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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./52/12877 (1)
Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Υγείας 

έτους 2016.

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του 

άρθρου 11 του Ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής 
οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της 
δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α΄/15-3-2010), όπως 
ισχύουν, και τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου 
του Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α΄/2012).

2. Το Π.δ. 24/27-1-2015 (ΦΕΚ 20/Α΄/2015) «Σύσταση 
και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής 
Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

3. Την απόφαση Υ21/6-10-2015 (ΦΕΚ 2144/Β΄/2015) 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Xριστό-
φορο Βερναρδάκη».

4. Την υπ’ αρ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/01-3-2011 
(ΦΕΚ 323/Β΄/1-3-2011) Κοινή απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης και Οικονομικών, για τον καθορισμό των προ-
τεραιοτήτων των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

5. Το υπ΄αριθμ. A4γ/30701/28-4-2016 έγγραφο του 
Υπουργείου Υγείας.

6. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη-
σης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 
1 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009.

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή είκοσι έξι (26) ατόμων, για τα Κέντρα Πρό-
ληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνι-
κής Υγείας για το έτος 2016 (Υπουργείο Υγείας), ως εξής:

1) Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής 
της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Μεσσηνίας Κ.Ε.Π.Ε.Π.Ψ.Υ.».

• Ένα (1) άτομο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Γραμμα-
τειακή Υποστήριξη.

2) Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής 
της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Λήμνου και Αγ. Ευστρα-
τίου «ΠΟΛΙΟΧΝΗ».

• Ένα (1) άτομο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Κοι-
νωνιολόγος.

• Ένα (1) άτομο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Ψυ-
χολόγος.

• Ένα (1) άτομο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Κοι-
νωνικός Λειτουργός.

3) Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγω-
γής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας 
«ΟΔΥΣΣΕΑΣ».

• Ένα (1) άτομο, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Ψυ-
χολόγος.

• Ένα (1) άτομο, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Γραμμα-
τειακή Υποστήριξη.

4) Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής 
της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Ζακύνθου «Η ΣΤΟΡΓΗ».

• Ένα (1) άτομο, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Ψυ-
χολόγος.

5) Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγω-
γής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Δήμου Αθηναίων 
«ΑΘΗΝΑ ΥΓΕΙΑ».

• Ένα (1) άτομο, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Κοινωνι-
κός Λειτουργός.

• Ένα (1) άτομο, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Ψυ-
χολόγος.

6) Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής 
της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Ν. Πέλλας «ΟΡΑΜΑ».

• Ένα (1) άτομο, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Ψυ-
χολόγος.

7) Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής 
της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Ν. Χαλκιδικής «ΠΝΟΗ».

• Ένα (1) άτομο, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Γραμμα-
τειακή Υποστήριξη.

8) Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής 
της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης 
«ΑΠΟΠΛΟΥΣ».

• Ένα (1) άτομο, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Ψυ-
χολόγος.

9) Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής 
της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «ΘΗΣΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ».

• Δύο (2) άτομα, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Ψυ-
χολόγων.

10) Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγω-
γής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ν. Λάρισας «ΟΡΦΕΑΣ».

• Ένα (1) άτομο, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Ψυ-
χολόγος.

11) Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγω-
γής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Πειραιά.

• Δύο (2) άτομα, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Ψυ-
χολόγων.

• Δύο (2) άτομα, Πανεπιστημιακής/Τεχνολογικής Εκ-
παίδευσης, Κοινωνικών Λειτουργών.

• Ένα (1) άτομο, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Κοι-
νωνικού Ανθρωπολόγου.

• Ένα (1) άτομο, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Κοι-
νωνιολόγος.

• Δύο (2) άτομα, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Αν-
θρωπιστικών, Κοινωνικών, Παιδαγωγικών Επιστημών

• Ένα (1) άτομο, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Ψυ-
χίατρος.

