσιοδοτικές διατά-
ξεις» και του άρθ. 85 «Τελικές και μεταβατικές διατάξεις 
Κεφ. ΣΤ'».

5. Την αριθμ. 216772/Ζ1/08.12.2017 υπουργική από-
φαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολο-
γισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (ΦΕΚ 4334/ 
τ. Β'/2017, ΑΔΑ: ΩΜΞΑ4653ΠΣ-ΙΘΥ).

6. Την αριθμ. 41931/Ζ1/13-3-2018 υπουργική απόφα-
ση «Ρύθμιση θεμάτων ίδρυσης κοινών Π.Μ.Σ. και εκπό-
νησης διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη μεταξύ 
ημεδαπών Α.Ε.Ι. και αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυ-
μάτων ή ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων της αλ-
λοδαπής» (ΦΕΚ 972/τ. Β΄/2018, ΑΔΑ: ΩΞΧ34653ΠΣ-ΨΞΘ).

7. Τις αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 (ΑΔΑ: ΨΙΜΖ4653ΠΣ-
0Ρ2), 227378/Ζ1/22-12-2017, και 45070/Ζ1/19-3-2018 
(ΑΔΑ: 7Σ9Κ4653ΠΣ-5ΧΔ) εγκυκλίους του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

8. Την αριθμ. 209650/Ζ1/30-11-2017 (ΦΕΚ 642/ΥΟΔΔ/
4-12-2017) υπουργική απόφαση με την οποία διαπιστώ-
θηκε η εκλογή του Δημητρίου Χασάπη ως Πρύτανη του 
Ιδρύματος και των Δαυΐδ Κωνσταντίνου, Θεοδωρίδου 
Σωτηρίου Μυροφόρας Ευαγγελίας, Στρουθόπουλου 
Χαράλαμπου και Μωϋσιάδη Αναστάσιου ως Αντιπρυ-
τάνεων του Ιδρύματος, με θητεία από 1-12-2017 έως 
30-11-2021.

9. Το υφιστάμενο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με τίτ-
λο «Δημόσια Διοίκηση» (ΦΕΚ Ίδρυσης 1182/Β΄/8-5-2014,
ΦΕΚ τροποποίησης 2803/Β΄/22-12-2015).

10. Την αριθ. πρωτ. 4773/20.12.2017 - ΑΔΑ: Ω9ΧΞ469143-
ΕΝΜ πράξη συγκρότησης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας και την αριθμ.
πρωτ. 87/12.1.2018 - ΑΔΑ: ΨΨΨΠ469143-Ο86 πράξη 
τροποποίησης αυτής, καθώς και την από 15-4-2018 ει-
σήγηση της στη Σύγκλητο.

11. Την αριθμ. 139/16/19-4-2018 (παρ. vi) προηγού-
μενη απόφαση της για την έγκριση ίδρυσης του Δια-
τμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο «Δημόσια Διοίκηση», των Τμημάτων Διοίκησης 
Επιχειρήσεων και Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού, 
του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας.

12. Το αριθμ. 102572/Ζ1/21-6-2018 έγγραφο του 
ΥΠΠΕΘ με θέμα «Αναπομπή απόφασης ίδρυσης Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, σε εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

13. Την αριθμ. 258/25/28-6-2018 προηγούμενη από-
φαση της Συγκλήτου περί αναπομπής της απόφασης 
Ίδρυσης του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών, με τίτλο «Δημόσια Διοίκηση».

14. Το αριθμ. 14/2-7-2018 πρακτικό της Συνέλευσης 
του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και το αριθμ. 5/
2-7-2018 πρακτικό της Συνέλευσης του Τμήματος Διοίκη-
σης Συστημάτων Εφοδιασμού, με τα συνημμένα σε αυτά 
παραρτήματα, καθώς και το Πρωτόκολλο Συνεργασίας 
των δύο Τμημάτων, περί ίδρυσης Διατμηματικού Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Δημόσια 
Διοίκηση» (μετά την αναπομπή).

