
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση Εσωτερικού Κανονισμού του Ερ-
γαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Παρακολούθη-
σης και Συμβουλευτικής κατά την Περιγεννητική 
Περίοδο σε Ειδικούς Πληθυσμούς» του Τομέα 
Μαιευτικής και Νεογνικής Φροντίδας του Τμήμα-
τος Μαιευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και 
Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

2 Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Μάρ-
κετινγκ και Έρευνα Αγοράς  - Μ.ΕΡ.Α. (Marketing 
& Market Research - M.M.R.) στον Τομέα Μάρκε-
τινγκ και Επικοινωνίας του Τμήματος Διοίκησης 
Επιχειρήσεων της Σχολής Διοικητικών, Οικονομι-
κών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημί-
ου Δυτικής Αττικής και καθορισμός του Εσωτερι-
κού Κανονισμού του.

3 Τροποποίηση της απόφασης της Συγκλήτου υπ’ 
αρ. 12889/11-12-2019 (B΄ 4980) σχετικά με την 
ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών με τίτλο «Κλινική Ψυχική Υγεία» του Τμήματος 
Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

4 Ένταξη μόνιμου υπάλληλου σε θέση Εργαστη-
ριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) του Τμή-
ματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δη-
μοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης.

5 Ένταξη υπάλληλου Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 
Χρόνου (ΙΔΑΧ) του ΔΠΘ σε θέση Εργαστηριακού 
Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) του Τμήματος 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπο-
λογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρί-
τειου Πανεπιστήμιου Θράκης.

6 Τροποποίηση του άρθρου 5 της υπ’  αρ. 50/57/
24-4-2018 (Β’ 3264) απόφασης της Συγκλήτου 
που αφορά την έγκριση του Κανονισμού του Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: 
«Προγεννητικός Έλεγχος - Τοκετός  - Αντισύλλη-
ψη» του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών 
Υγείας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

7 Πράξη του πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννί-
νων μετονομασία του τομέα Δ’ «Τομέας εφαρμο-
σμένων μαθηματικών και μηχανικής έρευνας» σε 
τομέα Δ’ «Τομέας εφαρμοσμένων και υπολογιστι-
κών μαθηματικών» με αγγλική ονομασία «Section 
of Applied and Computanional Mathematics» του 
τμήματος μαθηματικών της σχολής θετικών επι-
στημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 42232 (1)

Τροποποίηση Εσωτερικού Κανονισμού του Ερ-

γαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Παρακολούθη-

σης και Συμβουλευτικής κατά την Περιγεννητι-

κή Περίοδο σε Ειδικούς Πληθυσμούς» του Τομέα 

Μαιευτικής και Νεογνικής Φροντίδας του Τμήμα-

τος Μαιευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και 

Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4521/2018 «Ίδρυ-

ση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 38).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαί-
δευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

3. Την υπό στοιχεία 125788/Ζ1/06-08-2019 απόφαση 
της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θέμα «Δι-
ορισμός Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» (Υ.Ο.Δ.Δ. 564) καθώς 
και την υπό στοιχεία 105167/Ζ1/12-08-2020 «Παράταση 
της Θητείας του Πρύτανη και των Τεσσάρων (4) Αντιπρυ-
τάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» (Υ.Ο.Δ.Δ. 
650).

4. Την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανε-
πιστημίου Δυτικής Αττικής, σχετικά με την ίδρυση και 
λειτουργία των Εργαστηρίων (συνεδρίαση υπ’ αρ. 20/
02-10-2018, θέμα 49).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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5. Την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Αττικής (συνεδρίαση υπ’ αρ. 4/
19-02-2019, θέμα 30ό) (Β΄ 1119) για την ίδρυση Εργα-
στηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Παρακολούθησης και 
Συμβουλευτικής κατά την Περιγεννητική Περίοδο σε Ει-
δικούς Πληθυσμούς» (Care and Counselling in Perinatal 
Period of Special Populations Lab) στον Τομέα Μαιευ-
τικής και Νεογνικής Φροντίδας του Τμήματος Μαιευ-
τικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και τον καθορισμό του 
Εσωτερικού Κανονισμού του.

6. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Μαι-
ευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (συνεδρίαση υπ’ αρ. 
10/27-04-2021).

7. Την απόφαση της Συγκλήτου με την οποία εγκρίνο-
νται οι τροποποιήσεις του Εσωτερικού Κανονισμού του 
Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Παρακολούθησης 
και Συμβουλευτικής κατά την Περιγεννητική Περίοδο σε 
Ειδικούς Πληθυσμούς» (Care and Counselling in Perinatal 
Period of Special Populations Lab) στον Τομέα Μαιευ-
τικής και Νεογνικής Φροντίδας του Τμήματος Μαιευ-
τικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (συνεδρίαση υπ’ αρ. 6/
20-05- 2021, θέμα 20ό).

8 . Το γεγονός ότι με την παρούσα, δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

εγκρίνουμε την παρακάτω τροποποίηση της απόφα-
σης υπ’ αρ. 13731/21-03-2019 (Β΄ 1119) της Διοικούσας 
Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με θέμα 
ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Παρακολού-
θησης και Συμβουλευτικής κατά την Περιγεννητική Περί-
οδο σε Ειδικούς Πληθυσμούς» (Care and Counselling in 
Perinatal Period of Special Populations Lab) στον Τομέα 
Μαιευτικής και Νεογνικής Φροντίδας του Τμήματος Μαι-
ευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και τον καθορισμό του 
Εσωτερικού Κανονισμού του, ως ακολούθως:

Άρθρο 6
Εγκατάσταση - Υλικοτεχνική Υποδομή

Η πρώτη παράγραφος αντικαθίσταται ως εξής:
Το Εργαστήριο εγκαθίσταται στο Νοσοκομείο «Έλενα 

Βενιζέλου». Χώρος εγκατάστασης του Εργαστηρίου είναι 
οι χώροι της Μονάδας Αντιμετώπισης Υπογονιμότητας 
και Στειρότητας (Βάσει του οργανισμού Β΄ 3285), του 
Νοσοκομείου «Έλενα Βενιζέλου».

