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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
28 Ιανουαρίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ

Αρ. Φύλλου 298

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1

Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου του Γεώργιου
Αρσένου, Καθηγητή Α’ Βαθμίδας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Αριθμ. Φ.146/141/3938/Ζ2
(1)
Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου του Γεώργιου
Αρσένου, Καθηγητή Α’ Βαθμίδας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

2

Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου του Πασχάλη
Φορτομάρη, Καθηγητή Α’ Βαθμίδας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

3

Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου της Αικατερίνης Κεδράκα, Αναπληρώτριας Καθηγήτριας του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

4

Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου της Σταματίνας Χατζηδήμα, Καθηγήτριας Α’ βαθμίδας του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

5

Ίδρυση Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) της Ιατρικής Σχολής
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών σε συνεργασία με το Τμήμα Νοσηλευτικής
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών, το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της
Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ) και το Ελληνικό Ινστιτούτο Pasteur, με τίτλο «ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» (MSc in Translational
Research in Women’s Health).

6

Υπερωρίες Προσωπικού της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης Έτους 2021.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4485/2017
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης,
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114),
β. του άρθρου 79 του ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 258),
γ. τις διατάξεις του εδαφίου α’ της παρ. 1 του άρθρου
109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α΄ 133),
δ. του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (Α΄ 98),
ε. του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
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στ. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),
ζ. του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123),
η. το υπό στοιχεία 94774/Γ2/08-06-2018 έγγραφο της
Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού με θέμα
«Τοποθέτηση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων»,
θ. την υπ’ αρ. 59/07-02-2020 εγκύκλιο του Υπουργού
Επικρατείας «Οδηγίες εφαρμογής του άρθρου 109 του
ν. 4622/2019 (Α’ 133) σχετικά με την αρμοδιότητα των
Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων των Υπουργείων
για την τελική υπογραφή ατομικών διοικητικών πράξεων».
2. Την υπ’ αρ. 32057/05-10-2015 πράξη του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
(Γ’ 1198) για την εξέλιξη του Γεώργιου Αρσένου στη βαθμίδα του Καθηγητή Α’ Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο
«Ζωική Παραγωγή».
3. Την υπ’ αρ. 204/04-12-2020 αίτηση του Καθηγητή Α’
Βαθμίδας Γεώργιου Αρσένου για τη μεταβολή του γνωστικού του αντικειμένου.
4. Την απόφαση της από 15-12-2020 656ης Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Κτηνιατρικής της
Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με την οποία εγκρίνεται ομόφωνα
η μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου του ως άνω
Καθηγητή Α’ Βαθμίδας, καθώς και τη σύμφωνη γνώμη της
από 09-12-2020 360ης Γενικής Συνέλευσης του Τομέα
Ζωικής Παραγωγής, Ιχθυολογίας, Οικολογίας και Προστασίας Περιβάλλοντος.
5. Το υπ΄αρ. 8799/21-12-2020 (υπό στοιχεία Υ.ΠΑΙ.Θ.
176215/Ζ2/24-12-2020) έγγραφο της Πρυτανείας του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που αφορά στη μεταβολή γνωστικού αντικειμένου του Γεώργιου
Αρσένου.
6. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τη μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου
του Γεώργιου Αρσένου του Ιωάννη, μέλους ΔΕΠ, Καθηγητή Α’ Βαθμίδας στο Τμήμα Κτηνιατρικής της Σχολής
Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, από «Ζωική Παραγωγή» σε «Ζωική Παραγωγή, Ηθολογία και Ευζωία των Ζώων».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 14 Ιανουαρίου 2021
Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Τεύχος B’ 298/28.01.2021