15. Το αριθμ. πρωτ. 127366/Ζ1/26.7.2018 έγγραφο του 
Υπ.Ε.Π.Θ. - Γενική Δ/νση Ανώτατης Εκπαίδευσης - Τμή-
μα Β' Μεταπτυχιακών Σπουδών, για τη δημοσίευση της 
απόφασης αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την ίδρυση και τη λειτουργία από το ακα-
δημαϊκό έτος 2018 - 2019 του Διατμηματικού Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) των Τμημάτων 
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Διοίκησης Συστημάτων 
Εφοδιασμού του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, με τίτλο 
«Δημόσια Διοίκηση», ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές διατάξεις

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και το Τμήμα Δι-
οίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής 
Μακεδονίας οργανώνουν και λειτουργούν από κοινού 
από το ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019 Διατμηματικό 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο 
«Δημόσια Διοίκηση» σύμφωνα με τις διατάξεις της από-
φασης αυτής και του ν. 4485/2017.

Άρθρο 2 
Αντικείμενο - σκοπός

Αντικείμενο του Διατμηματικού Π.Μ.Σ. είναι η πα-
ραγωγή και η μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, με-
θοδολογιών, λειτουργικών εργαλείων και ερευνητικών 
αποτελεσμάτων στον επιστημονικό χώρο της Δημόσιας 
Διοίκησης και της Διοίκησης και Οργάνωσης μονάδων 
του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
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Σκοποί του προγράμματος είναι:
α) Η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευ-

νας σε συναφείς επιστημονικές περιοχές στον τομέα της 
δημόσιας διοίκησης και ιδίως στο αντικείμενο της οργά-
νωσης και διοίκησης του Δημόσιου Τομέα.

β) Η προετοιμασία εξειδικευμένων στελεχών και λει-
τουργών που ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στα δι-
οικητικά τους καθήκοντα και ικανών να συμβάλουν στη 
βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας 
Δημόσιων Υπηρεσιών και οργανισμών.

γ) Η προετοιμασία εξειδικευμένων στελεχών και λει-
τουργών με τις απαραίτητες γνώσεις, ικανότητες και αξί-
ες, ώστε να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη 
της διοίκησης και οργάνωσης μονάδων του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα προωθώντας και υποστηρίζοντας την 
αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσι-
ών και της συνολικής λειτουργίας του Δημόσιου Τομέα.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί τίτλοι

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 
(Μ.Δ.Ε.) στη Δημόσια Διοίκηση

Άρθρο 4 
Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο Διατμηματικό Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι 
Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοτα-
γών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, το 
πτυχίο των οποίων έχει αναγνωρισθεί από τον Διαπα-
νεπιστημιακό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδη-
μαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).

Άρθρο 5 
Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διατμημα-
τικού Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) 
ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών, εκ των οποίων 
το τρίτο διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής 
διπλωματικής εργασίας.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα μαθημάτων

Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοι-
τητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση μεταπτυχιακών 
μαθημάτων, συμμετοχή σε πρακτικές ασκήσεις και εκ-
πόνηση διπλωματικής εργασίας.

Το Δ.Π.Μ.Σ. είναι πλήρους φοίτησης και κάθε μεταπτυ-
χιακός φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει και 
να εξεταστεί επιτυχώς συνολικά σε δέκα (10) μαθήματα. 
Κατά το Α' εξάμηνο κάθε φοιτητής παρακολουθεί 5 υπο-
χρεωτικά μαθήματα. Κατά το Β' εξάμηνο κάθε φοιτητής 
υποχρεούται να παρακολουθήσει ένα υποχρεωτικό μά-
θημα και μπορεί να επιλέξει τα υπόλοιπα 4 μαθήματα 
από τον κατάλογο των μαθημάτων επιλογής. Κάθε μά-
θημα αντιστοιχεί σε έξι (6) πιστωτικές μονάδες - ECTS. 
Κατά το Γ' εξάμηνο οι φοιτητές πρέπει να εκπονήσουν 
μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, η οποία αντιστοιχεί 
σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες - ECTS. Το Μεταπτυ-
χιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης απονέμεται μετά την επιτυχή 
συμπλήρωση 90 μονάδων ECTS.

