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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
27 Σεπτεμβρίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθορισμός αριθμού θέσεων στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) των ΟΤΑ α’ βαθμού
(Υπουργείο Εσωτερικών), που πληρούνται από
άτομα που προστατεύονται από τον ν. 2643/1998
και κατανομή των θέσεων αυτών.

2

Διαπίστωση ανάγκης και καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή επτά (7) υπαλλήλων της
Υποδιεύθυνσης Κτηνιατρικής των Π.Ε. Μαγνησίας
και Σποράδων, για το Β’ εξάμηνο 2019.

3

Έγκριση επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Άνθρωπος και Νερό»
(«Man and Water») του Τμήματος Δασολογίας και
Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωτεχνικών
Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 17621/322
(1)
Καθορισμός αριθμού θέσεων στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) των ΟΤΑ α' βαθμού
(Υπουργείο Εσωτερικών), που πληρούνται από
άτομα που προστατεύονται από τον ν.2643/1998
και κατανομή των θέσεων αυτών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2643/1998 «Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών
και άλλες διατάξεις» (220/Α'), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
2. Την ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./49/48635/27-02-2019 απόφαση της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου
33/2006 (άρθρο 2 παρ. 1) με την οποία εγκρίθηκε η κίνηση διαδικασιών πλήρωσης εκατόν πενήντα δύο (152) θέσεων μόνιμου προσωπικού, του κλάδου Διεκπεραίωσης
Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.) στα Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών (Κ.Ε.Π.) των Ο.Τ.Α. α' βαθμού.

Αρ. Φύλλου 3598

3. Την ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./50/7237/27-02-2019 απόφαση της Επιτροπής της πράξης Υπουργικού Συμβουλίου
33/2006 (άρθρο 2 παρ. 1) με την οποία εγκρίθηκε η κίνηση διαδικασιών πλήρωσης τριών (3) θέσεων μόνιμου
προσωπικού, του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων
Πολιτών (Δ.Υ.Π.) στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
(Κ.Ε.Π.) των Ο.Τ.Α. α' βαθμού.
4. Το αριθμ. ΔΔΔΑ/Φ4-106/15679/15-04-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Δομών, Διαδικασιών και Αρχείων του
Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την έκδοση απόφασης καθορισμού θέσεων που θα πληρωθούν
από άτομα προστατευόμενα από τον ν. 2643/1998.
5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
6. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
7. Το γεγονός ότι η απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Α. Καθορίζουμε το συνολικό αριθμό των θέσεων
εργασίας στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)
των Ο.Τ.Α. α' βαθμού, που πρόκειται να πληρωθούν
από άτομα που προστατεύονται από τις διατάξεις του
ν. 2643/1998, σε έντεκα (11).
Β. Κατανέμουμε τις ανωτέρω θέσεις ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ
ΘΕΣΕΙΣ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ν. 2643/1998
α) Άτομα με ειδικές ανάγκες (πρώτο
εδάφιο περίπτωσης β' της παρ. 1,
3
άρθρου 1, ν. 2643/1998)
β) Πολύτεκνοι (περίπτωση α' της
παρ. 1, άρθρου 1, ν. 2643/1998,
2
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)
γ) Εθνική Αντίσταση (περίπτωση γ'
1
της παρ. 1, άρθρου 1, ν. 2643/1998)
δ) Έμμεση ΑΜΕΑ (δεύτερο εδάφιο
περίπτωσης β' της παρ. 1, άρθρου 1,
1
ν. 2643/1998)
ε) Ανάπηροι πολέμου και τέκνα τους
κ.λπ. (περίπτωση δ' παρ. 1 άρθρου 1
1
ν. 2643/1998)
στ) Τρίτεκνοι (περίπτωση α' της παρ.
1 άρθρου 1 ν. 2643/1998, όπως τρο3
ποποιήθηκε και ισχύει)
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Γ. Κατανέμουμε τις ανωτέρω θέσεις ως εξής:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
Α/Α
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΝΟΤΗΤΑ

Τεύχος B’ 3598/27.09.2019

ΚΛΑΔΟΣ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙA
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΣΕΙΣ
ν.2643/1998

1

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Κ.Ε.Π. Βόλου
(Κωδ. ΚΕΠ: 452)