Αριθμ. Φ.146/142/3951/Ζ2
(2)
Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου του Πασχάλη
Φορτομάρη, Καθηγητή Α’ Βαθμίδας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4485/2017
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης,
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114),
β. του άρθρου 79 του ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 258),
γ. τις διατάξεις του εδαφίου α΄ της παρ. 1 του άρθρου
109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α΄ 133),
δ. του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (Α΄ 98),
ε. του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
στ. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),
ζ. του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123),
η. το υπό στοιχεία 94774/Γ2/08-06-2018 έγγραφο της
Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού με θέμα
«Τοποθέτηση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων»,
θ. την υπ’ αρ. 59/07-02-2020 εγκύκλιο του Υπουργού
Επικρατείας «Οδηγίες εφαρμογής του άρθρου 109 του
ν. 4622/2019 (Α’ 133) σχετικά με την αρμοδιότητα των
Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων των Υπουργείων
για την τελική υπογραφή ατομικών διοικητικών πράξεων».
2. Την υπ’ αρ.13605/19-03-2018 πράξη του Πρύτανη
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Γ’ 526)
για την εξέλιξη του Πασχάλη Φορτομάρη στη βαθμίδα
του Καθηγητή Α’ Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ζωική Παραγωγή».
3. Την υπ’ αρ. 205/04-12-2020 αίτηση του Καθηγητή
Α’ Βαθμίδας Πασχάλη Φορτομάρη για τη μεταβολή του
γνωστικού του αντικειμένου.
4. Την απόφαση της από 15-12-2020 656ης Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Κτηνιατρικής της
Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με την οποία εγκρίνεται ομόφωνα
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η μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου του ως άνω
Καθηγητή Α’ Βαθμίδας, καθώς και τη σύμφωνη γνώμη της
από 09-12-2020 360ης Γενικής Συνέλευσης του Τομέα
Ζωικής Παραγωγής, Ιχθυολογίας, Οικολογίας και Προστασίας Περιβάλλοντος.
5. Το υπ΄αρ. 8801/21-12-2020 (υπό στοιχεία Υ.ΠΑΙ.Θ.
176217/Ζ2/24-12-2020) έγγραφο της Πρυτανείας του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που αφορά στη μεταβολή γνωστικού αντικειμένου του Πασχάλη
Φορτομάρη.
6. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τη μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου
του Πασχάλη Φορτομάρη του Δημητρίου, μέλους ΔΕΠ,
Καθηγητή Α’ Βαθμίδας στο Τμήμα Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, από «Ζωική Παραγωγή» σε «Ζωική Παραγωγή, Ηθολογία και Ευζωία των Ζώων».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 14 Ιανουαρίου 2021
Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. Φ.146/143/3971/Ζ2
(3)
Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου της Αικατερίνης Κεδράκα, Αναπληρώτριας Καθηγήτριας του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4485/2017
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης,
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114),
β. του άρθρου 79 του ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 258),
γ. τις διατάξεις του εδαφίου α΄ της παρ. 1 του άρθρου
109 του ν.4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α΄ 133),
δ. του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (Α΄ 98)
ε. του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
στ. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
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αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),
ζ. του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123),
η. το υπό στοιχεία 94774/Γ2/08-06-2018 έγγραφο της
Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού με θέμα
«Τοποθέτηση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων»,
θ. την υπ’ αρ. 59/07-02-2020 εγκύκλιο του Υπουργού
Επικρατείας «Οδηγίες εφαρμογής του άρθρου 109 του
ν. 4622/2019 (Α’ 133) σχετικά με την αρμοδιότητα των
Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων των Υπουργείων
για την τελική υπογραφή ατομικών διοικητικών πράξεων».
2. Την υπό στοιχεία ΔΠΘ/ΔΔΚ/ΤΔΑ/36834/3881/913/
27-03-2019 πράξη του Πρύτανη του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Γ’ 694) για τον διορισμό της Αικατερίνης Κεδράκα σε θέση μέλους Διδακτικού Ερευνητικού
Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Διδακτικές και Επαγγελματικές δεξιότητες των Βιοεπιστημόνων».
3. Την υπό στοιχεία ΔΠΘ/ΤΜΟΒΙ/14928/613/30-10-2020
αίτηση της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Αικατερίνης
Κεδράκα για τη μεταβολή του γνωστικού της αντικειμένου.
4. Την απόφαση της από 03-11-2020 5ης Συνεδρίασης
της Συνέλευσης του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και
Γενετικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με την οποία εγκρίνεται
η μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου της ως άνω
Αναπληρώτριας Καθηγήτριας, καθώς και το γεγονός
ότι στο Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του εν
λόγω Πανεπιστημίου δεν έχουν έως σήμερα συσταθεί
Τομείς.
5. Το υπό στοιχεία ΔΠΘ/ΔΔΚ/ΤΔΑ/18409/1584/324/
18-11-2020 (Ο.Ε. 14-12-2020) (υπό στοιχεία Υ.ΠΑΙ.Θ.
1324/07-01-2021) έγγραφο της Πρυτανείας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης που αφορά στη μεταβολή γνωστικού αντικειμένου της Αικατερίνης Κεδράκα.
6. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τη μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου
της Αικατερίνης Κεδράκα του Δημητρίου, μέλους ΔΕΠ,
βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή στο Τμήμα Μοριακής
Βιολογίας και Γενετικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, από «Διδακτικές
και Επαγγελματικές δεξιότητες των Βιοεπιστημόνων» σε
«Επαγγελματικές Δεξιότητες των Βιοεπιστημόνων και
Δια Βίου Εκπαίδευση».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 14 Ιανουαρίου 2021
Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
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Αριθμ. Φ.146/144/3985/Ζ2
(4)
Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου της Σταματίνας Χατζηδήμα, Καθηγήτριας Α’ βαθμίδας του
Πανεπιστημίου Πειραιώς.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4485/2017
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης,
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114),
β. του άρθρου 79 του ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 258),
γ. τις διατάξεις του εδαφίου α΄ της παρ. 1 του άρθρου
109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α΄ 133),
δ. του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (Α΄ 98),
ε. του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
στ. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),
ζ. του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123),
η. το υπό στοιχεία 94774/Γ2/08-06-2018 έγγραφο της
Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού με θέμα
«Τοποθέτηση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων»,
θ. την υπ’ αρ. 59/07-02-2020 εγκύκλιο του Υπουργού
Επικρατείας «Οδηγίες εφαρμογής του άρθρου 109 του
ν. 4622/2019 (Α’ 133) σχετικά με την αρμοδιότητα των
Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων των Υπουργείων
για την τελική υπογραφή ατομικών διοικητικών πράξεων».
2. Την υπ’ αρ.20130399/05-02-2013 πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Γ’ 346) για τον διορισμό
(εξέλιξη) της Σταματίνας Χατζηδήμα στη θέση Καθηγητή
Α’ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Δημόσια Οικονομικά με έμφαση στην ανάλυση των Δημοσίων Δαπανών
για την Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ελλάδα».
3. Την υπ’ αρ. 16717/01-12-2020 αίτηση της Καθηγήτριας Α’ βαθμίδας Σταματίνας Χατζηδήμα για τη μεταβολή
του γνωστικού της αντικειμένου.
4. Την απόφαση της από 10-12-2020, 5ης Συνεδρίασης του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής
Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών
του Πανεπιστημίου Πειραιώς με την οποία εγκρίνεται η
μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου της ως άνω Καθηγήτριας Α’ βαθμίδας, καθώς και το γεγονός ότι στο Τμήμα
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Οικονομικής Επιστήμης του εν λόγω Πανεπιστημίου δεν
έχουν έως σήμερα συσταθεί Τομείς.
5. Το υπ΄αρ. 20208508/23-12-2020 (υπό στοιχεία
Υ.ΠΑΙ.Θ.178193/Ζ2/31-12-2020) έγγραφο της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Πειραιώς που αφορά στη μεταβολή γνωστικού αντικειμένου της Σταματίνας Χατζηδήμα.
6. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τη μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου
της Σταματίνας Χατζηδήμα του Χρήστου, μέλους ΔΕΠ
βαθμίδας Καθηγητή στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών
Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, από «Δημόσια
Οικονομικά με έμφαση στην ανάλυση των Δημοσίων
Δαπανών για την Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ελλάδα»
σε «Δημόσια Οικονομική».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 14 Ιανουαρίου 2021
Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Aριθμ. απόφ. 520/08-01-2021
(5)
Ίδρυση Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) της Ιατρικής Σχολής
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών σε συνεργασία με το Τμήμα Νοσηλευτικής
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών, το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της
Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ) και το Ελληνικό Ινστιτούτο Pasteur, με τίτλο «ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» (MSc in Translational
Research in Women’s Health).
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114), και ειδικότερα τα
άρθρα 30 έως και 37, 43, 45 και 85, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Την υπό στοιχεία 163204/Ζ1/29-9-2017 εγκύκλιο
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
3. Την υπό στοιχεία 216772/Z1/8-12-2017 υπουργική
απόφαση (Β΄ 4334) με τίτλο «Τρόπος κατάρτισης του
αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών
Σπουδών».
4. Τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 19 και την παρ. 3α του
άρθρου 42 του ν. 4521/2018 (Α’ 38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».
5. Τις παρ. 1 και 5 του άρθρου 101 του ν. 4547/2018
(Α’102).
6. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί-
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ηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, (Α’195),
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
7. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 83), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
8. Το π.δ. 85/2013 «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών» (Α’ 124).
9. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14
και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος» (Α΄ 189), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 25.06.2020).
11. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του
Τμήματος Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 1η/
14-09-2020).
12. Το απόσπασμα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ (Ε.Ι.Π.) (συνεδρίαση 10η/23-10-2019).
13. Το απόσπασμα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της
Ακαδημίας Αθηνών (Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.) (συνεδρίαση 212η/
6- 9-2019).
14. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας των συνεργαζομένων φορέων.
15. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 2-12-2020).
16. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ
(10η συνεδρίαση 10-12-2020).
17. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Την ίδρυση και τη λειτουργία του Διιδρυματικού
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής
Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών σε συνεργασία με το Τμήμα Νοσηλευτικής του
ΕΚΠΑ, το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών και το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ με τίτλο
«ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ»
(MSc in Translational Research in Women’s Health), από
το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Τμήμα Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ, το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών και το Ελληνικό Ινστιτούτο
