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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Παράταση των προθεσμιών για την υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και για την κατάθεση αιτήσεων διόρθωσης προδήλου σφάλματος, για τη
σύμβαση «Μελέτη Β’ φάσης κτηματογράφησης
και υποστηρικτικών υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στο Δήμο Αθηναίων
της Περιφερειακής Ενότητας κεντρικού τομέα
Αθηνών» με κωδικό ΚΤ4-01.

2

Ίδρυση του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Θρησκευτικός και Προσκυνηματικός Τουρισμός»
μεταξύ του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και
Χριστιανικού Πολιτισμού (επισπεύδον) της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) και του Τμήματος Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού
της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης (Θεσσαλονίκης) του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος
(ΔΙ.ΠΑ.Ε.).

3

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Ειδικό Επταμελές
Όργανο της επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης
του ειδικού λογαριασμού κονδυλίων έρευνας του
Πανεπιστημίου Πατρών.

4

Σύσταση τεχνικού Συμβουλίου του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

Αρ. Φύλλου 271

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. ΔΣ 121/9
(1)
Παράταση των προθεσμιών για την υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και για την κατάθεση αιτήσεων διόρθωσης προδήλου σφάλματος, για τη
σύμβαση «Μελέτη Β’ φάσης κτηματογράφησης
και υποστηρικτικών υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στο Δήμο Αθηναίων
της Περιφερειακής Ενότητας κεντρικού τομέα
Αθηνών» με κωδικό ΚΤ4-01.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περ. β της παρ. 8 του άρθρου 2
του ν. 2308/1995, «Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου. Διαδικασία έως τις πρώτες
εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία και άλλες διατάξεις» (Α’ 114), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του
άρθρου 3 του ν. 4164/2013, και της παρ. 5 του άρθρου
6A του ν. 2308/1995, καθώς και του άρθρου 13 του
ν. 2308/1995 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παρ. 1
και 11 του άρθρου 1 του ν. 4164/2013 «Συμπλήρωση
των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες
ρυθμίσεις» (Α’ 156), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις των παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 1 και
την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για
την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του
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Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες
διατάξεις» (Α’ 5).
3. Τις διατάξεις του Άρθρου έκτου παρ. 2 του ν. 4617/
2019 «Κύρωση του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια σχετικά με την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και
τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των οφειλών που
απορρέουν από τη χρησιμοποίησή τους, στη Σύμβαση
των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιοποικιλότητα και άλλες
διατάξεις» (Α’ 88).
4. Το άρθρο 1 του υπ αρ. 3 προεδρικού διατάγματος
(Α΄ 3/2021) σύμφωνα με το οποίο μεταφέρεται από το
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο Υπουργείο
Ψηφιακής Διακυβέρνησης η Εποπτεία του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο».
5. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13Α του ν. 2308/
1995, όπως ισχύει.
6. Την υπ’ αρ. 2047792/08.01.2021 Εισήγηση του Γενικού Διευθυντή.
7. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Άρθρο Μόνον
Καθορίζεται η 21η Απριλίου 2021, ως ημερομηνία μέχρι την οποία είναι επιτρεπτή η υποβολή εκπρόθεσμων
δηλώσεων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ. 8 του
ν. 2308/1995, όπως ισχύει, και η κατάθεση αίτησης διόρθωσης προδήλου σφάλματος κατά τα οριζόμενα στα
άρθρα 2 παρ. 8 και 6Α παρ. 5 του ν. 2308/1995 όπως ισχύουν, στις υπό κτηματογράφηση περιοχές, για το σύνολο
των ακινήτων που βρίσκονται στον Δήμο Αθηναίων, της
Σύμβασης με κωδικό ΚΤ4-01.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2021
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΔΗΜ. ΣΤΑΘΑΚΗΣ
I