• Δύο (2) άτομα, Πανεπιστημιακής/Τεχνολογικής Εκ-
παίδευσης, Γραμματειακής Υποστήριξης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Μαΐου 2016 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ

Ι

(2)
Eπιβολή πολλαπλών τελών εις βάρος του 

MUHAMMAD ASIF του MUHAMMAD SAHIN.

Με την 39/2013/16-07-2015 καταλογιστική πράξη 
της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
του Τελωνείου Οινόης, επιβάλλονται κατ’ άρθρο 155 
Ν. 2960/2001 περί «Ε.Τ.Κ.», στον νυν αγνώστου διαμονής, 
γεννηθέντα την 10/05/1990 στο Πακιστάν, MUHAMMAD 
ASIF του MUHAMMAD SAHIN και της SELΙΜA ΒΙΒΙ, ως 
προσωπικά υπεύθυνο, πολλαπλά τέλη για λαθρεμπορία 
καπνικών, ύψους χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €), 
τα οποία προσαυξάνονται με τέλη χαρτοσήμου και Ο.Γ.Α. 
επί τελών χαρτοσήμου (2,4%), ήτοι ποσού ήτοι ποσού 
τριάντα έξι ευρώ (36,00 €).

Οινόη, 24 Μαΐου 2016 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΖΑΜΠΕΤΗ ΓΙΑΜΟΥΡΗ

Ι

Αριθμ. 1601.1/43200/2016/23-05-2016 (3)
Ορισμός Υπεύθυνου Συντονιστή Π.Σ.Ε.Α. στο 

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 15 παραγρ. 1 του Ν.δ. 17/1974 «Περί 

Πολιτικής Σχεδιάσεως Εκτάκτου Ανάγκης» (Α’ 236).
β) Του Π.δ. 941/1980 «Περί Οργανώσεως και Λειτουρ-

γίας της Διεύθυνσης Π.Σ.Ε.Α του Υ.Ε.Ν. (Α’ 237).
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γ) Του Ν. 2344/1995 «Οργάνωση Πολιτικής Προστα-
σίας και άλλες διατάξεις»(Α’ 212), όπως ισχύει σήμερα.

δ) Του Ν. 2641/1998 «Παλλαϊκή Άμυνα και άλλες δια-
τάξεις» (Α΄ 211).

ε) Του Ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α’ 102).

στ) Του Π.δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυ-
τιλίας και Αιγαίου» (Α’ 170).

ζ) Του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 116).

η) Του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» (Α’98).

θ) Του άρθρου 5 του Π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετο-
νομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση Υπηρε-
σιών» (Α’141), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του 
Π.δ. 94/2012 (Α΄ 149) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 
του Π.δ. 98/2012 (Α’ 160).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ορισμός Υπεύθυνου Συντονιστή ΠΣΕΑ

Ορίζουμε υπεύθυνο Συντονιστή για όλες τις Υπηρεσί-
ες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
και των εποπτευομένων Οργανισμών για την Πολιτική 
Σχεδίαση έκτακτης Ανάγκης τον Β΄ Υπαρχηγό ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ 
Αντιναύαρχο ΛΣ Γεώργιο Μπαρκάτσα.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από δημο-
σιεύσεώς της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 13 Μαΐου 2016

Ο Υπουργός 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ

Ι

Αριθμ. 2131.13/1189/16 (4)
Αγκυροβολία Ε/Γ - Τ/Ρ σκαφών στον όρμο «Ναυά-

γιο». 

Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 9-12, 14, 295, 296 του Γενικού Κανονισμού 

Λιμένα Ζακύνθου (ΦΕΚ 330 Β΄/1978).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 141 του Ν.δ. 187/1973 περί 

Κ.Δ.Ν.Δ. (ΦΕΚ 261 Α΄/1973).
3. Το αρίθμ. πρωτ.: 4356/01/15 Αριθμ. Σχεδίου: 973/ 

15-04-2015 έγγραφο Υπηρεσίας.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4256/2014 (ΦΕΚ 92 Β΄/14.04.2014).
5. Το γεγονός ότι στον όρμο Ναυάγιο καταπλέει κα-

θημερινά κατά την θερινή περίοδο μεγάλος αριθμός 
επαγγελματικών τουριστικών πλοίων ή πλοιαρίων καθώς 

και σκάφη αναψυχής μεταφέροντας και αποβιβάζοντας 
στην ακτή μεγάλο αριθμό επισκεπτών για κολύμβηση.