Κατά τα λοιπά η υπ’ αρ. 13731/21-03-2019 (Β΄ 1119) 
απόφαση του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με θέμα «Ίδρυση 
Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Παρακολούθησης 
και Συμβουλευτικής κατά την Περιγεννητική Περίοδο σε 
Ειδικούς Πληθυσμούς» (Care and Counselling in Perinatal 
Period of Special Populations Lab) στον Τομέα Μαιευτι-
κής και Νεογνικής Φροντίδας του Τμήματος Μαιευτικής 
της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αττικής, εξακολουθεί να ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αιγάλεω, 28 Μαΐου 2021

Ο Πρύτανης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ

I

    Αριθμ. 42226 (2)
Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Μάρ-

κετινγκ και Έρευνα Αγοράς - Μ.ΕΡ.Α. (Marketing 

& Market Research - M.M.R.) στον Τομέα Μάρκε-

τινγκ και Επικοινωνίας του Τμήματος Διοίκησης 

Επιχειρήσεων της Σχολής Διοικητικών, Οικονομι-

κών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστη-

μίου Δυτικής Αττικής και καθορισμός του Εσω-

τερικού Κανονισμού του. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4521/2018 «Ίδρυ-

ση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 38).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του ν. 4485/2017 
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114).

3. Την υπό στοιχεία 125788/Ζ1/06-08-2019 απόφαση 
της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θέμα «Δι-
ορισμός Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» (Υ.Ο.Δ.Δ 564).

4. Την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανε-
πιστημίου Δυτικής Αττικής, σχετικά με την ίδρυση και 
λειτουργία των Εργαστηρίων (συνεδρίαση υπ’ αρ. 20/02-
10-2018, θέμα 49).

5. Την εισήγηση του Τομέα Μάρκετινγκ και Επικοινω-
νίας του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής 
Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (συνεδρίαση από 
8/12-02-2021).

6. Την έκθεση σκοπιμότητας ίδρυσης του Εργαστηρίου 
με τίτλο: «Εργαστήριο Μάρκετινγκ και Έρευνα Αγοράς - 
Μ.ΕΡ.Α.» στον Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Τμήμα-
τος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοικητικών, 
Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αττικής και την στελέχωση του με μέλη 
ΔΕΠ του Πανεπιστημίου.

7. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής (συνεδρίαση υπ’ αρ. 6/20-05-2021 θέμα 
13ον) για την ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο 
Μάρκετινγκ και Έρευνα Αγοράς - Μ.ΕΡ.Α. (Marketing & 
Market Research - M.M.R.) στον Τομέα Μάρκετινγκ και 
Επικοινωνίας του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της 
Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επι-
στημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

8. Ότι το Εργαστήριο που ιδρύεται με την παρούσα 
πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
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θα λειτουργεί αποκλειστικά με ίδιους πόρους, δεν θα 
βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής και δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Μάρ-
κετινγκ και Έρευνα Αγοράς - Μ.ΕΡ.Α. (Marketing & Market 
Research - M.M.R.) στον Τομέα Μάρκετινγκ και Επικοινω-
νίας του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής 
Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και τον καθορισμό 
του Εσωτερικού Κανονισμού του.

Άρθρο 1
Ίδρυση

Ιδρύεται στον Τομέα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 
του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Δι-
οικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, το εργαστήριο με τίτλο: 
«Εργαστήριο Μάρκετινγκ και Έρευνα Αγοράς - Μ.ΕΡ.Α. 
(Marketing & Market Research - M.M.R.), το οποίο εξυ-
πηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα 
γνωστικά αντικείμενα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας εν-
δεικτικά: Μάρκετινγκ, Συμπεριφορά Καταναλωτή, Έρευ-
να Marketing, Διεθνές Μάρκετινγκ, Διοίκηση Πωλήσεων, 
Διοίκηση Μάρκετινγκ, Διαφήμιση, Δημόσιες Σχέσεις, Επι-
χειρησιακές Επικοινωνίες, Ψηφιακό Μάρκετινγκ, Μέσα 
Κοινωνικής Δικτύωσης Επικοινωνία Ολοκληρωμένη Επι-
κοινωνία Μάρκετινγκ.

Άρθρο 2
Εσωτερικός Κανονισμός

Η λειτουργία του Εργαστηρίου διέπεται από τον πα-
ρόντα Εσωτερικό Κανονισμό, όπως αναλύεται στα πα-
ρακάτω άρθρα.

Άρθρο 3
Σκοπός - Τομείς Δραστηριότητας

Το Εργαστήριο Μάρκετινγκ και Έρευνα Αγοράς  - 
Μ.ΕΡ.Α. (Marketing & Market Research - M.M.R.), θα έχει 
ως αποστολή:

1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπε-
δο διδακτικών και ερευνητικών αναγκών των Τμημάτων 
της του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σε θέματα που 
εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου, 
όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσης 
και αποτελούν μέρος του προγράμματος σπουδών του 
οικείου Τμήματος.

2. Την υποστήριξη διδακτορικής και μεταδιδακτορικής 
έρευνας σε θέματα συναφή με τα διδακτικά και ερευνη-
τικά αντικείμενα του Εργαστηρίου.