ΔΕ
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΠΟΛΙΤΩΝ

Πολυτέκνων

1

2

ΑΤΤΙΚΗΣ

Κ.Ε.Π. Νέας Ιωνίας
(Κωδ. ΚΕΠ: 760)

ΠΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑμεΑ

1

ΠΕ
Εθνικής
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Αντίστασης
ΠΟΛΙΤΩΝ
ΠΕ
Κ.Ε.Π. Νέας Ιωνίας
4
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Έμμεση ΑμεΑ
(Κωδ. ΚΕΠ: 760Π)
ΠΟΛΙΤΩΝ
ΠΕ
Αναπήρων ΠολέΚ.Ε.Π. Καλλιθέας
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
5
ΑΤΤΙΚΗΣ
μου, τέκνα τους
(Κωδ. ΚΕΠ: 376)
ΠΟΛΙΤΩΝ
ΠΕ
Κ.Ε.Π. Παλαιού Φαλήρου
6
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΑμεΑ
(Κωδ. ΚΕΠ: 377Π)
ΠΟΛΙΤΩΝ
ΠΕ
Κ.Ε.Π. Νέας Σμύρνης
7
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Πολυτέκνων
(Κωδ. ΚΕΠ: 761)
ΠΟΛΙΤΩΝ
ΠΕ
Κ.Ε.Π. Γλυφάδας
8
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Τριτέκνων
(Κωδ. ΚΕΠ: 702)
ΠΟΛΙΤΩΝ
ΤΕ
Κ.Ε.Π. Αχαρνών
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ
Τριτέκνων
9
ΑΤΤΙΚΗΣ
(Κωδ. ΚΕΠ: 219)
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
Κ.Ε.Π. Παπάγου –
ΔΕ
10
ΑΤΤΙΚΗΣ
Χολαργού
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΑμεΑ
(Κωδ. ΚΕΠ: 380)
ΠΟΛΙΤΩΝ
Κ.Ε.Π. Παπάγου –
ΔΕ
11
ΑΤΤΙΚΗΣ
Χολαργού
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Τριτέκνων
(Κωδ. ΚΕΠ: 1040)
ΠΟΛΙΤΩΝ
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3

ΑΤΤΙΚΗΣ

Κ.Ε.Π. Νέας Ιωνίας
(Κωδ. ΚΕΠ: 760)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2019
Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
Ι

Αριθμ. 18674
(2)
Διαπίστωση ανάγκης και καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή επτά (7) υπαλλήλων της
Υποδιεύθυνσης Κτηνιατρικής των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων, για το Β' εξάμηνο 2019.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του π.δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222/27-12-2010,
τ.Α') «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας» όπως

