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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Ένταξη του Βασιλείου Κωνσταντινίδη σε θέση
Ε.ΔΙ.Π. του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

2

Έγκριση ίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο: «Συγκριτική Φιλολογία στον
Παρευξείνιο Χώρο» του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών
της Σχολής Κλασσικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

3

Έγκριση επανίδρυσης Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «ΒιοΙατρικές και Μοριακές Επιστήμες στη Διάγνωση
και Θεραπεία Ασθενειών» του Τμήματος Ιατρικής
της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημοκριτείου
Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.) και του Τμήματος
Βιοϊατρικών Επιστημών της Σχολής Επιστημών
Υγείας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος
(ΔΙ.ΠΑ.Ε.).

4

Έγκριση καθιέρωσης υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης πέραν των ωρών της υποχρεωτικής εργασίας, των μονίμων και ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ΝΠΔΔ Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής
Αθλητισμού και Πρόνοιας «Ο.Π.Α.Α.Π.» Δήμου Περιστερίου, για το β΄ εξάμηνο έτους 2020.

5

Καθορισμός ωρών υπερωριακής απασχόλησης
για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού
Προσώπου Δήμου Δράμας.

Αρ. Φύλλου 4512

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. πράξης 1689
(1)
Ένταξη του Βασιλείου Κωνσταντινίδη σε θέση
Ε.ΔΙ.Π. του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περ. θ της παρ. 15 του άρθρου 15 του
ν. 4485/2017 (Α΄ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και
άλλες διατάξεις», του άρθρου 29 και της περ. δ της παρ. 3
του άρθρου 79 του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195),
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 21 του άρθρου 39 του
ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 193) , με την υποπερ.
αα της περ. ε. της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4559/2018
και ισχύει με την παρ. 2 του άρθρου 64 του ν. 4386/2016
«Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 83),
καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 27 του ιδίου νόμου.
2. Την περ. 5 της παρ. 3 του άρθρου 68 του ν. 4235/2014
«Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και
προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»
(Α΄ 32).
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3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 118/1-5-2002
«Βαθμολογική και μισθολογική κατάσταση και εξέλιξη
των μελών του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού
Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π) των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων» (Α΄ 99).
4. Την υπό στοιχεία 126603/Ζ2/29-7-2016 διευκρινιστική εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ «Οδηγίες σχετικά με την υλοποίηση και την εφαρμογή των περιεχομένων στο άρθρο
27 και στο άρθρο 64 του ν. 4386/2016 (Α΄83) «Ρυθμίσεις
για την έρευνα και άλλες διατάξεις» που αφορούν στις
κατηγορίες προσωπικού Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.», όπως
αναδιατυπώθηκε με το υπό στοιχεία 35125/Ζ2/1-3-2018
έγγραφο του ΥΠΕΘ.
5. Την υπ΄αρ. 3008/18-5-2016 πρυτανική πράξη διορισμού του Β. Κωνσταντινίδη σε κενή οργανική θέση ΠΕ
κλάδου Ιατρών Νευρολόγων, του Αιγινητείου Νοσοκομείου με τριετή θητεία (Γ΄ 752).
6. Την υπ΄αρ. 1920004712/9-10-2019 αίτηση για
ένταξη σε θέση Ε.ΔΙ.Π. του Β. Κωνσταντινίδη, Ιατρού
Νευρολόγου με τριετή θητεία του Αιγινητείου Νοσοκομείου, κατόχου διδακτορικού διπλώματος με γνωστικό
αντικείμενο συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα που
θεραπεύει το Ίδρυμα.
7. Την από 22-11-2019 απόφαση της Συνέλευσης της
Ιατρικής Σχολής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Ιδρύματός μας, περί ορισμού Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την ένταξη, του Β. Κωνσταντινίδη σε θέση Ε.ΔΙ.Π.
8. Την από 1920012059/5-12-2019 εισήγηση της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής που ορίσθηκε από την
Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής της Σχολής Επιστημών
Υγείας του Ιδρύματος για την ως άνω ένταξη.
9. Την από 16-12-2019 απόφαση της Συνέλευσης της
Ιατρικής Σχολής, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη του
Β. Κωνσταντινίδη σε θέση Ε.ΔΙ.Π και διαπιστώθηκε ότι
το γνωστικό αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής
του είναι συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το Ίδρυμα.
10. Το υπ΄αρ. 1920014470/30-12-2019 έγγραφο της
Ιατρικής Σχολής.
11. Την από 13-2-2020 απόφαση της Συγκλήτου.
12. Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του ενδιαφερόμενου.
13. Την υπ΄αρ. 2020006710/6-4-2020 βεβαίωση της
ΔΟΥ του Ιδρύματός μας.
14. Το υπό στοιχεία Φ,1/Α/271/78663/Β1/23-6-2020
έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,
αποφασίζουμε:
την ένταξη του Βασιλείου Κωνσταντινίδη του Κωνσταντίνου, Ιατρού Νευρολόγου του Αιγινητείου Νοσοκομείου με τριετή θητεία, κατόχου διδακτορικού διπλώματος
με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές με τα γνωστικά
αντικείμενα που θεραπεύει το Ίδρυμα, σε κενή οργανική
θέση της προβλεπόμενης στο άρθρο 29 του ν. 4009/2011
κατηγορίας μέλους Εργαστηριακού Διδακτικού Προσω-