Παστέρ θα οργανώσουν και θα λειτουργήσουν από το
ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 Διιδρυματικό Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» (MSc
in Translational Research in Women’s Health), σύμφωνα
με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις
του ν. 4485/2017.
Τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος αναλαμβάνει η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
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Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» έχει ως αντικείμενο την παροχή υψηλού
επιπέδου (state-of- the-art) μεταπτυχιακής εκπαίδευσης
με σκοπό την προετοιμασία και δημιουργία εξειδικευμένων στελεχών που θα πλαισιώσουν μελλοντικά τον
Ελληνικό και Διεθνή Ακαδημαϊκό και Βιοϊατρικό χώρο
στο πεδίο της Μεταφραστικής Έρευνας, με έμφαση στην
Υγεία των Γυναικών. Το Πρόγραμμα αποσκοπεί να συμπληρώσει το κενό μεταξύ της ταχείας έκπτυξης των
βιοϊατρικών ανακαλύψεων και της εφαρμογής τους στην
κλινική πράξη και να αντιμετωπίσει την αυξανόμενη ανάγκη για διεπιστημονική εκπαίδευση και κατάρτιση της
νέας γενιάς ιατρών, νοσηλευτών και άλλων επιστημόνων
υγείας και βιοϊατρικών ερευνητών οι οποίοι αντιλαμβανόμενοι τις δυνατότητες της βασικής έρευνας και
τις ανάγκες της κλινικής πράξης, θα συμβάλλουν στην
ανάπτυξη καινοτόμων προσεγγίσεων στη διάγνωση και
θεραπεία, αλλά και στην απόκτηση μοναδικών γνώσεων
στον σχεδιασμό και την εκτέλεση της Μεταφραστικής
Έρευνας. Η συνομιλία, κατανόηση και γεφύρωση του χάσματος μεταξύ εργαστηρίου και κλινικής εφαρμογής θα
δημιουργήσει στελέχη με ικανότητες στην ανάπτυξη και
αξιολόγηση βιοδεικτών, φαρμάκων και ελάχιστα επεμβατικών θεραπευτικών παρεμβάσεων. Η διεπιστημονική
προσέγγιση πέραν του οφέλους στην διαχείριση των
ασθενών θα αποτελέσει εφαλτήριο τόσο για την ανάπτυξη επενδύσεων στην αγορά της εκπαίδευσης μέσω
του Πανεπιστημίου, όσο και στην ανάπτυξη νεοφυών
επιχειρήσεων προώθησης καινοτόμων προϊόντων στην
αγορά.
Σκοπός εν τέλει του Δ.Π.Μ.Σ. «ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» είναι η δημιουργία μιας
συστηματικής Μεταπτυχιακής Εκπαίδευσης στη Μεταφραστική Έρευνα στην Υγεία των Γυναικών, αλλά και της
αγοράς εργασίας του νέου διαμορφούμενου κλινικού
περιβάλλοντος, δεδομένου ότι τα υπάρχοντα Μεταπτυχιακά Προγράμματα στην Ιατρική Σχολή στο πεδίο
της Υγείας των Γυναικών, εστιάζονται στην παροχή συμπληρωματικής εκπαίδευσης πρωτίστως σε αποφοίτους
Ιατρικών και Μαιευτικών Σχολών στο πλαίσιο των Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ή ΠΜΣ τα οποία
οδηγούν στην πρακτική και επαγγελματική επιμόρφωση
στελεχών. Επομένως, παραμένει ένα σημαντικότατο μέρος των βασικών πεδίων της Μεταφραστικής Έρευνας
και των τεχνολογιών αιχμής, το οποίο είναι αναξιοποίητο,
και το οποίο προτίθεται να καλύψει το παρόν Δ.Π.Μ.Σ.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» (MSc in Translational Research in
Women’s Health) με τις εξής ειδικεύσεις:
1. Μεταφραστική Έρευνα (Translational Research)
2. Βασική Έρευνα (Βasic Research)
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Ο τίτλος απονέμεται από την Ιατρική Σχολή με αναφορά όλων των συνεργαζόμενων φορέων.
Άρθρο 4
Φοίτηση στο Δ.Π.Μ.Σ.
Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτούνται συνολικά
120 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Κατά τη διάρκεια των
σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε:
1) παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών
μαθημάτων, 2) δύο τετράμηνες Εργαστηριακές Ασκήσεις (rotations) με εξάσκηση και εκτέλεση ενός μικρού
project, σε ισάριθμα Εργαστήρια του Προγράμματος,
3) ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς και 4) σε εκπόνηση Μεταπτυχιακής
Διπλωματικής Εργασίας.
Τα μαθήματα διεξάγονται στην Ελληνική και κατά περίπτωση στην Αγγλική γλώσσα.
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) του Προγράμματος
ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
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και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία
Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση,
θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό του ΔΠΜΣ «ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» (MSc
in Translational Research in Women’s Health), καθώς και
από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 74/6/2.11.2020
Άρθρο 5
Χρηματοδότηση ΔΠΜΣ
Το κόστος λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. «ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ
ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» θα καλύπτεται
από:
- τον προϋπολογισμό του ΑΕΙ και των συνεργαζόμενων
για την οργάνωσή του φορέων,
- τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων,
- δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους
χορηγίες φορέων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα,
- πόρους ερευνητικών προγραμμάτων,
- πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ή άλλων διεθνών οργανισμών,
- μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΑΕΙ,
- κάθε άλλη νόμιμη πηγή,
- από τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών
τα οποία ανέρχονται στο συνολικό ποσό των τεσσάρων
χιλιάδων ευρώ (4.000€) ανά φοιτητή (χίλια ευρώ 1.000€
ανά εξάμηνο).
Η επιβολή τέλους φοίτησης/διδάκτρων κρίνεται αναγκαία δεδομένου ότι η φύση της παρεχόμενης υψηλής
τεχνολογικής και διεπιστημονικής εκπαίδευσης και εκπόνησης ερευνητικών διπλωματικών εργασιών, περιλαμβάνει την αξιοποίηση και εκτεταμένη χρήση μοναδικών
υποδομών υψηλού κόστους συντήρησης, όπως -ωμικές
τεχνολογίες αιχμής (πρωτεωμική, γονιδιωματική, μεταγραφωμική), μοντέλα πειραματόζωων ανθρώπινης νόσου, ταυτοποίηση πρωτεϊνών με φασματομετρία μάζας,
in vivo απεικόνιση και εξειδικευμένη βιοπληροφορική
ανάλυση κ.τ.λ. Τα δίδακτρα θα καταβάλλονται στην αρχή
του εξαμήνου.
Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ.
Το Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος
2029-2030, εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής

(6)

Υπερωρίες Προσωπικού της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης Έτους 2021.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).
2. Τις διατάξεις της περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 7
του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).
3. Την υπό στοιχεία 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) σχετική εγκύκλιο εφαρμογής του ν. 4354/
2015.
4. Την πρόβλεψη σχετικής δαπάνης στον κωδικό
213 του υπό έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2021 της
Ε.Ο.ΠΕ. ποσού 35.000 €.
5. Την σχετική πρόβλεψη στην παρ. 4 του άρθρου 23
του Κανονισμού Οργάνωσης Υπηρεσιών της Ελληνικής
Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης (Β΄ 536/2000, Β΄ 318/2020,
Β΄ 3866/2020).
6. Το γεγονός ότι στην Ε.Ο.ΠΕ. υπάρχει ανάγκη εργασίας Υπαλλήλων εκτός ωραρίου και όλες τις ημέρες του
έτους 2021, καθόσον οι αθλητικές διοργανώσεις ευθύνης της ΕΟ.ΠΕ. διεξάγονται όλες τις ημέρες και ώρες
της εβδομάδας και σε όλη την διάρκεια του έτους και
υπάρχει ανάγκη για υπερωριακή απασχόληση εργαζομένων της Ε.Ο.ΠΕ. για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Ο.ΠΕ.
εκτός ωραρίου, αποφασίζει:
εγκρίνει την υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού της Ε.Ο.ΠΕ. για το έτος 2021 και συγκεκριμένα την
ημερήσια υπερωριακή απασχόληση, απογευματινή
καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου, μέχρι την
22η ώρα, καθώς και την υπερωριακή εργασία κατά τις
Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες, των υπαλλήλων του
παρακάτω πίνακα.