τροποποιήθηκε από την 15840/156612/04-10-2018
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας σχετικά με την «Έγκριση της 146/2018 (ορθή επανάληψη) περί ολικής τροποποίησης - επικαιροποίησης του π.δ. 129/2010 (ΦΕΚ
222/τ.Α'/27.12.2010): «Οργανισμός της Περιφέρειας
Θεσσαλίας».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 16 ν. 3205/2003, όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 38 του ν. 3986/2011(ΦΕΚ
152/τ.Α') βάσει των οποίων επιτρέπεται η καθιέρωση
με αμοιβή εργασίας πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης των υπαλλήλων του Δημοσίου, των
Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. μόνο για την αντιμετώπιση εποχιακών, εκτάκτων και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών.
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4. Την αριθμ. 2/72757/0022/31-12-2003 εγκύκλιο του
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους), με την οποία παρέχονται οδηγίες
για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3205/2003.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ
176/τ.A'/16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων»,
όπως ισχύει.
6. Την αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ0ΝΜ) ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους), με την οποία
παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων
του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176Α΄).
7. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145Α') «Ανάληψη
υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
8. Την αριθμ. 2/100018/0026/30-12-2016 (ΑΔΑ: ΨΒΞΒΗΔΤΗ) εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών «Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων
από τους διατάκτες και παροχή οδηγιών».
9. Την 2/1757/0026/10-1-2017 (ΦΕΚ 17Β') απόφαση
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός δικαιολογητικών για την καταβολή αποζημίωσης
για υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων
ημερών εργασία».
10. Την 1395/16-11-2018 απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου (απόσπασμα πρακτικού 13/15-11-2018) επί
της σύνταξης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2019 της Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΑΔΑ: ΩΑΙ47ΛΡ-ΙΦΞ).
11. Την Επικύρωση της 186/13/15-11-2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας
Θεσσαλίας περί έγκρισης προϋπολογισμού Περιφέρειας Θεσσαλίας οικονομικού έτους 2019, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας με
ΑΔΑ: 63ΟΠΡ10-ΛΟΜ.
12. Την 2042/18063/15-02-2019 (ΦΕΚ 694Β') απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας
και Στερεάς Ελλάδας «Καθορισμός ωραρίου εργασίας σε
24ώρη βάση καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες
ημέρες των υπαλλήλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας»
(ΑΔΑ 62ΧΘΟΡ10-ΔΒ6).
13. Το γεγονός ότι στους Κ.Α.Ε. 0511 και 0512 του
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2019 της Περιφέρειας
Θεσσαλίας έχουν εγγραφεί πιστώσεις.
14. Την 1855/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας (Πρακτικό 29ο/26-08-2019,
ΑΔΑ: ΩΠΙ37ΛΡ-ΟΥ0), με την οποία εγκρίνεται η δαπάνη
και διάθεση πίστωσης για υπερωριακή απογευματινή
εργασία κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις Κυριακές,
εξαιρέσιμες ημέρες καθώς και κατά τις νυχτερινές ώρες
των εργάσιμων, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών επτά
(7) υπαλλήλων της Υποδιεύθυνσης Κτηνιατρικής των Π.Ε.
Μαγνησίας και Σποράδων, για το Β' εξάμηνο 2019».
15. Την 2142/29-08-2019 (ΑΔΑ: ΨΓΟ47ΛΡ-85Ο) απόφαση δέσμευσης πίστωσης του Τμήματος Λογιστικής και
Οικονομικής Διαχείρισης, της Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων.