6. Την ανάγκη τήρησης όλων των κανόνων ασφαλείας 
πλοίων - επιβατών - λουομένων και προστασίας του 
θαλασσίου περιβάλλοντος.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού.

8. Την ισχύουσα Νομοθεσία, αποφασίζουμε:
1. Στην αριστερή των εισερχομένων σκαφών από τα 

βράχια του όρμου «Ναυάγιο» πλευρά και για σαράντα 
(40) μέτρα περίπου, θα απαγορεύεται η απο/επιβίβαση 
λουομένων αλλά και η αγκυροβολιά σκαφών λόγω κιν-
δύνου κατολισθήσεων.

2. Επιτρέπεται η ταυτόχρονη παραμονή δύο (02) Ε/Γ - 
Τ/Ρ πλοίων (ημερόπλοια) τα οποία μεταφέρουν περισ-
σότερους από εκατό (100) επιβάτες, κατά τους μήνες 
Ιούλιο - Αύγουστο και τρία (03) κατά τους μήνες Μάιο- 
Ιούνιο - Σεπτέμβριο - Οκτώβριο, τα οποία θα προσδέ-
νουν στην αριστερή των εισερχομένων σκαφών πλευρά 
του όρμου σε περιοχή τριάντα (30) μέτρων περίπου και 
μετά από τα πρώτα σαράντα (40) μέτρα, που όπως προ-
αναφέρθηκε θα υπάρχει πλήρης απαγόρευση προσέγγι-
σης σκαφών. Για την επίτευξη της εν λόγω υποχρέωσης 
απαιτείται η καθημερινή προηγούμενη συνεννόηση για 
την κλιμακωτή άφιξή τους στο «Ναυάγιο», με το Λιμενι-
κό Φυλάκιο Αγίου Νικολάου Βολιμών Ζακύνθου. Επιση-
μαίνεται ότι η σειρά πρόσδεσης των Ε/Γ - Τ/Ρ σκαφών 
θα πραγματοποιείται από την αριστερή προς την δεξιά 
πλευρά του όρμου. Τα ανωτέρω σκάφη θα αγκυροβο-
λούν μόνο (ε) μόνο σε θέση πρυμνοδέτησης.

3. Στην δεξιά πλευρά του όρμου θα πραγματοποιείται 
μόνο από/επιβίβαση επιβατών από τα Ε/Γ - Τ/Ρ σκάφη 
που μεταφέρουν λιγότερους από εκατό (100) επιβάτες, 
χωρίς αυτά να παραμένουν στην ακτή. Στον ίδιο χώρο θα 
προσδένουν και τα ιδιωτικά πλοία (αναψυχής). Επισημαί-
νεται ότι στην ανωτέρω περιοχή απαγορεύεται η ταυτό-
χρονη παραμονή περισσότερων των πέντε (05) σκαφών.

4. Ο υπόλοιπος χώρος, θα είναι διαθέσιμος για τους 
λουόμενους και δεν θα επιτρέπεται σε καμία περίπτωση 
η προσέγγιση πλοίων - σκαφών.

5. Απαγορεύεται η πρόσδεση των κάβων των παραπά-
νω πλοίων από το ναυάγιο του πλοίου επί της ακτής, με 
σκοπό την ασφάλεια των λουομένων και την αποφυγή 
καταστροφής του ναυαγίου που αποτελεί ιδιαίτερο αξι-
οθέατο για τη νήσο Ζάκυνθο.