ΑΔΑ: 6Ε8Μ46ΨΖ2Ν-ΥΑ6
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ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΗΜΕΡΩΝ 1ο
ΗΜΕΡΩΝ 2ο
ΕΞΑΜΗΝΟ 2021 ΕΞΑΜΗΝΟ 2021
(ΩΡΕΣ)
(ΩΡΕΣ)

2847
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ
ΗΜΕΡΩΝ 1ο
ΕΞΑΜΗΝΟ 2021
(ΩΡΕΣ)

ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ
ΗΜΕΡΩΝ 1ο
ΕΞΑΜΗΝΟ 2020
(ΩΡΕΣ)

Διευθυντής

1

120

120

96

96

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Π.Ε./
Τ.Ε./Δ.Ε.

10

1200

1200

960

960

1320

1320

1056

1056

ΣΥΝΟΛΟ

Τα παραπάνω αναφερόμενα όρια αριθμού εργαζομένων και ωρών απασχόλησης είναι τα ανώτερα δυνατά, χωρίς να
υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των δύο (2) εξαμήνων μέσα στο έτος και δύναται να πραγματοποιηθούν
μόνο εφόσον το επιβάλλουν οι ανάγκες της Ε.Ο.ΠΕ., είναι δε δυνατή η εναλλάξ απασχόληση των υπαλλήλων, με την
προϋπόθεση ότι σε καμία περίπτωση δεν θα γίνει η υπέρβαση του ανώτατου αριθμού των ωρών ανά υπάλληλο.
Οι υπερωρίες κάθε μήνα θα πιστοποιούνται με κατάσταση του Προϊσταμένου του αρμόδιου τμήματος ή της
αντίστοιχης διοργάνωσης, ο οποίος έχει και την αρμοδιότητα κατανομής των ανωτέρω ωρών και θα εγκρίνονται
από τον Διευθυντή της Ε.Ο.ΠΕ. και τον Γενικό Γραμματέα της Ε.Ο.ΠΕ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Πρόεδρος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ

ΑΔΑ: 6Ε8Μ46ΨΖ2Ν-ΥΑ6
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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.

*02002982801210008*