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16. Τις έκτακτες και αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες
της Υποδιεύθυνσης Κτηνιατρικής των Π.Ε. Μαγνησίας
και Σποράδων λόγω της εφαρμογής των προγραμμάτων
επιτήρησης και ελέγχου ζωονόσων (επιζωοτία Οζώδους
Δερματίτιδας, Ευλογιά των αιγών και των προβάτων, Πανώλη μικρών μηρυκαστικών, Αφρικανική Πανώλη των
χοίρων), του προγράμματος επιτήρησης, ελέγχου και
εκρίζωσης ζωοανθρωπονόσων (Λύσσα, Βρουκέλλωση,
Φυματίωση, Γρίπη των πτηνών, Ιός του Δυτικού Νείλου,
Σπογγώδης εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών, Τρομώδης
νόσος των αιγοπροβάτων), της αναγκαιότητας των ελέγχων για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά και
των ελέγχων σε καταστήματα υγειονομικού κτηνιατρικού ενδιαφέροντος, για την αντιμετώπιση των οποίων θα
απασχοληθούν επτά (7) υπάλληλοι της ανωτέρω Υποδιεύθυνσης πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας τους
και κατά τις Κυριακές, εξαιρέσιμες ημέρες καθώς και κατά
τις νυχτερινές ώρες των εργάσιμων, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών για το Β' εξάμηνο 2019, αποφασίζουμε:
1. Διαπιστώνουμε την ανάγκη για υπερωριακή απασχόληση επτά (7) υπαλλήλων της Υποδιεύθυνσης Κτηνιατρικής των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων, για το Β'
εξάμηνο του έτους 2019, για την κάλυψη αυξημένων
υπηρεσιακών αναγκών της Υποδιεύθυνσης.
2. Καθιερώνουμε υπερωριακή εργασία με αμοιβή, για
το Β' εξάμηνο του έτους 2019 ως ακολούθως:
Α. Κατά τις απογευματινές ώρες των εργάσιμων ημερών και μέχρι οκτακόσιες σαράντα (840) ώρες συνολικά
ή εκατόν είκοσι (120) ώρες έκαστος των υπαλλήλων, για
επτά (7) υπαλλήλους της Υποδιεύθυνσης Κτηνιατρικής
των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων έως 31-12-2019 (7
υπάλληλοι x 120 ώρες = 840 ώρες).
Β. Κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και μέχρι
εξακόσιες εβδομήντα δύο (672) ώρες συνολικά ή ενενήντα έξι (96) ώρες έκαστος των υπαλλήλων, για επτά
(7) υπαλλήλους της Υποδιεύθυνσης Κτηνιατρικής Π.Ε.
Μαγνησίας και Σποράδων έως 31-12-2019 (7 υπάλληλοι
x 96 ώρες = 672 ώρες).
Η συγκρότηση του συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης, στην οποία θα αναφέρεται ο αριθμός και το
ονοματεπώνυμο των συμμετεχόντων στο συνεργείο
υπαλλήλων, η κατηγορία και το μισθολογικό κλιμάκιο
αυτών, το συνολικό χρονικό διάστημα καθώς και οι ημέρες παροχής της εργασίας και οι ώρες απασχόλησης για
τον καθένα κατά μήνα, θα γίνει με απόφαση μας ανάλογα
με τις εκάστοτε παρουσιαζόμενες ανάγκες.
Η δαπάνη για την υπερωριακή εργασία κατά τις απογευματινές ώρες των εργάσιμων ημερών η οποία ανέρχεται στο ύψος των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00€),
θα καλυφθεί από πιστώσεις του προϋπολογισμού των
Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας οικονομικού έτους 2019 και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε.
0511.01 του Ε.Φ. 073, ενώ η δαπάνη για υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, η οποία
ανέρχεται στο ύψος των επτά χιλιάδων ευρώ (7.000,00 €)
θα καλυφθεί από πιστώσεις του προϋπολογισμού των
Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας οικονομικού έτους 2019 και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε.
0512.01 του Ε.Φ. 073.
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Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της
πραγματικής παροχής υπερωριακής απασχόλησης ορίζεται ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Κτηνιατρικής
των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Βόλος, 10 Σεπτεμβρίου 2019
Ο Περιφερειάρχης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
Ι