6. Με δυσμενείς καιρικές συνθήκες (όχι όμως απαγο-
ρευτικές του απόπλου), ή με φαινόμενα αποθαλασσιάς 
απαγορεύεται η παραμονή σκαφών στον όρμο «Ναυά-
γιο», προς απο/επιβίβαση περιηγητών για κολύμβηση, με 
σκοπό την αποφυγή ατυχήματος των κολυμβητών και της 
ταλαιπωρίας των επιβαινόντων, μετά από συνεννόηση με 
το Λιμενικό Φυλάκιο Αγίου Νικολάου Βολιμών Ζακύνθου.

7. Η παραμονή στον όρμο Ναυάγιο δεν θα υπερβαίνει 
τη μία (01) ώρα. Καθ’ όλη την διάρκεια παραμονής απα-
γορεύεται η λειτουργία του βιολογικού.

8. Σε κάθε κατάπλου και απόπλου στον όρμο θα ενη-
μερώνεται το Λιμενικό Φυλάκιο Αγίου Νικολάου Βολιμών 
Ζακύνθου μέσω διαύλου VHF CH 79-12 και θα γίνεται 
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στο ημερολόγιο γέφυρας του πλοίου σχετική εγγραφή.
9. Κατά τις κινήσεις (μανούβρες) κατάπλου - απόπλου 

ιδιαίτερα όταν τα σκάφη είναι πολύ κοντά το ένα στο 
άλλο, επιβάλλεται συνεχής και αυξημένη προσοχή και 
οπτική - ακουστική επιτήρηση του θαλασσίου χώρου. 
Επιπλέον, επιβάλλεται η τήρηση ασφαλούς ταχύτητας 
και απόστασης από τους λουόμενους και εφαρμογή 
όλων των κανόνων χειρισμού και πλεύσεως που προ-
βλέπει ο Δ.Κ.Α.Σ. Κατά τους κατάπλους -απόπλους και για 
την επίτευξη καλύτερων συνθηκών ασφαλείας κρίνεται 
επιβεβλημένη η συνεργασία και συνεννόηση μεταξύ των 
πλοιάρχων αναφορικά με την σειρά αγκυροβολιάς των 
υπό την διακυβέρνηση τους Ε/Γ - Τ/Ρ πλοίων.

10. Οι παραβάτες της εν λόγω απόφασης συντρεχουσών 
ποινικών ή αστικών ευθυνών υπόκεινται σε διοικητικές 
κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 157 του Ν.δ. 187/1973 
(ΦΕΚ 261 Α΄/1973) όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 2 του Π.δ. 381/1995 (ΦΕΚ 214 Α΄/19.10.1995).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Ζάκυνθος, 18 Μαΐου 2016

Ο Λιμενάρχης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ KOKΚΑΛΑΣ

Ι

(5)
Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού ΙΔΑΧ 

μειωμένου ωραρίου του Δήμου Χαϊδαρίου.

Με την υπ’ αριθμ. 46/09-03-2016 (ορθή επανάληψη) 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χαϊδαρίου, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 1 
του Ν. 4368/2016, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 5312/26-02-
2016 αίτησης της Μαρδά Νταβουλέλη Πηνελόπης της 
υπ’ αριθ. πρωτ. 5313/26-02-2016 αίτησης της Χριστόφη 
Κοκκινάκη Καλλιόπης, της υπ’ αριθμ. 9306/27.04.2016 
βεβαίωσης του Δήμου Χαϊδαρίου περί μη ύπαρξης 
ενεργών συμβάσεων ορισμένου χρόνου ειδικότητας 
ΥΕ Καθαριστριών στο Δήμο και της υπ’ αριθμ. πρωτ. 
36117/13711/12-05-2016 εγκριτικής απόφασης της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, αυξάνεται το ωράριο 
εργασίας της υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιω τικού 
δικαίου αορίστου χρόνου, ΜΑΡΔΑ-ΝΤΑΒΟΥΛΕΛΗ ΠΗ-
ΝΕΛΟΠΗΣ του Γεωργίου, κατηγορίας ΥΕ ειδικότητας Κα-
θαριστριών από 2,5 ώρες σε 8 ώρες ημερησίως καθώς 
και της υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου, ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ 
του Κωνσταντίνου, κατηγορίας ΥΕ ειδικότητας Καθαρι-
στριών από 4 ώρες σε 8ώρες ημερησίως.