3. Την προαγωγή των διδακτικών και ερευνητικών συ-
νεργασιών μεταξύ καθηγητών και ερευνητών με συγγενή 
ή συμπληρωματικά επιστημονικά πεδία εξειδίκευσης 
εντός του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

4. Τη συνεργασία κάθε μορφής με Ερευνητικά Κέντρα 
και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της ημεδαπής και αλλοδαπής, 
εφόσον οι στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλλη-
λοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου σε 
πνεύμα αμοιβαιότητας και συλλογικής εργασίας.

5. Τη συνεργασία με φορείς του ευρύτερου δημόσι-
ου τομέα, με οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης, 
με επιστημονικούς κοινωνικούς και επαγγελματικούς 
φορείς, με διεθνείς οργανισμούς ή οργανώσεις καθώς 
και με παραγωγικούς φορείς του ιδιωτικού τομέα στα 
συναφή επιστημονικά πεδία, ώστε να συμβάλλουν στην 
από κοινού διερεύνηση λύσεων και προτάσεων για την 
αντιμετώπιση σύγχρονων προβλημάτων.

6. Την παροχή γνωμοδοτήσεων ως εμπειρογνώμονες 
σε θέματα που άπτονται των γνωστικών αντικειμένων 
του Εργαστηρίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

7. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και οργανισμούς 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο π.δ. 159/1984 (Α΄ 53): 
προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα πανεπιστη-
μιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής 
οργανισμούς.

8. Την προσέλκυση χρηματοδοτούμενης έρευνας από 
εθνικούς και διεθνείς πόρους σε επιστημονικούς τομείς 
δραστηριότητας του Εργαστηρίου ή επιμέρους πεδία 
εξειδίκευσης των μελών του.

9. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημε-
ρίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων 
επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δη-
μοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων 
και ξένων αναγνωρισμένου κύρους επιστημόνων.

10. Την δημοσίευση σε Working Papers των επιστη-
μονικών-ερευνητικών εργασιών του Εργαστηρίου τόσο 
στην Ελληνική όσο και στην Αγγλική Γλώσσα.

11. Την περιοδική έκδοση επιστημονικού περιοδικού 
και ηλεκτρονικού επιστημονικού περιοδικού.

12. Την επικαιροποίηση της γνώσης των αποφοίτων 
καθώς και την εκπαίδευση λοιπών πτυχιούχων συναφών 
ειδικοτήτων στα γνωστικά αντικείμενα του εργαστηρίου.

13. Τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και διάθεση 
επιστημονικών δεδομένων.

14. Τον εκσυγχρονισμό των μεθόδων διδασκαλίας, 
μέσω σύγχρονων εγκαταστάσεων, ειδικού εξοπλισμού 
και σύγχρονων τεχνικών εκπαίδευσης.

15. Την εξοικείωση και πρακτική άσκηση των φοιτητών 
στα σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους marketing.

16. Την προσομοίωση λειτουργίας και λήψης απο-
φάσεων Marketing μέσω εκπαιδευτικών μεθόδων και 
ειδικού εκπαιδευτικού λογισμικού.

Άρθρο 4
Προσωπικό

Το προσωπικό του Εργαστηρίου στελεχώνεται:
1. Κυρίως από μέλη ΔΕΠ του Τομέα Μάρκετινγκ και 

Επικοινωνίας του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων 
της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, καθώς 
και άλλα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, 
που το γνωστικό τους αντικείμενο καλύπτει τα γνωστικά 
αντικείμενα του Εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζο-
νται στο άρθρο 1 της παρούσης (παρ. 4 του άρθρου 28 
του ν. 4485/2017).

2. Από μέλη του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού 
(ΕΔΙΠ) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπι-
κού (ΕΤΕΠ), που το γνωστικό τους αντικείμενο καλύπτει 
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τα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου, όπως προ-
βλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 28 του ν. 4485/2017.

3. Από μεταδιδακτορικούς ερευνητές, διδάκτορες, 
υποψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές 
που συμμετέχουν στην εκτέλεση έργων και προσφορά 
υπηρεσιών του Εργαστήριο.

Μέλη ΔΕΠ που ανήκουν σε άλλα ΑΕΙ, επισκέπτες κα-
θηγητές της αλλοδαπής ή ημεδαπής και εξειδικευμένοι 
επιστήμονες, μπορούν να συνεργάζονται κατά περίπτω-
ση με οποιοδήποτε τρόπο σε δράσεις που εξυπηρετούν 
την αποστολή και τους στόχους του Εργαστηρίου.

Άρθρο 5
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

Το Εργαστήριο Μάρκετινγκ και Έρευνα Αγοράς  - 
Μ.ΕΡ.Α. διευθύνεται από μέλος ΔΕΠ του Τομέα Μάρ-
κετινγκ και Επικοινωνίας του Τμήματος Διοίκησης Επι-
χειρήσεων της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και 
Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής στον οποίο ανήκει το Εργαστήριο και διαθέτει 
γνωστικό αντικείμενο, αντίστοιχο με εκείνα που περιγρά-
φονται στο άρθρο 1 της παρούσης. Ο Διευθυντής του Ερ-
γαστηρίου, εκλέγεται με τριετή θητεία με τη διαδικασία 
του άρθρου 29 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) και μπορεί να 
ανήκει στις βαθμίδες του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, 
του αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή. 
Ο Διευθυντής αναπληρώνεται σε περίπτωση απουσίας 
ή κωλύματος από το αρχαιότερο μέλος ΔΕΠ, ξεκινώντας 
από την πρώτη βαθμίδα και εξαντλώντας τις βαθμίδες 
μέχρι και τη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή. Ο Δι-
ευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί αρμοδιότητες, όπως:

1. ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού - με-
ταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου,