Τεύχος B’ 4512/14.10.2020

πικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Ιδρύματός μας, ΠΕ κατηγορίας Β΄ βαθμίδας, με αντίστοιχη κατάργηση της θέσης που κατείχε,
επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.
Ο εντασσόμενος υπάλληλος κατανέμεται στην Ιατρική
Σχολή της Σχολής Επιστημών Υγείας του Ιδρύματός μας.
Με την παρούσα πράξη ανακαλείται η υπ’αρ. 1208/
9-4-2020 όμοια, λόγω εκδόσεως του υπό στοιχεία Φ,1/Α/
271/78663/Β1/23-6-2020 εγγράφου της Γενικής Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων.
(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./ Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων: 4866/10-9-2020).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Ιουλίου 2020
O Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
I

Αριθμ. απόφ. 41/33

(2)

Έγκριση ίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Συγκριτική Φιλολογία
στον Παρευξείνιο Χώρο» του Τμήματος Γλώσσας,
Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών
της Σχολής Κλασσικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την υπό στοιχεία 137509/Ζ1/2018 διαπιστωτική
πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Υ.Ο.Δ.Δ. 490), με την οποία διαπιστώνεται η
εκλογή Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης με θητεία τεσσάρων (4) ετών,
από 1-9-2018 έως 31-8-2022.
2. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α' 114) και ιδίως τα
άρθρα 30 «Γενικές διατάξεις», 31 «Όργανα διοίκησης
των Π.Μ.Σ.», 32 «Ίδρυση Π.Μ.Σ.», 33 «Διάρκεια φοίτησης
και πιστωτικές μονάδες», 34 «Επιλογή, δικαιώματα και
υποχρεώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών», 35 «Δωρεάν
φοίτηση - υποτροφίες», 36 «Διδακτικό προσωπικό», 37
«Πόροι - χρηματοδότηση ΠΜΣ» 43 «Διατμηματικά ή διιδρυματικά Π.Μ.Σ.-Διδακτορικές Σπουδές με συνεπίβλεψη» καθώς και τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 85.
3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4485/
2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»
(Α’ 114), οι οποίες αναφέρονται στις αρμοδιότητες της
Συγκλήτου.
4. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄195),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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5. Την υπό στοιχεία 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική
απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β΄ 4334).
6. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα
Διπλώματος» (Α΄ 189), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),
σε συνδυασμό με την παρ. 22 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
8. Τις διατάξεις του π.δ. 86/2013 «Συγχώνευση Τμημάτων, ίδρυση - συγκρότηση - ανασυγκρότηση Σχολών στο
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης» (Α΄ 124).
9. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
(συνεδρία 17/21-7-2020).
10. Την υπ’ αρ. 4/23/23-7-2020 εισήγηση της Επιτροπής
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
11. Το υπ’ αρ. 117/28-1-2015 έγγραφο της ΑΔΙΠ, από
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική
αξιολόγηση του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
στο Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών
Σπουδών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με
τίτλο: «Συγκριτική Φιλολογία στον Παρευξείνιο Χώρο»,
ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών
Σπουδών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 20202021 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με
τίτλο: «Συγκριτική Φιλολογία στον Παρευξεινιο Χώρο»,
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις
διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 2
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) «Συγκριτική Φιλολογία στον Παρευξείνιο Χώρο».
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Άρθρο 3
Γνωστικό αντικείμενο
Το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Συγκριτική Φιλολογία στον Παρευξείνιο Χώρο» είναι η μελέτη της
συγκριτικής φιλολογίας εστιασμένη κυρίως στις εθνικές
φιλολογίες των Παρευξείνιων Χωρών καθώς και η προώθηση της γνώσης και της έρευνας σε αυτό το γνωστικό πεδίο καθώς και σε συναφή γνωστικά πεδία, όπως η
λογοτεχνική μετάφραση.
Σκοπός του προγράμματος είναι:
1. η συγκριτική, δηλαδή κυρίως υπερεθνική, μελέτη
της γραμματείας των παρευξείνιων χωρών (όλων των
χρονικών περιόδων με έμφαση στη σύγχρονη εποχή,
από τον 19° αιώνα μέχρι σήμερα),
2. η ενίσχυση των περιφερειακών γλωσσών, όπως είναι
αυτές που μιλιούνται στον παρευξείνιο χώρο,
3. η γνωριμία με τους λαούς του παρευξείνιου χώρου
και η συμβολή στην ανάπτυξη καλών σχέσεων αλληλοκατανόησης και ανεκτικότητας στο πνεύμα του ουμανισμού,
4. η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης, η ανάπτυξη της έρευνας, η μετεκπαίδευση και η εξειδίκευση
των νέων επιστημόνων στο επιστημονικό πεδίο της
συγκριτικής φιλολογίας με έμφαση στον παρευξείνιο
χώρο,
5. η δημιουργία επιστημονικού και ερευνητικού δυναμικού που θα είναι καταρτισμένο στον υψηλότερο δυνατό βαθμό για την κάλυψη των αναγκών σε ειδικευμένους
στη συγκριτική φιλολογία στον παρευξείνιο χώρο στον
δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα εντός και εκτός της Ελλάδας, και που θα μπορεί να προχωρήσει σε σπουδές
τρίτου κύκλου και να ασχοληθεί με την επιστημονική
έρευνα, καθώς και στην ενίσχυση και διάδοση των σπουδών της συγκριτικής φιλολογίας στον παρευξείνιο χώρο
στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Άρθρο 4
Γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος
Ως γλώσσα διδασκαλίας και εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας ορίζεται κυρίως η ελληνική και δευτερευόντως η αγγλική, βουλγαρική, ρουμανική, ρωσική,
τουρκική.
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια φοίτησης
Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. «Συγκριτική
Φιλολογία στον Παρευξείνιο Χώρο» για την απονομή
του Διπλώματος ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα, στα οποία
περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Άρθρο 6
Πιστωτικές μονάδες
Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που
απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχεται σε
ενενήντα (90).
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Άρθρο 7
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό
έτος 2025-2026.
Άρθρο 8
Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114),
το 70% του συνολικού κόστους λειτουργίας του Π.Μ.Σ.
αφορά στις λειτουργικές δαπάνες του ΠΜΣ ανέρχεται
στο ποσό των δέκα χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ
(10.500€) για κάθε κύκλο του προγράμματος και αναλύεται ως εξής:
ΕΞΟΔΑ

Ποσό σε €

1

Αμοιβές προσωπικού
(α. γραμματειακή υποστήριξη και
β. επίβλεψη μεταπτυχιακών εργασιών)

5.100

2.

Έξοδα μετακινήσεων
(εσωτερικού και εξωτερικού)

2.900

3.