(Αριθμ. βεβ. οικονομικής του Δήμου Χαϊδαρίου: 
7185/18-03-2016).

(Αριθμ. αποφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 
36117/13711/12-05-2016).

Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ

Αριθμ. 15891/6075 (6)

Τροποποίηση συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ.: 

«ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΙΜΟΥ».

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.δ. 135/2010(ΦΕΚ/Α΄/228/2010) Οργανισμός 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 225, 238 και 280 του 

Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης».»

3. Τις διατάξεις του άρθρου 239, του Ν. 3463/2006 
(Φ.Ε.Κ. Α΄114/2006) ΚΔΚ.

4. Την αριθ. 94/2011(ΦΕΚ/Β΄/679/2011) απόφαση 
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλίμου, περί σύστασης 
Ν.Π.Δ.Δ με επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 
ΑΛΙΜΟΥ», όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκε με την 
υπ’αρ. 31432/17198/2015(ΦΕΚ/Β΄/1922/2015 απόφαση 
Γεν. Γραμ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

5. Την αρ. 329/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Δήμου Δάφνη Αλίμου, περί τροποποίησης της 
συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ.: «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ 
ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΙΜΟΥ».

6. Την αριθ. 3943/1690(ΦΕΚ/Β΄/597/2011) απόφαση 
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής περί «Μεταβίβασης αρμοδιότητας υπογραφής «ΜΕ 
ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ» αποφάσεων, εγγράφων 
και άλλων πράξεων για θέματα Διοίκησης στον Γενικό 
Δ/ντή Εσωτερικής Λειτουργίας, στον Προϊστάμενο της 
Διεύθυνσης Διοίκησης και στου Προϊσταμένους των 
Τμημάτων της Διεύθυνσης αυτής, της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής», αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθ. 94/2011 απόφαση Δημοτι-
κού Συμβουλίου Δήμου Αλίμου, την παρ. (β) του άρθρου 
5 -ΠΟΡΟΙ ως εξής:

Άρθρο 5
ΠΟΡΟΙ

β) Η ετήσια τακτική επιχορήγηση από το Δήμο Αλίμου 
ύψους 200.000 ευρώ, καθώς και κάθε έκτακτη επιχο-
ρήγηση από το Δήμο που ψηφίζεται από το δημοτικό 
συμβούλιο σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βά-
ρος του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2016 ποσού 
200.000 εύρω με Κ.Α. 00.6715.0016.

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει 94/2011 απόφαση Δημο-
τικού Συμβουλίου Δήμου Αλίμου.

Η παρούσα απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 19 Μαΐου 2016 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΟΓΙΑΤΖΗ
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Αριθμ. οικ.40359/15166 (7)
Τροποποίηση συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ.: 

«ΘΟΥΚΥΔΙΔΕΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ».

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.δ. 135/2010(ΦΕΚ/Α΄/228/2010)»Οργανισμός 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 225, 238 και 280 του 

Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 239, 240, του Ν. 3463/2006 
(ΦΕΚ Α΄ 114/2006) ΚΔΚ.

4. Την αριθ. 95/2011(ΦΕΚ/Β΄/679/2011) απόφαση 
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλίμου, περί σύστασης 
Ν.Π.Δ.Δ με επωνυμία «ΘΟΥΚΥΔΙΔΕΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟ-
ΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ», όπως τροποποιήθη-
κε με την υπ’ αρ. 64794/35769/2015(ΦΕΚ/Β΄/1922/2015) 
απόφαση Γεν. Γραμ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

5. Την αρ. 329/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου Δήμου Αλίμου, περί τροποποίησης της συστατικής 
πράξης του Ν.Π.Δ.Δ: «ΘΟΥΚΥΔΙΔΕΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟ-
ΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ».