Αριθμ. 1924
(2)
Ίδρυση του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Θρησκευτικός και Προσκυνηματικός Τουρισμός» μεταξύ του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και
Χριστιανικού Πολιτισμού (επισπεύδον) της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) και του Τμήματος Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού
της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης (Θεσσαλονίκης) του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.).
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3341/1925 (A΄ 154) «Περί ιδρύσεως Πανεπιστημίου εν Θεσσαλονίκη», με τον οποίο ιδρύ-
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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 Τμήματος και ίδρυση-συγκρότηση, μετονομασία και ανασυγκρότηση 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 Θεσσαλονίκης».
3. Tην υπό στοιχεία 169775/Ζ1/15-12-2020 (Β΄ 5710)
υπουργική απόφαση «Μετονομασία του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης».
4. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) «Οργάνωση
και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για
την έρευνα και άλλες διατάξεις», ιδίως των άρθρων 31-37
και 43-45, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14
και 15 (Α΄ 189) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης
πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του κεφαλαίου ΙΑ’ «Ψηφιακή Διαφάνεια- Πρόγραμμα Διαύγεια» του ν. 4727/2020 (Α΄ 184)
«Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας
(ΕΕ) 2019/1024 - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και
άλλες διατάξεις».
7. Τις υπό στοιχεία: α) 216772/Ζ1/8-12-2017 (Β΄ 4334)
υπουργικές αποφάσεις: «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης
βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών
Σπουδών» και β) 131757/Ζ1/2-8-2018 (Β΄ 3387): «Ρύθμιση θεμάτων απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών των Ελληνικών ΑΕΙ».
8. Το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία 34783/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/5-3-2019 με θέμα: «Εφαρμογή της διάταξης του
ν. 4559/2018 (Α’ 142) για τον ελάχιστο αριθμό εισακτέων σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών» (ΑΔΑ:
Ω66Η4653ΠΣ-ΤΩΚ).
9. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό: α) 163204/
Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων
του ν. 4485/2017 (Α´114) για θέματα μεταπτυχιακών
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 «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α´114) για θέματα 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.
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4521/2018 (Α´38) “Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις”».
10. Τη διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία 108075/Ζ1/
03-07-2019 (ΥΟΔΔ 432, διόρθωση σφάλματος ΥΟΔΔ
809) με θέμα «Εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» με θητεία από 1-9-2019 έως 31-8-2022.
11. 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.
12. Την πράξη του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης υπό στοιχεία 1204/14-9-2020
(ΑΔΑ: Ω7Α746Ψ8ΧΒ-ΠΨΟ) περί συγκρότησης της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. για το ακαδημαϊκό έτος 2020 - 2021.
13. Την εισήγηση της απόλυτης πλειοψηφίας της Συνέλευσης (συνεδρίαση υπ’ αρ. 654/28-11-2019) του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογία, ήδη Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού
(Β΄ 5710/2020) για την ίδρυση του Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλo
«Θρησκευτικός και Προσκυνηματικός Τουρισμός» μεταξύ του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού (επισπεύδον) της Θεολογικής Σχολής
του Α.Π.Θ. και του Τμήματος Διοίκησης Οργανισμών,
Μάρκετινγκ και Τουρισμού της Σχολής Οικονομίας και
Διοίκησης (Θεσσαλονίκης) του ΔΙ.ΠΑ.Ε.
14. Την εισήγηση της απόλυτης πλειοψηφίας της
Συνέλευσης του Τμήματος Διοίκησης Οργανισμών,
Μάρκετινγκ και Τουρισμού της Σχολής Οικονομίας και
Διοίκησης (Θεσσαλονίκης) του ΔΙ.ΠΑ.Ε. (συνεδρίαση
13/28-11-2019) για την ίδρυση του Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο
«Θρησκευτικός και Προσκυνηματικός Τουρισμός».
15. Την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (έκτακτη συνεδρίαση
υπ’ αρ. 19/17-6-2020) για την ίδρυση του Δ.Π.Μ.Σ. με
τίτλο «Θρησκευτικός και Προσκυνηματικός Τουρισμός».
15. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του
Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας, ήδη
Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού (Β΄ 5710/2020) της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ.