Δαπάνες αναλωσίμων (π.χ. αγορά βιβλίων)

1.000

4.

Δαπάνες εξοπλισμού και λογισμικού

5.

Λοιπές δαπάνες (έξοδα δημοσιότητας,
οργάνωσης συνεδρίου κ.τλ.)

ΣΥΝΟΛΟ

500
1.000
10.500

Το συνολικό ύψος των δαπανών του προγράμματος
υπολογίζεται με βάση το ποσοστό 30% των φοιτητών που απαλλάσσεται από την καταβολή των τελών
φοίτησης σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 35 του
ν. 4485/2017. Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι απαλλαγής καταβολής διδάκτρων είναι λιγότεροι από 30%,
θα προκύψουν αυξήσεις και ο ΕΛΚΕ του ιδρύματος θα
μπορεί να εισπράττει τα επιπλέον ποσά.
Οι αμοιβές του τακτικού διδακτικού, τεχνικού και
διοικητικού προσωπικού των Ιδρυμάτων αφορούν εργασία που υπερβαίνει τις κατά νόμο υποχρεώσεις τους.
Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλύπτεται από
δίδακτρα, ερευνητικά προγράμματα, χορηγίες, δωρεές
κ.λπ.
Άρθρο 9
Τέλη φοίτησης
Για το σύνολο του προγράμματος τα τέλη φοίτησης
ανέρχονται σε 1.500 ευρώ.
Άρθρο 10
Ειδικές Διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με την παρούσα απόφαση, ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών καθώς και με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κομοτηνή, 23 Ιουλίου 2020
Ο Πρύτανης
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Αριθμ. απόφ. 38/33
(3)
Έγκριση επανίδρυσης Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Βιο-Ιατρικές
και Μοριακές Επιστήμες στη Διάγνωση και Θεραπεία
Ασθενειών» του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου
Θράκης (Δ.Π.Θ.) και του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών της Σχολής Επιστημών Υγείας του Διεθνούς
Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.).
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την υπό στοιχεία 137509/Ζ1/2018 διαπιστωτική
πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Υ.Ο.Δ.Δ. 490), με την οποία διαπιστώνεται η
εκλογή Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων του Δημοκριτείου
Πανεπιστημίου Θράκης με θητεία τεσσάρων (4) ετών,
από 1-9-2018 έως 31-8-2022.
2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 45 του ν. 4485/
2017 (Α΄ 114), η οποία τροποποιήθηκε με την παρ. 3
του άρθρου 42 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38) σύμφωνα με
τις οποίες «Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος
καταρτίζεται ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Τμήματος κάθε Π.Μ.Σ., ο οποίος εγκρίνεται από τη
Σύγκλητο, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος
και κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων», καθώς και του άρθρου 32 του ίδιου
νόμου.
3. Τις διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 19 του
ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
και άλλες Διατάξεις» (Α΄ 38).
4. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Την υπό στοιχεία 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική
απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β΄ 4334).
6. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα
Διπλώματος» (Α΄ 189), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»
που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
8. Τις διατάξεις του π.δ. 86/2013 «Συγχώνευση Τμημάτων, ίδρυση - συγκρότηση - ανασυγκρότηση Σχολών στο
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης» (Α΄ 124).
9. Την υπό στοιχεία 194660/Β7/2-12-2014 (Β΄3353)
υπουργική απόφαση που αφορά στην έγκριση ίδρυσης
και λειτουργίας του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου
Θράκης.
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10. Την υπό στοιχεία 41931/Ζ1/19-3-2018 (Β΄972)
υπουργική απόφαση που αφορά στη ρύθμιση θεμάτων
ίδρυσης κοινών ΠΜΣ και εκπόνησης διδακτορικών διατρίβων με συνεπίβλεψη μεταξύ ημεδαπών ΑΕΙ και αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων ή ερευνητικών
κέντρων και ινστιτούτων της αλλοδαπής.
11. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4610/
2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία,
Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» (Α΄70).
12. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ των
δύο (2) Τμημάτων.
13. Τα αποσπάσματα πρακτικών των Συνελεύσεων
του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (συνεδρία 5/28-1-2020) και του Τμήματος
Βιοϊατρικών Επιστημών της Σχολής Επιστημών Υγείας
του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (συνεδρία 9/
26-5-2020).
14. Το απόσπασμα πρακτικού της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (συνεδρίασή 19/17-6-2020).
15. Την υπ’ αρ. 2/23/23-7-2020 εισήγηση της Επιτροπής
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
16. Το υπ’ αρ. 1162/2-8-2011 έγγραφο της ΑΔΙΠ, από
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική
αξιολόγηση του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκριτείου
Πανεπιστημίου Θράκης.
17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 τη
λειτουργία του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης,
σε συνεργασία με το Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών της
Σχολής Επιστημών Υγείας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, με τίτλο «Βιο-Ιατρικές και Μοριακές
Επιστήμες στη Διάγνωση και Θεραπεία Ασθενειών»,
ως ακολούθως:

Άρθρο 2
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Βιο-Ιατρικές και Μοριακές Επιστήμες στη Διάγνωση και Θεραπεία Ασθενειών» χωρίς
ειδικεύσεις.
Άρθρο 3
Γνωστικό αντικείμενο
Το γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η μεταπτυχιακή διδασκαλία, η έρευνα και η κατάρτιση και
εξειδίκευση νέου επιστημονικού δυναμικού στις Βιοϊατρικές και Μοριακές Επιστήμες και τις εφαρμογές τους
στη διάγνωση και θεραπεία ασθενειών με την απόκτηση
γνώσεων και ικανοτήτων σε θέματα βασικής και εφαρμοσμένης εργαστηριακής και κλινικής έρευνας και απόκτηση κριτικών και ερευνητικών δεξιοτήτων, με απώτερο
στόχο την ικανότητα επιτυχούς εκπόνησης μιας υψηλού
επιπέδου διδακτορικής διατριβής.
Άρθρο 4
Γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος
Η γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος είναι η ελληνική και η αγγλική.
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια φοίτησης
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τέσσερα (4)
εξάμηνα.
Άρθρο 6
Πιστωτικές μονάδες
Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση Δ.Μ.Σ., ανέρχεται σε εκατόν
είκοσι (120).
Άρθρο 7
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος
2029-2030.
Άρθρο 8
Κόστος Λειτουργίας

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.) σε συνεργασία με το Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών της Σχολής Επιστημών Υγείας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της
Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) συνδιοργανώνουν και λειτουργούν
από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο
«Βιο-Ιατρικές και Μοριακές Επιστήμες στη Διάγνωση
και Θεραπεία Ασθενειών», σύμφωνα με τις διατάξεις
της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017
(Α΄ 114), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

48955

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017 (Α΄114),
το 70% του συνολικού κόστους λειτουργίας του Π.Μ.Σ.
αφορά στις λειτουργικές δαπάνες και ανέρχεται στο
ποσό των ενενήντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (98.000 €) και
αναλύεται ως εξής:
ΕΞΟΔΑ

Ποσό
σε €

1

Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες
λογισμικού

4.000

2

Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών
σε μεταπτυχιακούς φοιτητές

2.000

48956
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3

Δαπάνες αναλωσίμων

30.000

Αριθμ. απόφ. 106

4

Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων

16.000

5

Δαπάνες μετακινήσεων μεταπτυχιακών
φοιτητών για εκπαιδευτικούς σκοπούς

2.000

6

Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού
των ΑΕΙ και ερευνητικών κέντρων
και ινστιτούτων που συμμετέχουν
στην οργάνωση του ΠΜΣ

18.000

Έγκριση καθιέρωσης υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης πέραν των ωρών της υποχρεωτικής εργασίας, των μονίμων και ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ΝΠΔΔ Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής
Αθλητισμού και Πρόνοιας «Ο.Π.Α.Α.Π.» Δήμου
Περιστερίου, για το β΄ εξάμηνο έτους 2020.