6. Την αριθ. 3943/1690(ΦΕΚ/Β΄/597/2011) απόφαση 
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής περί «Μεταβίβασης αρμοδιότητας υπογραφής «ΜΕ 
ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ» αποφάσεων, εγγράφων 
και άλλων πράξεων για θέματα Διοίκησης στον Γενικό 
Δ/ντή Εσωτερικής Λειτουργίας, στον Προϊστάμενο της 
Διεύθυνσης Διοίκησης και στου Προϊσταμένους των 
Τμημάτων της Διεύθυνσης αυτής, της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής», αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθ. 95/2011 απόφαση Δημο-
τικού Συμβουλίου Δήμου Αλίμου, την παρ. (β) του 
άρθρου 5 -ΠΟΡΟΙ ως εξής:

Άρθρο 5-
ΠΟΡΟΙ

β) Η ετήσια τακτική επιχορήγηση από το Δήμο Αλίμου 
ύψους 100.000 ευρώ, καθώς και κάθε έκτακτη επιχο-
ρήγηση από το Δήμο που ψηφίζεται από το δημοτικό 
συμβούλιο σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βά-
ρος του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2016 ποσού 
100.000 ευρώ με Κ.Α. 00.6715.0015.

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει 95/2011 απόφαση Δημο-
τικού Συμβουλίου Δήμου Αλίμου.

Η παρούσα απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 20 Μαΐου 2016 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΟΓΙΑΤΖΗ

Αριθμ. πράξης 213/20.5.2016 (8)
Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-

δών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας 

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

Αθηνών με τίτλο «Αρχαιολογία της Ελλάδας και 

της Ανατολικής Μεσογείου: από τα ανάκτορα της 

Εποχής του Χαλκού έως και τα Ελληνιστικά βα-

σίλεια» (ΜΑ in Greek and Eastern Mediterranean 

Archaeology: From the Bronze Age Palaces to the 

Hellenistic Kingdoms).

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ TOY ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008, και ιδίως το άρθρο 

6 ΦΕΚ 148, τ.Α’, 16-7-2008 «θεσμικό πλαίσιο νια τις με-
ταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις δια-
τάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/τ.Α’/ 
25-8-2008), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/ 
τ.Α’/04-9-2009) και του άρθρου 37, παρ. 5 του Ν. 3848/ 
2010 (ΦΕΚ 71/τ.Α’).

2. Τις διατάξεις του Ν.  3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ.Α’/ 
02.08.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτα-
τη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης 
πιστωτικών μονάδων -Παράρτημα διπλώματος» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του 
Ν.  4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α’) «Δομή, λειτουργία, δια-
σφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί-
ηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως 
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ’ 
του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228/Α’) και του άρθρου 5, παρ. 8 
του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159/Α’) και του άρθρου 34, παρ. 2 
του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/Α’).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν.  4301/2014 
(ΦΕΚ 223 Α’/7-10-2014).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98/τ.Α’).

6. Το Π.δ. 85/2013 (ΦΕΚ 124 Α’/3.6.2013) «Ίδρυση, μετο-
νομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος 
στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών».

7. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης 
Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολο-
γίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών (8η συνέλευση, 04-04-2016).

8. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής 
Σύνθεσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών (15η συνεδρία, 27-04-2016).