και του Τμήματος Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ
και Τουρισμού της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης
(Θεσσαλονίκης) του ΔΙ.ΠΑ.Ε. για τη συνδιοργάνωση του
Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Θρησκευτικός και Προσκυνηματικός
Τουρισμός».
16. Τη θετική εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Α.Π.Θ. (συνεδρίαση υπ’ αρ. 23/24-9-2020)
για την ίδρυση του Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο «Θρησκευτικός και
Προσκυνηματικός Τουρισμός».
17. 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 ίδρυση και λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος
2020-2021 του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) μεταξύ του Τμήματος
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Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού
(επισπεύδον) της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) και του Τμήματος
Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού της
Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης (Θεσσαλονίκης) του
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) με τίτλο
«Θρησκευτικός και Προσκυνηματικός Τουρισμός» ως
ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. και το Τμήμα
Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού της
Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης (Θεσσαλονίκης) του
ΔΙ.ΠΑ.Ε. οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Θρησκευτικός και
Προσκυνηματικός Τουρισμός», σύμφωνα με τις διατάξεις
της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017
(Α’ 114).
Άρθρο 2
Γνωστικό Αντικείμενο - Σκοπός
Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η μελέτη και η έρευνα
των διαφόρων θρησκευτικών και προσκυνηματικών
δεδομένων του ελλαδικού κυρίως χώρου, αλλά και
ευρύτερα του βαλκανικού και μικρασιατικού, καθώς
και του χώρου των Αγίων Τόπων, τα οποία δεδομένα
περιλαμβάνουν τις σχετικές μαρτυρίες των πηγών και
των παραδόσεων, αλλά και τους τρόπους προβολής και
ανάδειξης αυτών.
Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας στα πεδία
που αναφέρονται στο θεωρητικό υπόβαθρο του θρησκευτικού και προσκυνηματικού τουρισμού, αλλά και η
παροχή και ανάπτυξη δεξιοτήτων για όσους/-ες ενδιαφέρονται να απασχοληθούν στον χώρο του θρησκευτικού και προσκυνηματικού τουρισμού ή να εργασθούν
επαγγελματικά με αυτόν σε δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.
Το Δ.Π.Μ.Σ. έχει τους εξής επιμέρους στόχους:
1) την παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών επί του αντικειμένου του και την ανάπτυξη κριτικών
και ερευνητικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για σπουδές διδακτορικού επιπέδου,
2) την κατάρτιση και τον εφοδιασμό των αποφοίτων με
εξειδικευμένες γνώσεις στα θέματα του θρη- σκευτικού
και προσκυνηματικού τουρισμού,
3) την ανάπτυξη ικανοτήτων για διεπιστημονική αντιμετώπιση σύνθετων πρακτικών ζητημάτων που αφορούν στα εν λόγω θέματα,
4) την ακαδημαϊκή ερευνητική προσέγγιση του αντικειμένου με τη σύγκλιση διαφόρων επιστημονικών πόρων από σχετικές επιστήμες,
5) την απόκτηση δεξιοτήτων για την οργάνωση και
την εν γένει διαχείριση της τουριστικής αξιοποίησης
των δεδομένων του θρησκευτικού και προσκυνηματικού τουρισμού,
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6) την παραγωγή νέας γνώσης και επιστημονικού έργου, που θα εμπλουτίσουν τις γνώσεις στο αντικείμενο,
θα εμβαθύνουν στο φαινόμενο του θρησκευτικού και
προσκυνηματικού τουρισμού και θα συμβάλουν στην
ερμηνεία και στην κατανόηση των διαφόρων πτυχών
του,
7) την κατάρτιση θεολόγων, ιστορικών, φιλολόγων,
στελεχών της Εκκλησίας, επαγγελματιών του τουρισμού
με σχετικές προς το αντικείμενο γνώσεις, ώστε να μπορούν να προσφέρουν υψηλής ποιότητας επαγγελματικό
έργο και να αποτελέσουν στελέχη σε οργανισμούς που
σχετίζονται με τα πεδία του Προγράμματος.
Ειδικότερος σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η ποιμαντική
κατάρτιση των ενδιαφερομένων και η εμβάθυνση και
προώθηση εξειδικευμένων θεολογικών σπουδών, που
υπηρετούν τις διεκκλησιαστικές σχέσεις και τη σύνδεση
της επιστήμης της Θεολογίας με την κοινωνία.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος
Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Θρησκευτικός και Προσκυνηματικός Τουρισμός». Στο πρόγραμμα δεν προβλέπονται
επιμέρους ειδικεύσεις.
Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί:
1. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. και
Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής.
2. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή/-τρια του/