Αριθμ. ΔΦ 15/4903
(3)
Έγκριση επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Άνθρωπος και Νερό»
(«Man and Water») του Τμήματος Δασολογίας και
Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωτεχνικών
Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.).
Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/
04-08-2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», και ιδίως των άρθρων 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».
2. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 19 του
ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/02-03-2018).
3. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/
02-08-2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης
πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα Διπλώματος», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 και της παρ. 10 του
άρθρου 55 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ.Α’/07-05-2019)
«Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά
Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».
5. Την 216772/Ζ1/08-12-2017 υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12-12-2017) «Τρόπος κατάρτισης του
αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών
Σπουδών».
6. Την οικ. 1164/04-05-2018 απόφαση Συγκλήτου του
ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΦΕΚ 1684/τ.Β΄/
15-05-2018) «Έγκριση Ίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης, με τίτλο: «Άνθρωπος και Νερό»
(«Man and Water»).

Τεύχος B’ 3598/27.09.2019

7. Το αριθμ. 1/21-06-2019 πρακτικό της προσωρινής
Συνέλευσης του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.
8. Τo αριθμ. 3/26-06-2019 πρακτικό της Συνεδρίασης
της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου
της Ελλάδος.
9. Την υπουργική απόφαση 86094/Ζ1/30-05-2019 (ΦΕΚ
326/τ.ΥΟΔΔ/05-06-2019) «Συγκρότηση της Διοικούσας
Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος».
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 την
επανίδρυση και λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Άνθρωπος και Νερό» («Man and
Water») στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του Διεθνούς
Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), ως ακολούθως:
Το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) διοργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Άνθρωπος
και Νερό» («Man and Water») σύμφωνα με τις διατάξεις
της απόφασης αυτής, τις διατάξεις του ν. 4485/2017
(Α΄ 114), καθώς και τις διατάξεις της παρ. 10 του άρ. 55
του ν. 4610/2019 (Α΄ 70).
1. Τίτλος, Αντικείμενο και Σκοπός του Π.Μ.Σ.
1.1 Τίτλος Π.Μ.Σ. «Άνθρωπος και Νερό» («Man and
Water»).
Το νερό είναι ένας φυσικός κόρος που σε παγκόσμιο
επίπεδο είναι άρρηκτα δεμένος με την ίδια την παρουσία
του ανθρώπου επί της γης, από την πρωτοεμφάνισή του
στον πλανήτη. Αντικείμενο του παρόντος μεταπτυχιακού
προγράμματος είναι η παροχή γνώσεων σχετικών με την
αλληλεπίδραση ανθρώπου και νερού από οικολογικής,
τεχνικής, πολιτικοοικονομικής και βιοϊατρικής σκοπιάς.
Επιπρόσθετο αντικείμενο, είναι η διεξαγωγή έρευνας
σχετικής με τις προαναφερθείσες αλληλεπιδράσεις.
1.2 Σκοπός.
Σκοπός του Π.Μ.Σ. «Άνθρωπος και Νερό» είναι:
Το Π.Μ.Σ. αυτό, θεωρείται ένα καινοτόμο και μοναδικό στο είδος του πρόγραμμα σε παγκόσμιο επίπεδο,
δεδομένου ότι είναι το μόνο αντίστοιχο που προσεγγίζει
το θέμα του νερού ως φυσικό πόρο επί της γης με έναν
ολιστικό τρόπο προσέγγισης, ανεξαρτήτως εάν αυτό
βρίσκεται σε περίσσεια, επάρκεια ή έλλειψη. Τοιουτοτρόπως, απευθύνεται σε επιστήμονες, ερευνητές αλλά
και στελέχη εταιρειών και επιχειρήσεων που ασχολούνται με το νερό σε όλες τις χώρες της γης, είτε αυτές
ανήκουν σε ξηρές και θερμές ζώνες, είτε σε εύκρατες,
είτε σε ψυχρές και υγρές.
Ειδικότερα απευθύνεται:
Α) Σε νέους επιστήμονες από την χώρα μας και το
εξωτερικό, οι οποίοι σκοπεύουν να επιχειρήσουν Ακαδημαϊκή ή Ερευνητική καριέρα, σε τομείς της Ταμίευσης,
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Εκμετάλλευσης, Διαχείρισης, Προστασίας, Αξιοποίησης
και Ελέγχου του Νερού είτε ως φυσικού πόρου, είτε ως
αγαθού, είτε ως ενδεχόμενου κινδύνου με την πλημμυρική του δράση.