7

Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού
των ΑΕΙ που συμμετέχουν στην οργάνωση
του ΠΜΣ

5.000

8

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

2.000

9α Αμοιβές διοικητικής υποστήριξης

10.000

9β Αμοιβές τεχνικής υποστήριξης

5.000

Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα
δημοσιότητας- προβολής, μεταφράσεων,
10
αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης
συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου

4.000

ΣΥΝΟΛΟ (70%)

98.000

Το συνολικό ύψος των δαπανών του προγράμματος
υπολογίζεται με βάση το ποσοστό 30% των φοιτητών που απαλλάσσεται από την καταβολή των τελών
φοίτησης σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 35 του
ν. 4485/2017. Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι απαλλαγής καταβολής διδάκτρων είναι λιγότεροι από 30%,
θα προκύψουν αυξήσεις και ο ΕΛΚΕ του ιδρύματος θα
μπορεί να εισπράττει τα επιπλέον ποσά.
Οι αμοιβές του τακτικού διδακτικού, τεχνικού και
διοικητικού προσωπικού των Ιδρυμάτων αφορούν εργασία που υπερβαίνει τις κατά νόμο υποχρεώσεις τους.
Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ θα καλύπτεται από
δίδακτρα, ερευνητικά προγράμματα, χορηγίες, δωρεές
κ.λπ.
Άρθρο 9
Τέλη φοίτησης
Για το σύνολο του προγράμματος τα τέλη φοίτησης
ανέρχονται σε 4.000 ευρώ.
Άρθρο 10
Ειδικές Διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με την παρούσα απόφαση, ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κομοτηνή, 23 Ιουλίου 2020
Ο Πρύτανης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ

(4)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ
ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
«ΟΠΑΑΠ» ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 20 και 34 του ν. 4354/2015
«Μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις
εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α΄ 176), όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 79 και του άρθρου 284 του ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (Α΄ 114).
4. Τις διατάξεις των άρθρων 36, 48 και 176 του ν. 3584/
2007 «Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων» (Α΄ 143).
5. Την υπό στοιχεία οικ. 2/2015/ΔΕΠ/5-1-2015 εγκύκλιο
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4354/2015
(ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία
και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015)
(Α΄ 226)».
6. Τις υπ΄αρ. 151/2019 και 44/2020 αποφάσεις του
Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. Ο.Π.Α.Α.Π., με τις οποίες εγκρίθηκε η καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης πέραν των ωρών της υποχρεωτικής
εργασίας, των μονίμων και ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ΝΠΔΔ
ΟΠΑΑΠ για το α΄ εξάμηνο έτους 2020, οι οποίες δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β΄4851
και Β΄ 1565, αντίστοιχα).
7. Το γεγονός ότι οι υπηρεσιακές ανάγκες αυξάνονται υπερβολικά και επιβάλλουν την απασχόληση του
υπάρχοντος προσωπικού πέραν του κανονικού ωραρίου
εργασίας, το οποίο έχει επωμισθεί περισσότερο όγκο
δουλειάς λόγω κινητικότητας - αποχωρήσεων - συνταξιοδοτήσεων συναδέλφων.
8. Άλλους, απρόβλεπτους λόγους που τυχόν προκύψουν και επιβάλλουν την παρουσία υπαλλήλων πέραν
του υποχρεωτικού ωραρίου.
9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή της καθιέρωσης της υπερωριακής απασχόλησης, σε συνδυασμό με
την κατανομή της, προκαλείται δαπάνη όπως παρακάτω
αναφέρεται αναλυτικά.
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10. Την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει:
Ομόφωνα, εγκρίνει την καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης πέραν των ωρών της υποχρεωτικής εργασίας, των μονίμων και ΙΔΑΧ υπαλλήλων του
ΝΠΔΔ ΟΠΑΑΠ, για το β΄ εξάμηνο έτους 2020, ως εξής:
ΜΟΝΙΜΟΙ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ
ΤΗΝ 22η ΩΡΑ