2. η υποβολή στη Συνέλευση του Τομέα και του Τμή-
ματος του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του Ερ-
γαστηρίου,

3. η μέριμνα για την τήρηση του κανονισμού και του 
προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου, καθώς 
και για τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση των 
εσόδων και την κατανομή των χώρων του Εργαστηρίου,

4. η υποβολή στη Συνέλευση του Τομέα και του Τμή-
ματος του ετήσιου και τριετούς απολογισμού των δρα-
στηριοτήτων του Εργαστηρίου,

5. η εκπροσώπηση του εργαστηρίου στα αρμόδια όρ-
γανα του Τμήματος και του Πανεπιστημίου σύμφωνα με 
τους προβλεπόμενους εσωτερικούς κανονισμούς,

6. η μέριμνα για την οικονομική διαχείριση των πόρων 
του Εργαστηρίου,

7. η μέριμνα για τη στελέχωση του Εργαστηρίου με το 
αναγκαίο προσωπικό, σύμφωνα με τις διατάξεις της εκά-
στοτε ισχύουσας νομοθεσίας, καθώς και για την οργά-
νωση ερευνητικών ομάδων επιστημονικού προσωπικού, 
προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών,

8. η μέριμνα για την κατανομή των χώρων του Εργα-
στηρίου,

9. εισηγείται στο Τμήμα για την προμήθεια του απα-
ραίτητου εξοπλισμού, καθώς και αναλώσιμων υλικών,

10. υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο που σχετί-
ζεται με το Εργαστήριο και γενικά είναι υπεύθυνος για 
την ομαλή και αποδοτική λειτουργία του Εργαστηρίου.

Άρθρο 6
Εγκατάσταση - Υλικοτεχνική Υποδομή

Το Εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρους του Τμήματος 
Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοικητικών, Οικο-
νομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής της Πανεπιστημιούπολης Αρχαίου Ελαι-
ώνα. Χώρος εγκατάστασης του Εργαστηρίου είναι εν 
γένει οι χώροι που παραχωρούνται για τη διεξαγωγή του 
ερευνητικού του έργου και συγκεκριμένα οι χώροι των 
ειδικών εγκαταστάσεων με τα όργανα και τον λοιπό ερ-
γαστηριακό και τεχνικό εξοπλισμό για τη διενέργεια των 
ερευνητικών προγραμμάτων και των συναφών δράσεων.

Στο Εργαστήριο τηρούνται οι προβλεπόμενοι όροι 
λειτουργίας και υγιεινής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στην κείμενη νομοθεσία.

Στους χώρους εγκατάστασης υπάρχει πινακίδα με τον 
τίτλο του Εργαστηρίου και το όνομα του Διευθυντή.

Άρθρο 7
Κανόνες λειτουργίας Εργαστηρίου

1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ-
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό 
Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

2. Ο Διευθυντής συντονίζει κάθε εργασία η οποία γί-
νεται στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος ή άλλου 
έργου που έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτε-
ραιότητα στη χρησιμοποίηση αναλωσίμων, οργάνων 
και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει άλλη σχετική 
απόφαση. Επίσης, έχει την ευθύνη για την προστασία 
των οργάνων και των εγκαταστάσεων από βλάβες, την 
ασφαλή παραμονή του προσωπικού, των φοιτητών και 
επισκεπτών και γενικά την ευθύνη για την απρόσκοπτη 
λειτουργία του Εργαστηρίου.

3. Η χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού επιτρέπε-
ται μόνο στο επιστημονικό προσωπικό του Εργαστηρίου 
ή σε άλλους ερευνητές που έχουν εκπαιδευτεί στη χρήση 
των συγκεκριμένων οργάνων και έχουν εξουσιοδοτηθεί 
από τον Διευθυντή. Εξοπλισμός και εν γένει αντικείμενα 
του Εργαστηρίου τα οποία παραδίδονται για τη διεξα-
γωγή εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου επιστρέφο-
νται, μετά τη χρήση τους, στην κατάσταση στην οποία 
βρίσκονταν κατά την παράδοσή τους.

Άρθρο 8
Πόροι

Η λειτουργία του Εργαστηρίου θα γίνεται από ιδίους 
πόρους, οι οποίοι θα προέρχονται από:

1. Την υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών 
προγραμμάτων και την εκπόνηση μελετών και παροχή 
υπηρεσιών προς δημόσιους, κοινωνικούς και ιδιωτικούς 
φορείς.

2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων.

3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το π.δ. 159/ 
1984: «Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα πα-
νεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής 
μορφής οργανισμούς» (Α΄ 53).

4. Τις ειδικές εισφορές και κάθε είδους χρηματοδο-
τήσεις από διεθνείς οργανισμούς και Νομικά ή Φυσικά 
Πρόσωπα.
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5. Τις κληρονομιές, τις δωρεές, χορηγίες και τις κλη-
ροδοσίες στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής για τους 
σκοπούς του Εργαστηρίου και εφόσον δεν τίθενται όροι 
που αντιβαίνουν σε αυτούς.

6. Συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια.
7. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 9
Τηρούμενα βιβλία

Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακό-
λουθα βιβλία και στοιχεία:

1. Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων 
εγγράφων.

2. Αρχείο αλληλογραφίας
3. Βιβλίο πρακτικών - αποφάσεων.
4. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
5. Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
6. Φάκελος ετήσιου απολογισμού δραστηριοτήτων.
7. Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών.
8. Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων.
9. Αρχείο ερευνητικών δεδομένων.
Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και 

κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από την 
ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για το Ερ-
γαστήριο.

Άρθρο 10
Τίτλος - Σφραγίδα

Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο Μάρ-
κετινγκ και Έρευνα Αγοράς - Μ.ΕΡ.Α.» και στην αγγλική 
γλώσσα «Marketing & Market Research - M.M.R.».

Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία 
του όμοια στρογγυλή σφραγίδα με αυτή της Σχολής και 
την προσθήκη του τίτλου του.

Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία χρησιμοποιεί το Ερ-
γαστήριο για την ξενόγλωσση αλληλογραφία του.

Άρθρο 11
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-
ευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αιγάλεω, 28 Μαΐου 2021

Ο Πρύτανης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ

I

    Αριθμ. 31657 (3)
Τροποποίηση της απόφασης της Συγκλήτου υπ’ 
αρ. 12889/11-12-2019 (B΄ 4980) σχετικά με την 
ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών με τίτλο «Κλινική Ψυχική Υγεία» του Τμήμα-
τος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3341/1925 «Περί ιδρύσεως Πανε-

πιστημίου εν Θεσσαλονίκη» (Α΄ 154), με τον οποίο ιδρύ-
θηκε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ως 
«Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης», όπως μετονομάστηκε 
σε «Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης» με το 
άρθρο 7 του ν. 3108/1954 (Α΄ 314).

2. Τις διατάξεις του π.δ. 98/2013 (Α΄ 134, διόρθωση 
σφάλματος Α΄ 140) «Κατάργηση του Γενικού Τμήμα-
τος και ίδρυση-συγκρότηση, μετονομασία και ανασυ-
γκρότηση Σχολών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης», τις διατάξεις του π.δ. 74/2017 (Α΄ 106) 
«Μετονομασία της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής 
και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης». 

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λει-
τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114), ιδίως των άρθρων 
31-37 και 43-45.

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (Α΄ 189) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτα-
τη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης 
πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος».

5. Τις διατάξεις των άρθρων 75-78 του ν. 4727/2020 
(Α΄ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην 
Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024 - Ηλεκτρονικές Επικοινωνί-
ες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 
2018/1972) και άλλες διατάξεις».

6. Τις υπουργικές αποφάσεις υπό στοιχεία: α) 216772/
Ζ1/8-12-2017 (Β΄ 4334): «Τρόπος κατάρτισης του ανα-
λυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης 
βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών» και β) 131757/Ζ1/2-8-2018 (Β΄ 3387): «Ρύθμι-
ση θεμάτων απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης Προγραμ-
μάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών των Ελληνικών ΑΕΙ».

7. Το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία 34783/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙ-
ΓΟΝ/5-3-2019 με θέμα: «Εφαρμογή της διάταξης του 
ν. 4559/2018 (Α’ 142) για τον ελάχιστο αριθμό εισακτέ-
ων σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών» (ΑΔΑ: 
Ω66Η4653ΠΣ-ΤΩΚ).

8. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία: 
α) 163204/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των δι-
ατάξεων του ν. 4485/2017 (Α´114) για θέματα μεταπτυχι-
ακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών - 
λοιπά θέματα», β) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινήσεις 
σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α´ 114)», γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22-12-2017 «Εφαρ-
μογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α´114) για θέ-
ματα μεταπτυχιακών σπουδών», δ) 22879/Ζ1/9-2-2018 
«Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α´114)», 
ε) 26407/Ζ1/15-2-2018 «Ίδρυση -Επανίδρυση ΠΜΣ σε 
εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α´114)», και 
στ) 45070/Ζ1/19-3-2018 «Κοινοποίηση διατάξεων του 
ν. 4521/2018 (Α´38) “Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Ατ-
τικής και άλλες διατάξεις”».

9. Τη Διαπιστωτική Πράξη του Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία 108075/Ζ1/
03-07-2019 (ΥΟΔΔ 432, διόρθωση σφάλματος ΥΟΔΔ 
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809) με θέμα «Εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντι-
πρυτάνεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλο-
νίκης» με θητεία από 1-9-2019 έως 31-8-2022.

10. Τη Διαπιστωτική πράξη της Υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία 105174/Ζ1/12-8-2020  
(ΥΟΔΔ 650) περί παράτασης της θητείας του Πρύτανη 
και των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Α.Π.Θ. έως τη 
συμπλήρωση τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών ετών, ήτοι έως 
31-8-2023.

11. Την Πράξη του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανε-
πιστημίου Θεσσαλονίκης υπό στοιχεία 1204/14-9-2020 
(ΑΔΑ: Ω7Α746Ψ8ΧΒ-ΠΨΟ) περί συγκρότησης της Συ-
γκλήτου του Α.Π.Θ. για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

12. Την απόφαση της Συγκλήτου υπ’ αρ. 12889/
11-12-2019 (Β΄ 4980) σχετικά με την ίδρυση του Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Κλινι-
κή Ψυχική Υγεία» του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής 
Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης.

13. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ια-
τρικής (συνεδρίαση υπ’ αρ. 5/29-10-2020) της Σχολής 
Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. 

14. Τη θετική εισήγηση υπ’ αρ.23854/27-4-2021 της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Α.Π.Θ. (συνε-
δρίαση υπ’ αρ. 26/13-4-2021).

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού και του Προϋπολογισμού του Α.Π.Θ., 
αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 
της απόφασης της Συγκλήτου υπ’ αρ. 12889/11-12-2019 
(Β΄ 4980) σχετικά με την ίδρυση του Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Κλινική Ψυχική Υγεία» 
του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του  
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ως προς: 
την αντικατάσταση των άρθρων 7 και 11 ως ακολούθως:

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται, κατ’ 
ανώτατο όριο, σε εβδομήντα πέντε (75) μεταπτυχια-
κούς/-ές φοιτητές/-τριες ετησίως. Σε περίπτωση ισοβαθ-
μίας των υποψηφίων εισάγονται στο Π.Μ.Σ. όλοι/-ες οι 
υποψήφιοι/-ιες που ισοβαθμούν με τον/την τελευταίο/-α 
επιτυχόντα/-ουσα, με μέγιστο αριθμό αυτόν των πέντε 
(5) υποψηφίων, ως υπεράριθμοι/-ες.