Β) Σε στελέχη οργανισμών, εταιρειών και φορέων Ιδιωτικών ή Δημόσιων που έχουν ως αντικείμενο το νερό και
ασχολούνται ή υπηρετούν αυτό, είτε από κοινωνικοοικονομικής, είτε από πολιτικής, είτε από τεχνικής, είτε από
βιοϊατρικής πλευράς, είτε τέλος από πλευράς παροχής
πολιτικής προστασίας από αυτό.
Γ) Σε φυσικά πρόσωπα με συναφές επιστημονικό υπόβαθρο, τα οποία διαθέτουν ή σκοπεύουν να λειτουργήσουν τεχνικές εταιρίες, εργαστήρια, τεχνικά γραφεία ή
επιχειρήσεις, των οποίων το αντικείμενο είναι ή πρόκειται να είναι το νερό, εξεταζόμενο από όλες τις πλευρές
και σκοπιές που προαναφέρθηκαν.
Όλα τα υπό το Α), Β), Γ), αναφερόμενα άτομα στα οποία
απευθύνεται, δύναται να προέρχονται αφενός από την
χώρα μας, αφετέρου δε από το εξωτερικό, δεδομένου
του ισχυρού διεθνιστικού χαρακτήρα του Π.Μ.Σ. αυτού,
καθώς εκπονείται σε συνεργασία με το επιστημονικό
προσωπικό της Έδρας UNESCO Con-E-Ect, που φιλοξενείται στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.).
Για τον λόγο αυτό το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ. τυγχάνει της
υποστήριξης της Εθνικής Επιτροπής της UNESCO.
2. Είδος των Μεταπτυχιακών Τίτλων που απονέμονται.
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Άνθρωπος και Νερό».
3. Οι κατηγορίες των πτυχιούχων που γίνονται δεκτές.
Στο Π.Μ.Σ. «Άνθρωπος και Νερό», γίνονται δεκτοί,
μετά από ειδική διαδικασία επιλογής, κάτοχοι τίτλου
συναφούς γνωστικού αντικειμένου του πρώτου κύκλου
σπουδών, όλων των τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων τμημάτων της αλλοδαπής. Λεπτομέρειες αναφορικά με την διαδικασία επιλογής των
υποψήφιων φοιτητών περιλαμβάνονται στον κανονισμό
του Π.Μ.Σ.
4. Η χρονική διάρκεια για την χορήγηση των τίτλων.
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.), είναι τρία (3) εξάμηνα εκ των οποίων τα πρώτα δυο αντιστοιχούν στην
θεωρητική διδασκαλία ενώ το τρίτο αφιερώνεται στην
εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διατριβής.
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5. Μαθήματα, πιστωτικές μονάδες και γλώσσα διδασκαλίας.
Το Π.Μ.Σ. «Άνθρωπος και Νερό», έχει δυο κατευθύνσεις. Την κατεύθυνση «Νερό σε συνθήκες έλλειψης»
και την κατεύθυνση «Νερό σε συνθήκες περίσσειας».
Κατά την διάρκεια των σπουδών τους, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές σε αμφότερες τις κατευθύνσεις, πρόκειται
στα μεν πρώτα δύο εξάμηνα να παρακολουθήσουν τα
προβλεπόμενα θεωρητικά μαθήματα αλλά και να συμμετέχουν σε σειρά ασκήσεων και εργαστηρίων στο ύπαιθρο κατά την διάρκεια εκπαιδευτικών εκδρομών, ενώ
κατά το τρίτο εξάμηνο, πρόκειται να εκπονήσουν την
μεταπτυχιακή τους διατριβή. Ειδικότερα, ο συνολικός
αριθμός των μαθημάτων του προγράμματος που πρέπει
να παρακολουθήσουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και των
δύο κατευθύνσεων, ανέρχεται σε δέκα (10).
Αυτά κατανέμονται ως εξής:
Πέντε (5) υποχρεωτικά μαθήματα κορμού που κατανέμονται στο πρώτο εξάμηνο και αντιστοιχούν σε
τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (Π.Μ.) και είναι κοινά
και στις δύο κατευθύνσεις και πέντε (5) μαθήματα που
αντιστοιχούν στο δεύτερο εξάμηνο, εκ των οποίων τα
πρώτα τρία είναι επιλογής υποχρεωτικά και διαφορετικά
σε κάθε κατεύθυνση, ενώ τα υπόλοιπα δύο που απομένουν για κάθε μία από τις κατευθύνσεις, επιλέγονται
ελεύθερα από τους φοιτητές (ασχέτως κατεύθυνσης)
από μια παλέτα έξι (6) μαθημάτων που ονομάζονται μαθήματα επιλογής. Αμφότερες οι κατηγορίες μαθημάτων
του Β’ εξαμήνου, είτε «Επιλογής Υποχρεωτικά» (Ε.Υ.), είτε
«Επιλογής», αντιστοιχούν σε έξι (6) πιστωτικές μονάδες
για το κάθε ένα.
Συνεπώς, οι φοιτητές συγκεντρώνουν στο Β’ εξάμηνο
Σπουδών τους, (3)χ(6)=18 Π.Μ. από τα «Επιλογής Υποχρεωτικά» μαθήματα για κάθε κατεύθυνση και (2)χ(6)=12
Π.Μ. από τα «Επιλογής», έχοντας σύνολο 18+12=30 Π.Μ.,
όπως και στο Α’ εξάμηνο. Τέλος, η εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας αντιστοιχεί σε 30 Π.Μ.. Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.)
απαιτούνται 90 Π.Μ., οι οποίες όπως γίνεται αντιληπτό
από τα ανωτέρω, κατανέμονται ως εξής: Α’ Εξάμηνο 30
Π.Μ., Β’ Εξάμηνο 30 Π.Μ., Γ’ Εξάμηνο (Διπλωματική) 30
Π.Μ., σύνολο 90 Π.Μ..
Αναλυτικότερα το πρόγραμμα μαθημάτων έχει ως
εξής:

Α’ Εξάμηνο
Α/Α

Μάθημα

Πιστωτικές
Μονάδες (ECTS)

1

Υδρολογία και Διαχείριση Λεκανών Απορροής

6

2

Νερό-Ενέργεια-Τροφή, ως ενιαίο σύμπλοκο

6

3

Οικοϋδρολογία και Οικοσυστήματα

6

4

Γ.Σ.Π. για Διαχείριση των Υδάτων

6

5

Νερό, Οικονομία, Νομοθεσία και Διακυβέρνηση

6

Σύνολο

30
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Β’ Εξάμηνο
Υποχρεωτικά μαθήματα των δύο ειδικοτήτων
Α/Α
Α
1
2
3
Β
1
2
3

Πιστωτικές
Μονάδες (ECTS)

Μάθημα
Ειδικότητα «Νερό σε έλλειψη»
Επιστήμη της Αειφορίας του Νερού-Τεχνικές Διατήρησης του
Ξηρασία και βλάστηση
Κλιματική αλλαγή, Λειψυδρία και Επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία
Σύνολο
Ειδικότητα «Νερό σε περίσσεια»
Ανάλυση και Διαχείριση Πλημμυρικού κινδύνου-Μοντέλα Πλημμύρας
Διαχείριση και Οικολογία των Παρόχθιων και Δελταϊκών Περιοχών
Ποιότητα νερού και μόλυνση. Κριτήρια εκτίμησης και ελέγχου
Σύνολο

6
6
6
18
6
6
6
18

Μαθήματα Επιλογής
(και οι δύο ειδικότητες)
1

Ιστορία του νερού στη Γη. Επιδράσεις και ανάγκες του ανθρώπου από την
αρχαιότητα έως σήμερα

6

2
3
4
5

Αστική Υδρολογία
Πράσινες τεχνολογίες και εδαφοποτάμια οικομηχανική
Το νερό ως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας
Στατιστική Υδάτινων Πόρων

6
6
6
6

6

Οικοσυστήματα και διαχείριση νερού μέσα από οικοτουριστικές
πρακτικές

6

Τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και
ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να επέλθει
με αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων και με αναφορά
στον κανονισμό του Π.Μ.Σ.. Η Γλώσσα Διδασκαλίας θα
είναι η Ελληνική και η Αγγλική. Λόγω της υποστήριξης
και διασύνδεσης του Π.Μ.Σ. με την UNESCO, προβλέπεται
(εφόσον συμπληρωθεί επαρκής αριθμός ατόμων από
την αλλοδαπή), το Π.Μ.Σ. να προσφερθεί προς αυτούς
εξ’ ολοκλήρου στην Αγγλική.
6. Αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών.
Ο αριθμός εισακτέων κατά έτος στο Π.Μ.Σ. «Άνθρωπος
και Νερό», ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε σαράντα (40)
φοιτητές. Στον αριθμό αυτό, συνυπολογίζονται και οι
φοιτητές προερχόμενοι εξ’ αλλοδαπής που αναφέρονται
στην παράγραφο 5 του εισηγητικού αυτού σημειώματος.
Επιπρόσθετα του αριθμού αυτού και χωρίς να συνυπολογίζονται σε αυτόν, γίνονται δεκτοί και μέλη ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και
ΕΤΕΠ που είναι κάτοχοι του τίτλου του πρώτου κύκλου
σπουδών των ΑΕΙ, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο
άρθρο 34, παρ. 8 του ν. 4485/2017.
7. Δυνατότητες και ανάγκες του Τμήματος σε προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή.
7.1 Προσωπικό.
Για την υλοποίηση του Π.Μ.Σ. «Άνθρωπος και Νερό»,
θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Δασολογίας
και Φυσικού Περιβάλλοντος, καθώς και μέλη ΔΕΠ άλλων
τμημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.
ΠΑ.Ε.) αλλά και άλλων ΑΕΙ της ημεδαπής, όπως και καθηγητές εξεχόντων Πανεπιστημίων της Ευρώπης και της
Αμερικής. Επίσης, θα απασχοληθούν επιστήμονες κάτοχοι