1

ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

4

480

2

ΔΕ

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ

1

120

3

ΤΕ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ

1

120

4

ΤΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

3

360

5

ΥΕ

ΒΟΗΘ. ΕΡΓ.
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

1

120

6

ΠΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

1

120

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΘ΄ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΚΛΑΔΟΣ

Για την καταβολή των ανωτέρω σχετικών αποζημιώσεων, έχει προβλεφθεί δαπάνη ύψους 8.000,00 € σε
βάρος του προϋπολογισμού έτους 2020, που θα βαρύνει
τους Κ.Α.: 10.6012.01, 15.6012.01, με αντίστοιχα ποσά
5.500,00 € και 2.500,00 €.
ΙΔΑΧ

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΧΡΙ
ΤΗΝ 22η ΩΡΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΘ΄ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ

1

ΔΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗ

1

120

2

ΠΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

2

240

3

ΠΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

1

120

4

ΔΕ

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ

1

120

5

ΔΕ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

2

240

6

ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

4

480

7

ΥΕ

ΒΟΗΘ. ΕΡΓ.
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

1

120

Για την καταβολή των ανωτέρω σχετικών αποζημιώσεων, έχει προβλεφθεί δαπάνη ύψους 7.500,00 € σε βάρος
του προϋπολογισμού έτους 2020, που θα βαρύνει τους
Κ.Α.: 10.6022, 15.6022.01, με αντίστοιχα ποσά 6.000,00 €
και 1.500,00 €.
Οι ανωτέρω αριθμοί των υπαλλήλων και των ωρών
αφορούν τα ανώτερα όρια, πλην όμως η υπερωριακή
απασχόληση θα προεγκρίνεται και θα καθορίζεται με
σχετική απόφαση Προέδρου στην αρχή εκάστου μήνα,
ανάλογα με τις ανάγκες, σε συνεργασία με τους Διευθυντές και τους Προϊστάμενους και υπό την προϋπόθεση
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ότι η υπερωριακή απασχόληση δεν θα υπερβαίνει ανά
υπάλληλο, για το Β΄ εξάμηνο του 2020 τις εκατόν είκοσι
(120) ώρες απογευματινής εργασίας.
Η προκύπτουσα σχετική δαπάνη θα βαρύνει τους ανωτέρω Κ.Α. του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020
του ΝΠΔΔ ΟΠΑΑΠ Δήμου Περιστερίου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Περιστέρι, 24 Σεπτεμβρίου 2020
Ο Πρόεδρος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΛΕΣΤΗΣ
I

Αριθμ. απόφ. 71η
(5)
Καθορισμός ωρών υπερωριακής απασχόλησης
για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού
Προσώπου Δήμου Δράμας.
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις των άρθρων 48 και 49 του ν.3584/2007
(Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων), περί «Αποδοχών, Υπερωριακής Εργασίας, Επιδομάτων» και «Αποζημίωσης υπαλλήλων οι οποίοι εκτελούν πρόσθετη υπηρεσία»,
2. τις διατάξεις του άρθρου 86 του ν. 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας), καθώς και τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010,
3. τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4024/2011,
4. την υπ’ αρ. οικ.2/78400/0022/14-11-2011 εγκύκλιο
του Υπουργείου Οικονομικών,
5. το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176),
6. την ανάγκη τήρησης των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας για το έτος 2021, οι οποίες γίνονται
κατά τις απογευματινές ώρες, αποφασίζουμε:
• Καθιερώνουμε υπερωριακή απογευματινή, με αμοιβή, εργασία σε υπάλληλο του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας, του κλάδου ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών,
για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του
Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δήμου
Δράμας.
• Καθορίζουμε τις ώρες της υπερωριακής απασχόλησης της υπαλλήλου, σε είκοσι (20) ώρες το μήνα.
• Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους
1.500,00 ευρώ, η οποία θα βαρύνει τον ΚΑΕ 10/6012 του
προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021 του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Δράμα, 28 Σεπτεμβρίου 2020
O Πρόεδρος
ΑΝΕΣΤΗΣ ΔΕΡΜΑΤΙΔΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης 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 ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, 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 Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται 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
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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 ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

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)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

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

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

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

*02045121410200008*