Ο τρόπος επιλογής των εισακτέων, η διαδικασία και τα 
κριτήρια επιλογής, καθορίζονται στον οικείο Κανονισμό 
Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο οποίος έχει εγκριθεί από τη 
Σύγκλητο του Α.Π.Θ. (συνεδρίαση υπ’ αρ. 3000/29 και 
30-8-2019) και αναφέρονται στην προκήρυξη.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας - Τέλη Φοίτησης

Ετήσιο Κόστος Λειτουργίας
Κατηγορία Δαπάνης Ποσό

Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες 
λογισμικού 20.000,00 €

Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε 
μεταπτυχιακούς φοιτητές 2.500,00 €

Δαπάνες αναλωσίμων 5.000,00 €
Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων 
του Π.Μ.Σ. 2.500,00 €

Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του 
Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς 2.000,00 €

Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού 
προσωπικού των ΑΕΙ και ερευνητικών 
κέντρων και ινστιτούτων που 
συμμετέχουν στην οργάνωση του 
Π.Μ.Σ.

30.000,00 €

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

0,00 €

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

16.000,00 €

Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής 
υποστήριξης 14.000,00 €

Λοιπές δαπάνες, όπως έξοδα 
δημοσιότητας - προβολής, αγοράς 
εκ παιδευτικού υλικού, οργάνωσης 
συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου

55.000,00 €

Λειτουργικά έξοδα Ιδρύματο
 (=30% τελών φοίτησης) 63.000,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΤΗΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 210.000,00 €

Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας καλύπτεται από τέλη 
φοίτησης ποσού τεσσάρων χιλιάδων (4.000 €), συνολικά 
για ένα κύκλο σπουδών.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 12889/11-12-2019 
(Β΄ 4980) απόφαση της Συγκλήτου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 28 Μαΐου 2021

  Ο Πρύτανης 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

I

    Αριθμ. ΔΠΘ/ΔΔΚ/ΤΔΞ/35759/3811/1357  (4)
Ένταξη μόνιμου υπάλληλου σε θέση Εργαστηρι-

ακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) του Τμήμα-

τος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 

Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δη-

μοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 

  Αφού έλαβε υπόψη:
1. τις διατάξεις της παρ.  15θ του άρθρου 15 του 

ν. 4485/2017 (Α΄ 114),
2. τις διατάξεις των άρθρων 29 και 79 του ν. 4009/2011 

(Α΄ 195) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 39 
παρ. 21 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), του άρθρου 68 παρ. 3 
περ. 5 του ν. 4235/2014 (Α΄ 32) και του άρθρου 55 παρ. 2 
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του ν. 4264/2014 (Α΄ 118), όπως αντικαταστάθηκε με την 
παρ. 5 του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83),

3. την από 8 Απριλίου 2020 αίτηση του μόνιμου δι-
οικητικού υπαλλήλου Ορφανίδη Αναστάσιου, κάτοχου 
διδακτορικού διπλώματος, για ένταξη σε θέση ΕΔΙΠ, 

4. την υπ’ αρ. 9/10.4.2020 απόφαση της Γενικής Συ-
νέλευσης του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής, περί 
ορισμού Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής,

5. την υπό στοιχεία ΔΠΘ/ΤΗΜΜΥ/44664/2254-
22/4/2020 εισήγηση της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτρο-
πής για ένταξη σε θέση ΕΔΙΠ του Ορφανίδη Αναστάσιου,

6. την απόφαση της Συνέλευσης του ΤΗΜΜΥ της Πο-
λυτεχνικής Σχολής (αρ. συν. 10/12.5.2020) για την έντα-
ξη στην κατηγορία ΕΔΙΠ του μόνιμου υπαλλήλου του 
κλάδου ΠΕ Μηχανικών Ορφανίδη Αναστάσιου, κάτοχου 
διδακτορικού διπλώματος στο ΤΗΜΜΥ με γνωστικό αντι-
κεί μενο «Βελτιστοποίηση μικροκυματικών κεραιών και 
παρελκομένων»,

7. την υπό στοιχεία ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/26999/1106-23/12/2020 
(19/40/17.12.2020) απόφαση της Συγκλήτου να εγκρίνει 
τελικά τη μεταφορά κενής θέσης ΕΔΙΠ από το ΔΠΘ στο 
ΤΗΜΜΥ, προκειμένου να ενταχθεί στη θέση ο μόνιμος 
υπάλληλος του ΔΠΘ Ορφανίδης Αναστάσιος, 

8. ότι δεν έχει εκδοθεί το π.δ/γμα που θα ρυθμίζει τη 
βαθμολογική και μισθολογική κατάσταση των Μελών 
ΕΔΙΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 
29 του ν. 4009/2011 και κατατάσσεται αυτοδίκαια στις 
βαθμίδες του π.δ. 118/2002,

9. το γεγονός ότι από την παρούσα πράξη δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού,

10. το υπό στοιχεία Φ.1/Α/73/15257/Β1/09-02-2021 
έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρε-
σιών του ΥΠΑΙΘ,

11. τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του υπάλ-
ληλου,

12. την υπό στοιχεία 137509/Ζ1 διαπιστωτική πράξη 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
(ΥΟΔΔ 490/2018), με την οποία διαπιστώνεται η εκλογή 
Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων του ΔΠΘ με θητεία τεσσά-
ρων (4) ετών, από 01/9/2018 έως 31/8/2022, διαπιστώ-
νεται η ένταξη του Ορφανίδη Αναστάσιου του Παύλου, 
μόνιμου υπάλληλου του ΔΠΘ, κάτοχου διδακτορικού δι-
πλώματος, σε κενή οργανική θέση των προβλεπόμενων 
στο άρθρο 29 του ν. 4009/2011 κατηγορίας Εργαστη-
ριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ), του Τμήματος 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 
της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστή-
μιου Θράκης, με αντίστοιχη κατάργηση της κατεχόμενης 
θέσης, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.