Το αναλυτικό περιεχόμενο του προγράμματος σπου-
δών για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος 
Ειδίκευσης έχει ως εξής:

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ:
κωδ Τίτλος Μαθήματος ΔΜ

101 Μάνατζμεντ και Στρατηγική στον Δημόσιο 
Τομέα 6

102 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού σε 
Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς 6

103 Μάρκετινγκ Υπηρεσιών 6

104 Διαχείριση και Διοικητική Λογιστική 
Δημοσίων Υπηρεσιών και Οργανισμών 6

105 Εφαρμογές Νέων Τεχνολογιών στη Δημόσια 
Διοίκηση 6

Σύνολο 30
Β' ΕΞΑΜΗΝΟ :

κωδ Τίτλος Μαθήματος ΔΜ
Υποχρεωτικά

201 Έρευνα στη Δημόσια Διοίκηση 6
Επιλεγόμενα μαθήματα (4 από 5)

207 Επικοινωνία - Διαχείριση Κρίσεων 6

208 Πληροφοριακά Συστήματα και Ηλεκτρονι-
κή Διακυβέρνηση 6

209 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες (e-services) 6
210 Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων 6

211

Ειδικά θέματα στη Δημόσια Διοίκηση : 
Ποιότητα και αποτελεσματικότητα στη 
Δημόσια Διοίκηση - Εταιρική Κοινωνική 
Ευθύνη

6

Σύνολο 30
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ :

κωδ Τίτλος Μαθήματος ΔΜ
301 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30

Σύνολο 30

Άρθρο 7 
Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών 
στο Π.Μ.Σ. ορίζεται σε 80 συνολικά.

Άρθρο 8 
Προσωπικό

Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων 
μπορούν να συμμετέχουν εκτός από μέλη Δ.Ε.Π. του 
Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και του Τμήματος 
Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού του Τ.Ε.Ι. Κεντρι-
κής Μακεδονίας ή άλλων Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής 
Μακεδονίας και μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, 
καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του ν. 4485/2017.

Άρθρο 9 
Υλικοτεχνική υποδομή

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λει-
τουργήσει στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Διοίκησης 
Επιχειρήσεων στις Σέρρες και του Τμήματος Διοίκησης 
Συστημάτων Εφοδιασμού στην Κατερίνη με την υπάρ-
χουσα υποδομή.
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Άρθρο 10
Διάρκεια λειτουργίας

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 32 παρ. 8
του ν. 4485/2017, το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το 
ακαδημαϊκό έτος 2026 - 2027, οπότε θα αξιολογηθεί η 
δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του.

Άρθρο 11
Κόστος λειτουργίας

Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. υπολογίζεται 
σε 168.000,00 € και αναλύεται ως εξής:

α/α Έσοδα Προϋπολογισμός

1 Έσοδα από τέλη φοίτησης 
(56 χ 3.000) 168.000,00

2 Έσοδα από άλλες μόνιμες 
πηγές χρηματοδότησης 0,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 168.000,00
α/α Έξοδα / Κατηγορία Δαπάνης Ποσό

1 Δαπάνες εξοπλισμού και 
λογισμικού 2.100,00

2
Δαπάνες χορήγησης υποτροφι-
ών σε μεταπτυχιακούς 
φοιτητές του Προγράμματος

0

3 Δαπάνες αναλωσίμων 1.200,00

4 Δαπάνες μετακίνησης 
διδασκόντων του ΠΜΣ. 4.260,00

5
Δαπάνες μετακίνησης 
φοιτητών του ΠΜΣ για 
εκπαιδευτικούς σκοπούς.

1.000,00

6

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

67.872,00

7

Αμοιβές διδασκαλίας και 
επιβλέψεις διπλωματικών 
εργασιών έκτακτου διδακτικού 
προσωπικού των Α.Ε.Ι. που 
συμμετέχουν στην οργάνωση 
του Π.Μ.Σ.

15.032,00

8
Αμοιβές διδασκαλίας 
προσωπικού της παρ. 5 του 
άρθρου 36 του ν. 4485/2017

1.936,00

9 Αμοιβές διοικητικής και 
τεχνικής υποστήριξης. 22.000,00

10

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

2.200,00

Μερικό σύνολο (70%) 117.600,00
Κρατήσεις για την κάλυψη 
λειτουργικών εξόδων του 
Ιδρύματος (30%)

50.400,00

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 168.000,00

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.

Σέρρες, 27 Ιουλίου 2018 

Ο Πρόεδρος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ      
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*02040631709180008*

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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