της οποίου/-ας ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από
ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με τον
ν. 3328/2005 (Α’ 80).
3. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών των
Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.) και των
Παραγωγικών Σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων και των
Σωμάτων Ασφαλείας.
4. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της
παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017 (Α’ 114), μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι/-ες και μόνο ένας/
μία κατ’ έτος εφόσον ο τίτλος σπουδών και το έργο που
επιτελούν είναι συναφή με το αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ.
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια σπουδών
Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Δ.Π.Μ.Σ. που οδηγεί
στη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα, πλήρους
φοίτησης, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης και κρίσης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής
Εργασίας.
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Άρθρο 6
Πιστωτικές Μονάδες Γλώσσα Διεξαγωγής του Προγράμματος
Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι ενενήντα (90) ECTS. Από
αυτές, τριάντα (30) μονάδες αντιστοιχούν στα τέσσερα
(4) υποχρεωτικά (Υ) μαθήματα και το ένα (1) υποχρεωτικό επιλογής (ΥΕ) μάθημα του πρώτου (Α’ ) εξαμήνου,
τριάντα (30) μονάδες αντιστοιχούν στα τέσσερα (4)
υποχρεωτικά (Υ) μαθήματα και το ένα (1) υποχρεωτικό
επιλογής (ΥΕ) μάθημα του δεύτερου (Β’ ) εξαμήνου και
τριάντα (30) μονάδες αντιστοιχούν στην εκπόνηση της
Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας του τρίτου (Γ’ )
εξαμήνου.
Η εκπαιδευτική διαδικασία περιλαμβάνει μαθήματα, σεμινάρια και ερευνητική απασχόληση, πρακτικές
ασκήσεις και διάφορες εκπαιδευτικές και ερευνητικές
δραστηριότητες, όπως επιτόπιες επισκέψεις και εργασίες. Για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών απαιτείται η συμμετοχή στο σύνολο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων, η επιτυχής
εξέταση στα μαθήματα κορμού και επιλογής, καθώς και
η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας και
η πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης, όπου αυτή προβλέπεται.
Για το πρόγραμμα διδασκαλίας, τις εξετάσεις, τη βαθμολογία και την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας εφαρμόζονται τα οριζόμενα στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του προγράμματος.
Ως γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος και γλώσσα εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας ορίζεται η ελληνική.
Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο Δ.Π.Μ.Σ. «Θρησκευτικός
και Προσκυνηματικός Τουρισμός»» κατ’ έτος ορίζεται
κατ’ ανώτατο όριο σε εξήντα (60) μεταπτυχιακούς/-ές
φοιτητές/-τριες.
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. 3036/
21-10-2020) και αναφέρονται στην προκήρυξη.
Άρθρο 8
Προσωπικό
Για την υλοποίηση του Δ.Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν
μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και
Χριστιανικού Πολιτισμού της Θεολογικής Σχολής του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του
Τμήματος Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης (Θεσσαλονίκης) του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, μέλη
Δ.Ε.Π. άλλων Σχολών και Τμημάτων των δύο συνεργαζομένων Πανεπιστημίων ή και άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής
και αλλοδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων και επισκέπτες διδάσκοντες (καταξιωμένοι επι-
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στήμονες, καλλιτέχνες ή επιστήμονες αναγνωρισμένου
κύρους) από την ημεδαπή και την αλλοδαπή, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 36, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει, του ν. 4485/2017 (Α’ 114).
Η διοικητική και τεχνική υποστήριξη του Δ.Π.Μ.Σ. παρέχεται από τη Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνικής
Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Α.Π.Θ.
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Για τη λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθεί η
υλικοτεχνική υποδομή των συνεργαζομένων Τμημάτων
Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού της
Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης και του Τμήματος Διοίκησης Οργανισμών,
Μάρκετινγκ και Τουρισμού της Σχολής Οικονομίας και
Διοίκησης (Θεσσαλονίκης) του Διεθνούς Πανεπιστημίου
της Ελλάδος (αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκες, εργαστήρια, νησίδες Η/Υ κ.λπ.).