(Αρ. βεβ. ΓΔΟΥ/Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων: 
1948/12.4.2021) .

 Κομοτηνή, 24 Φεβρουαρίου 2021

Ο Πρύτανης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ

Aριθμ.     ΔΠΘ/ΔΔΚ/ΤΔΞ/35758/3812/1358 (5)
Ένταξη υπάλληλου Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 

Χρόνου (ΙΔΑΧ) του ΔΠΘ σε θέση Εργαστηρια-

κού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) του Τμήμα-

τος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 

Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δη-

μοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 

  Αφού έλαβε υπόψη:
1. τις διατάξεις της παρ.  15θ του άρθρου 15 του 

ν. 4485/2017 (114 Α’),
2. τις διατάξεις των άρθρων 29 και 79 του ν. 4009/2011 

(Α΄ 195) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 39 
παρ. 21 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), του άρθρου 68 παρ. 3 
περ. 5 του ν. 4235/2014 (Α΄ 32) και του άρθρου 55 παρ. 2 
του ν. 4264/2014 (Α΄ 118), όπως αντικαταστάθηκε με την 
παρ. 5 του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83),

3. την από 16 Μαρτίου 2020 αίτηση του διοικητικού 
υπαλλήλου ΙΔΑΧ Θωίδη Ιωάννη, κάτοχου διδακτορικού 
διπλώματος, για ένταξη σε θέση ΕΔΙΠ,

4. την υπ’ αρ. 8/17.3.2020 απόφαση της Συνέλευσης 
του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής, περί ορισμού 
Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής,

5 την υπό στοιχεία ΔΠΘ/ΤΗΜΜΥ/43423/2207-08/4/
2020 εισήγηση της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για 
ένταξη σε θέση ΕΔΙΠ του Θωίδη Ιωάννη,

6. την απόφαση της Συνέλευσης του ΤΗΜΜΥ της Πο-
λυτεχνικής Σχολής (αρ. συν. 9/10.4.2020) για την ένταξη 
στην κατηγορία ΕΔΙΠ του υπαλλήλου ΙΔΑΧ του κλάδου 
ΠΕ Πληροφορικής Θωίδη Ιωάννη, κάτοχου διδακτορικού 
διπλώματος στο ΤΗΜΜΥ με γνωστικό αντικείμενο «Σχε-
διασμός συστημάτων VLSI παράλληλης αρχιτεκτονικής 
με λογική πολλαπλών τιμών»,

7. την υπό στοιχεία ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/26991/1104-23/12/2020 
(20/40/17.12.2020) απόφαση της Συγκλήτου να εγκρίνει 
τελικά τη μεταφορά κενής θέσης ΕΔΙΠ από το ΔΠΘ στο 
ΤΗΜΜΥ, προκειμένου να ενταχθεί στη θέση ο υπάλληλος 
ΙΔΑΧ του ΔΠΘ Θωίδης Ιωάννης,

8. ότι δεν έχει εκδοθεί το π.δ/γμα που θα ρυθμίζει τη 
βαθμολογική και μισθολογική κατάσταση των Μελών 
ΕΔΙΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 
29 του ν. 4009/2011 και κατατάσσεται αυτοδίκαια στις 
βαθμίδες του π.δ. 118/2002,

9. το γεγονός ότι από την παρούσα πράξη δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού,

10. το υπό στοιχεία Φ.1/Α/74/15264/Β1/09-02-2021 
έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρε-
σιών του ΥΠΑΙΘ, 

11. τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του υπάλ-
ληλου,

12. Την υπό στοιχεία 137509/Ζ1 διαπιστωτική πράξη 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
(ΥΟΔΔ 490/2018), με την οποία διαπιστώνεται η εκλο-
γή Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων του ΔΠΘ με θητεία 
τεσσάρων (4) ετών, από 01/9/2018 έως 31/8/2022, δι-
απιστώνεται η Ένταξη του Θωίδη Ιωάννη του Μιχαήλ, 
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υπάλληλου Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) 
του ΔΠΘ, κάτοχου διδακτορικού διπλώματος, σε κενή 
οργανική θέση των προβλεπόμενων στο άρθρο 29 του 
ν. 4009/2011 κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού 
Προσωπικού (ΕΔΙΠ), του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μη-
χανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής 
Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης, με 
αντίστοιχη κατάργηση της κατεχόμενης θέσης, επειδή 
έχει τα νόμιμα προσόντα.

(Αρ. βεβ. ΓΔΟΥ/Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων: 
1947/12.4.2021).