διδακτορικού τίτλου προερχόμενοι από Διεθνείς Οργανισμούς ή φορείς και των οποίων το γνωστικό αντικείμενο
είναι το Νερό σε όλες τις εκφράσεις και μορφές του.
7.2 Υλικοτεχνική υποδομή.
Για την υλοποίηση του προγράμματος θα χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος καθώς και ο σχετικός εργαστηριακός εξοπλισμός.
Ειδικότερα, θα χρησιμοποιηθεί ειδικά διαμορφωμένη
αίθουσα που περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό Η/Υ εφοδιασμένων με όλα τα σύγχρονα λογισμικά που αφορούν
διαχείριση Υδάτινων Πόρων, εφαρμογές Γ.Σ.Π. σε θέματα
αντιπλημμυρικής προστασίας, κ.λπ. Επίσης, θα χρησιμοποιηθεί ο εξοπλισμός του Εργαστηρίου Υδρολογίας και
Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων, ο οποίος διακρίνεται σε
indoor και outdoor εξοπλισμό, τμήμα του οποίου είναι
μοναδικό ανάμεσα στα ΑΕΙ της χώρας.
8. Διάρκεια λειτουργίας του Προγράμματος.
Το πρόγραμμα «Άνθρωπος και Νερό» θα λειτουργήσει
μέχρι και το Ακαδημαϊκό έτος 2025- 2026, οπότε και θα
επαναξιολογηθεί η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του.
9. Αναλυτικός προϋπολογισμός, ανάλυση του κόστους
λειτουργίας και πηγές χρηματοδότησης του προγράμματος.
9.1 Προϋπολογισμός και κόστος λειτουργίας.
Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017, το 70%
των εσόδων του Π.Μ.Σ. κατανέμεται για την κάλυψη των
λειτουργικών εξόδων του προγράμματος, τα οποία υπολογίζονται συνολικά σε 80.150,00€ και αναλύονται σε
κατηγορίες δαπανών ως εξής:
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Α/Α
1.
2.
3.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Κατηγορίες δαπανών
Αμοιβές-Αποζημιώσεις του διδακτικού, τεχνικού και
διοικητικού προσωπικού
Μετακινήσεις, εκδηλώσεις, παρακολούθηση συνεδρίων και
άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες
Προμήθεια και συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού, αναβάθμιση
αιθουσών, εργαστηρίων, εκπαιδευτικό υλικό
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ΠΟΣΟ €

ΠΟΣΟΣΤΟ
%

43.150

37,69%

8.000

6,98%

12.000

10,48%

4.

Δαπάνες πραγματοποίησης fieldtrips για εκπαίδευση και άσκηση των
φοιτητών

8.000

6,98%

5.

Δαπάνες δημοσιότητας-Λοιπές λειτουργικές δαπάνες

5.000

4,38%

6.

Υποτροφίες-Βραβεία

4.000

3,49%

7.

Σύνολο Λειτουργικών εξόδων Π.Μ.Σ.

80.150

70%

8.

Δαπάνες υπέρ ΔΙ.ΠΑ.Ε.

34.350

30%

9.

Σύνολο δαπανών Π.Μ.Σ.

114.500

100

10. Σύνολο απαιτούμενων εσόδων
114.500
9.2 Πηγές χρηματοδότησης του Π.Μ.Σ.
Ένα μεγάλο μέρος των συνολικών δαπανών του Π.Μ.Σ., θα καλύπτεται από τα τέλη φοίτησης, τα οποία προσδιορίζονται στις 2.500,00€. Το υπόλοιπο μέρος θα καλύπτεται από χορηγίες προς την Έδρα UNESCO Con-E-Ect, της οποίας
το Επιστημονικό Συμβούλιο σε συντριπτική πλειοψηφία θα συμμετέχει ως διδακτικό προσωπικό κατά την υλοποίηση
του Π.Μ.Σ., και ως εκ τούτου προκύπτει άρρηκτη σύνδεση της Έδρας UNESCO Con-E-Ect με το Π.Μ.Σ. «Άνθρωπος
και Νερό», με ότι αυτό συνεπάγεται. Ήδη, προς αυτήν την κατεύθυνση (της χορηγίας), έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον
σημαντικοί ιδιωτικοί φορείς και οργανισμοί της χώρας καθώς επίσης και φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 27 Αυγούστου 2019
Ο Πρόεδρος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΟΥ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής 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)

r 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.
r 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.

r 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.

r 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.

*02035982709190008*