Λειτουργικά έξοδα Ιδρύματος
(=30% τελών φοίτησης)
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΤΗΣΙΩΝ
ΔΑΠΑΝΩΝ

25.200,00 €
84.000,00 €

Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας καλύπτεται από τέλη
φοίτησης ποσού δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €) συνολικά.
Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον οικείο Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 15 Ιανουαρίου 2021
Ο Πρύτανης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

I

Το Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος
2020-2021 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.
Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας - Τέλη Φοίτησης
Ετήσιο Κόστος Λειτουργίας
Κατηγορία Δαπάνης
Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες
λογισμικού
Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε
μεταπτυχιακούς φοιτητές
Δαπάνες αναλωσίμων
Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων
του Δ.Π.Μ.Σ.
Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του
Δ.Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς
Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού
προσωπικού των Α.Ε.Ι. και
ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων
που συμμετέχουν στην οργάνωση
του Δ.Π.Μ.Σ.
Αμοιβές έκτακτου διδακτικού
προσωπικού των Α.Ε.Ι. που
συμμετέχουν στην οργάνωση του
Δ.Π.Μ.Σ.
Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού
της παρ. 5 του άρθρου 36 του
ν. 4485/2017
Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής
υποστήριξης
Λοιπές δαπάνες, όπως έξοδα
δημοσιότητας-προβολής, αγοράς
εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης
συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου
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Ποσό
1.500,00 €
1.300,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €

38.000,00 €

6.000,00 €

0,00 €
8.000,00 €

1.000,00 €

Αριθμ. απόφ. 14/23.12.2020
(3)
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Ειδικό Επταμελές Όργανο της επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ειδικού λογαριασμού κονδυλίων έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών.
Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ EIΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΚΟΝΔΥΛΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΠΑΤΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 50, 53 και 54 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114) β) του
άρθρου 4 του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με
την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων
στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (Α’ 112), όπως ισχύει, καθώς και την κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα υπό στοιχεία ΥΠΟΙΚ Δ6 1127865/
ΕΞ2010/30-09-2010 απόφαση.
2. Την υπό στοιχεία108176/Ζ1/21-8-2020 διαπιστωτική πράξη της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων
εκλογής Πρύτανη και τεσσάρων Αντιπρυτάνεων το Πανεπιστήμιο Πατρών (ΥΟΔΔ 677) σχετικά με την εκλογή
του Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Χρήστου Μπούρα, στη θέση του Πρυτάνεως
του Πανεπιστημίου Πατρών με θητεία από 01-09-2020
έως 31-08-2024.
3. Την υπ’ αρ. 856/29554/14-9-2020 πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών «Ορισμός τομέων ευϋύνης και αρμοδιοτήτων στους εκλεγέντες Αντιπρυτάνεις
του Πανεπιστημίου Πατρών» (Β’ 4022) σχετικά με τον
ορισμό των τομέων ευθύνης και αρμοδιοτήτων στους
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εκλεγέντες Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου Πατρών,
καθώς και τον καθορισμό της σειράς αναπλήρωσης του
Πρύτανη, από τους Αντιπρυτάνεις, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού.
4. Την υπ’ αρ. 1142836/18.12.2020 πράξη του Πρύτανη
του Πανεπιστημίου Πατρών με θέμα: «Συγκρότηση της
Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών», σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017
(Α’ 114) (ΑΔΑ:ΨΝ5Σ469Β7Γ-ΛΞΞ).
5. Την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Πατρών κατά την
υπ’ αρ. 14/23-12-2020 συνεδρίαση της περί συγκρότησης Ειδικού Επταμελούς Οργάνου (ΑΔΑ: ΩΖΦΙ469Β7Γ8ΘΡ).
6. Την ανάγκη μεταβίβασης στο Ειδικό Επταμελές Όργανο αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. (υπ’ αρ. 14/23.12.2020 συνεδρίαση
της), για λόγους ευχερέστερης άσκησης των αρμοδιοτήτων της, οι οποίες απορρέουν από το άρθρο 54 του
ν. 4485/2017 (Α’ 114).
7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ούτε του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου
Πατρών, αποφασίζει:
Μεταβιβάζει στο συγκροτηθέν Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής τις ακόλουθες αρμοδιότητες της,
όπως περιγράφονται στα εδάφια δ, ε, ζ, η, θ, ια, ιβ, ιγ και
ιδ του άρθρου 54 του ν. 4485/2017 (Α’114):
1) Την έγκριση των προτάσεων για τη χρηματοδότηση
της εκτέλεσης ερευνητικών και λοιπών έργων, σύμφωνα με τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του
Ε.Λ.Κ.Ε.
2) Την έγκριση των προϋπολογισμών των έργων/προγραμμάτων που εκτελούνται μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε., καθώς
και των τυχόν αναμορφώσεων αυτών, εντάσσοντας τους
στον προϋπολογισμό του Ε.Λ.Κ.Ε.
3) Την παροχή κάθε αναγκαίας ενημέρωσης για τις
δραστηριότητες του Ε.Λ.Κ.Ε. προς τον Πρύτανη και τη
Σύγκλητο του Α.Ε.Ι. και προς τους φορείς του δημοσίου.
4) Την ανάθεση για την εξυπηρέτηση των σκοπών του
Ε.Λ.Κ.Ε. στο προσωπικό του Α.Ε.Ι. ή σε τρίτους ερευνητικών μελετών και υπηρεσιών ύστερα από τεκμηρίωση της
σκοπιμότητας και με τις διαδικασίες που προβλέπονται
στον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης
5) Την αποδοχή των κάθε είδους επιχορηγήσεων,
χρηματοδοτήσεων, δωρεών και εισφορών τρίτων στον
Ε.Λ.Κ.Ε., τον καθορισμό των ειδικότερων όρων αποδοχής και διάθεσης τους, όταν αυτοί δεν καθορίζονται από
συμβατικές υποχρεώσεις, και την έγκριση της σύναψης
πάσης φύσεως συμβάσεων με φυσικά ή νομικά πρόσωπα
στο πλαίσιο των έργων και προγραμμάτων που υλοποιεί
ο Ε.Λ.Κ.Ε. με την επιφύλαξη της περίπτωσης ζ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του ν. 4485/2017.
6) Τη χορήγηση υποτροφιών σύμφωνα με τον Οδηγό
Χρηματοδότησης του Ε.Λ.Κ.Ε.
7) Την πρόσληψη και απασχόληση προσωπικού για την
υποστήριξη των έργων και προγραμμάτων που υλοποιεί
ο Ε.Λ.Κ.Ε.
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8) Τη χορήγηση ταμειακών διαχειριστικών διευκολύνσεων σε έργα/προγράμματα, καθώς και προκαταβολών
σύμφωνα με τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. και
9) Τη διενέργεια κάθε αναγκαίας πράξης για την εύρυθμη λειτουργία του Ε.Λ.Κ.Ε. και των έργων που αυτός
υλοποιεί.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 7 Ιανουαρίου 2021
Ο Πρόεδρος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. 147/Φ20
(4)
Σύσταση τεχνικού Συμβουλίου του Ελληνικού
Μεσογειακού Πανεπιστημίου.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 1966/1991 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 2 περ. (κζ),
80 παρ. 22 περ. (α) και 81 παρ. 8 του ν. 4009/2011 και τις
διατάξεις των άρθρων 8 παρ. 2 περ. (κα) και 84 παρ. 8
του ν. 4485/2017.
2. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) «Συνέργειες
Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του
Κράτους και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 75 έως 83 του ν. 4727/2020
(Α΄ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην
Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και
της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972) και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
4. Την υπό στοιχεία 319/Φ20/16-05-2019 (ΑΔΑ: ΨΙΦ846ΜΗ2Ι-Θ6Β) απόφαση του Πρύτανη του Ελληνικού
Μεσογειακού Πανεπιστημίου με θέμα «Συγκρότηση της
Συγκλήτου του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου»,
όπως έχει τροποποιηθεί έως σήμερα.
5. Την υπό στοιχεία 206997/Ζ1/27-11-2017 πράξη
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
(Υ.Ο.Δ.Δ. 633) με την οποία διαπιστώθηκε η εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του ΤΕΙ Κρήτης.
6. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφάσισε:
Τη σύσταση Τεχνικού Συμβουλίου ως εξής.
1. Το Τεχνικό Συμβούλιο είναι γνωμοδοτικό όργανο
της Συγκλήτου, του Πρυτανικού Συμβουλίου και του
Πρύτανη, ορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου μετά από
εισήγηση του Πρύτανη και αποτελείται από:

Τεύχος B’ 271/27.01.2021

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

α) Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος, με τον νόμιμο αναπληρωτή του
ως Πρόεδρο.
β) Τρία (3) τακτικά μέλη, Καθηγητές του Ιδρύματος,
διπλωματούχους μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων, με
τους αναπληρωματικούς τους που δεν είναι τακτικά ή
αναπληρωματικά μέλη της Συγκλήτου, κατόπιν εισήγησης του Πρύτανη.
γ) Έναν (1) Προϊστάμενο από τα Τμήματα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τον αναπληρωτή του.
δ) Έναν (1) Τεχνικό Υπάλληλο, κλάδου ΠΕ ή ΤΕ της Περιφέρειας Κρήτης, με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται από την Περιφέρεια Κρήτης μετά από αίτημα του
Πρύτανη.
ε) Έναν (1) Εκπρόσωπο Τεχνικού Επιμελητηρίου με τον
αναπληρωτή του που ορίζονται από το οικείο Επιμελητήριο μετά από αίτημα του Πρύτανη.
2. Με την ίδια απόφαση ορισμού των μελών του Τεχνικού Συμβουλίου, ορίζεται από τα τακτικά μέλη Αναπληρωτής Πρόεδρος ο αρχαιότερος από τους Καθηγητές
του Ιδρύματος που συμμετέχουν στο Τεχνικό Συμβούλιο.
Επίσης, ορίζονται, μετά από απόφαση του Αντιπρύτανη
Διοικητικών Υποθέσεων (ή του Αντιπρύτανη συναφούς
αρμοδιότητας) ο Γραμματέας του Συμβουλίου (χωρίς
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δικαίωμα ψήφου) με τον αναπληρωτή του, από τους διοικητικούς υπαλλήλους του Ιδρύματος. Ο Γραμματέας έχει
καθήκοντα τη διοικητική υποστήριξη του Συμβουλίου
και την τήρηση των σχετικών πρακτικών και αρχείων. Για
τη θέση του Γραμματέα του Συμβουλίου και του αναπληρωτή του ορίζονται κατά προτεραιότητα υπάλληλοι με
τεχνική ειδικότητα ΠΕ ή ΤΕ.
3. Η θητεία των μελών του Τεχνικού Συμβουλίου είναι
τριετής.
4. Το Τεχνικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να γνωμοδοτεί
για την έκδοση αποφάσεων για τις διάφορες κατηγορίες
τεχνικών έργων, μελετών και τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, όπου προβλέπεται από
την κείμενη νομοθεσία.
5. Το Τεχνικό Συμβούλιο λειτουργεί σύμφωνα με τις
γενικές διατάξεις που ισχύουν για τη λειτουργία των
συλλογικών οργάνων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ηράκλειο, 12 Ιανουαρίου 2021
Ο Πρύτανης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ
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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.

*02002712701210008*