  Κομοτηνή, 24 Φεβρουαρίου 2021

Ο Πρύτανης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ

I

    Αριθμ. 30/48/22-04-2021 (6)
Τροποποίηση του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 50/57/24-

4-2018 (Β’ 3264) απόφασης της Συγκλήτου που 

αφορά την έγκριση του Κανονισμού του Προ-

γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: 

«Προγεννητικός Έλεγχος - Τοκετός - Αντισύλλη-

ψη» του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστη-

μών Υγείας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 

Θράκης.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την υπό στοιχεία ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/25072/969/16-01-2017 

απόφαση Συγκλήτου του Δ.Π.Θ., αναφορικά με τον ορι-
σμό «Αναπληρωτών Πρύτανη - Μεταβίβαση αρμοδιοτή-
των Πρύτανη - Αναπλήρωση Πρύτανη» (Β΄ 327).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 45, παρ. 1 του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114), η οποία τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρ-
θρου 42 του ν. 4521/2018 (Α΄ 3802) 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 Κυβερνή-
σεως, αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος 
και κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ.  6, εδ. β του 
ν. 4485/2017 (Α΄ 114), σύμφωνα με τις οποίες «Τα ΑΕΙ 
οφείλουν, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, … να καταρτίσουν 
και να δημοσιεύσουν τους Κανονισμούς του άρθρου 45».

4. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί-
ηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α’ 195).

5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 
Διπλώματος» (Α’ 189).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», 
που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α’ 98). 

7. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρι-
κής στην υπ’ αρ. 8/20-04-2021 συνεδρίαση της και το 
απόσπασμα πρακτικού αυτής.

8. Την απόφαση της Συγκλήτου συνεδρίαση 49/57/24-
04-2018 (Β΄ 2484) με την οποία εγκρίθηκε η επανίδρυση 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: 
«Προγεννητικός Έλεγχος - Τοκετός - Αντισύλληψη» του 
Τμήματος Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 
Θράκης σε εφαρμογή του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

9. Την απόφαση της Συγκλήτου συνεδρίαση 50/57/
24-04-2018 (Β΄ 3264) με την οποία εγκρίθηκε ο Κανο-
νισμός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, 
διόρθωση σφάλματος Β΄ 5631), όπως τροποποιήθηκε με 
την υπ’ αρ. 20/9/17-1-2019 απόφαση Συγκλήτου (Β΄ 293). 

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπο-
λογισμού του ιδρύματος, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 50/57/24-
04-2018 (Β’ 3264) απόφασης Συγκλήτου, ως ακολούθως:

«Άρθρο 5
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο 
όριο σε εξήντα (60) μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες.

Επιπλέον ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοι-
τητών/τριών ανά διδάσκοντα του Π.Μ.Σ. ανέρχεται σε 
2,38 (100/42) ενώ ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών 
φοιτητών/τριών του Τμήματος Ιατρικής σε σχέση με τον 
αριθμό των προπτυχιακών φοιτητών/τριών του Τμήμα-
τος Ιατρικής του ΔΠΘ είναι 0,81 (797/985) και σε σχέση 
με τον αριθμό των διδασκόντων του Τμήματος είναι 6,93  
(797/115) (άρθρο 45 παρ. 1β του ν. 4485/2017).».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κομοτηνή, 22 Απριλίου 2021

Ο Πρύτανης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ

I

    Αριθμ. 17330  (7)
Πράξη του πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαν-

νίνων μετονομασία του τομέα Δ’ «Τομέας εφαρ-

μοσμένων μαθηματικών και μηχανικής έρευ-

νας» σε τομέα Δ’ «Τομέας εφαρμοσμένων και 

υπολογιστικών μαθηματικών» με αγγλική ονο-

μασία «Section of Applied and Computanional 

Mathematics» του τμήματος μαθηματικών της 

σχολής θετικών επιστημών του Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων .

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4485/2017 

(Α΄ 114),
2. το π.δ. 746/1970 «Περί Ιδρύσεως Πανεπιστημίου 

εν Ιωαννίνοις»,
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3. το π.δ. 105/5-6-2013 «Μετονομασία Τμήματος και 
ίδρυση - συγκρότηση, κατάργηση και ανασυγκρότηση 
Σχολών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων» (Α΄ 137),

4. τις διατάξεις της υπ’ αρ. Β1/376 υπουργικής από-
φασης «Σύσταση Τομέων στο Τμήμα Μαθηματικών του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» (Β΄ 149/1983),

5. την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Μαθη-
ματικών στη συνεδρία της υπ’ αρ. 694/14-04-2021, που 
αφορά στη μετονομασία του Τομέα Δ’ «Τομέας Εφαρ-
μοσμένων Μαθηματικών και Μηχανικής Έρευνας» σε 
Τομέα Δ’ «Τομέας Εφαρμοσμένων και Υπολογιστικών 
Μαθηματικών» με αγγλική ονομασία «Section of Applied 
and Computanional Mathematics» του Τμήματος Μαθη-
ματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών,

6. το γεγονός ότι η εν λόγω μετονομασία του Τομέα στο 
Τμήμα Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων δεν προκαλεί δαπάνη για τον 
προϋπολογισμό του Ιδρύματος,

7. την απόφαση της Συγκλήτου στη συνεδρία της 
υπ’ αρ. 1107/18-05-2021, αποφασίζει:

τη μετονομασία του Τομέα Δ’ «Τομέας Εφαρμοσμέ-
νων Μαθηματικών και Μηχανικής Έρευνας» σε Τομέα 
Δ’ «Τομέας Εφαρμοσμένων και Υπολογιστικών Μαθη-
ματικών» με αγγλική ονομασία «Section of Applied 
and Computanional Mathematics» του Τμήματος Μα-
θηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών, ως εξής: 
Μετονομάζουμε τον Τομέα Δ’ «Τομέας Εφαρμοσμένων 
Μαθηματικών και Μηχανικής Έρευνας» σε Τομέα Δ’ 
«Τομέας Εφαρμοσμένων και Υπολογιστικών Μαθημα-
τικών» με αγγλική ονομασία «Section of Applied and 
Computanional Mathematics» του Τμήματος Μαθηματι-
κών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων .

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Ιωάννινα, 28 Μαΐου 2021

Ο Πρύτανης

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ   
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*02024180706210012*

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 στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης 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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