9. Το υπ’ αριθμ. 54/18-01-2011 έγγραφο της ΑΔΙΠ από 
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας με τίτλο «Αρχαι-
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ολογία της Ελλάδας και της Ανατολικής Μεσογείου: από 
τα ανάκτορα της Εποχής του Χαλκού έως και τα Ελληνι-
στικά βασίλεια» (ΜΑ in Greek and Eastern Mediterranean 
Archaeology: From the Bronze Age Palaces to the 
Hellenistic Kingdoms) ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές διατάξεις

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Ε.Κ.Π.Α. ορ-
γανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2017-
2018 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) 
με τίτλο «Αρχαιολογία της Ελλάδας και της Ανατολικής 
Μεσογείου: από τα ανάκτορα της Εποχής του Χαλκού 
έως και τα Ελληνιστικά βασίλεια» (ΜΑ in Greek and 
Eastern Mediterranean Archaeology: From the Bronze 
Age Palaces to the Hellenistic Kingdoms), σύμφωνα 
με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις 
του Ν. 3685/2008 (Α΄148), όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Π.Μ.Σ.) είναι: η παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχια-
κού επιπέδου, προωθημένων γνώσεων, υπόβαθρου και 
τεχνογνωσίας, η έρευνα και η πρακτική εκπαίδευση των 
μεταπτυχιακών φοιτητών στο επιστημονικό πεδίο του 
Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Ε.Κ.Π.Α.

Το ΠΜΣ έχει ως σκοπό:
α. την ανάπτυξη των απαραίτητων ειδικών γνώσεων 

για την εις βάθος κατανόηση των σύγχρονων απαιτήσε-
ων και μεθόδων της αρχαιολογικής επιστήμης,

β. τη δημιουργία υψηλού επιπέδου εξειδικευμένων 
επιστημόνων της αλλοδαπής και της ημεδαπής ικανών 
να συμβάλουν στην ανάπτυξη της έρευνας και την προ-
ώθηση της γνώσης σε θέματα τόσο της Ελληνικής αρ-
χαιολογίας όσο και αυτής της Ανατολικής Μεσογείου,

γ. την προώθηση και προβολή του Ελληνικού πολιτι-
σμού και των πολύπλευρων και αμφίδρομων σχέσεών 
του με γειτονικούς σύγχρονους πολιτισμούς της Ανατο-
λικής Μεσογείου,

δ. την εμβάθυνση στις σύγχρονες θεωρητικές προσεγ-
γίσεις και πρακτικές μεθόδους του γνωστικού αντικειμέ-
νου της αρχαιολογίας.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας 
του Ε.Κ.Π.Α. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευ-
σης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Αρχαιολογία της Ελλάδας και της 
Ανατολικής Μεσογείου: από τα ανάκτορα της Εποχής 
του Χαλκού έως και τα Ελληνιστικά βασίλεια» (ΜΑ in 
Greek and Eastern Mediterranean Archaeology: From 
the Bronze Age Palaces to the Hellenistic Kingdoms).

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, έπειτα από επιλογή, πτυ-
χιούχοι των Τμημάτων Ιστορίας και Αρχαιολογίας, κα-
θώς και Τμημάτων με κατεύθυνση τις Ανθρωπιστικές 

Επιστήμες ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της 
αλλοδαπής και της ημεδαπής.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια Σπουδών

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχι-
ακού Διπλώματος Εξειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε ένα 
ακαδημαϊκό έτος, δηλαδή σε δυο (2) εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Για την απόκτηση ΜΔΕ απαιτούνται συνολικά εβδο-
μήντα πέντε (75) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Κατά τη 
διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές 
υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση 
μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση 
και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς και σε 
εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Το 
πρόγραμμα μαθημάτων δύναται να εκτελείται και με τη 
χρήση καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδων. Η γλώσσα 
διδασκαλίας είναι η Αγγλική.

Το Π.Μ.Σ. είναι πλήρους φοίτησης και κάθε μεταπτυ-
χιακός φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει και 
να εξετασθεί επιτυχώς συνολικά σε έξι (6) μαθήματα.

Κατά το Α΄και Β΄εξάμηνο, οι φοιτητές υποχρεούνται 
να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν επιτυχώς σε 
μαθήματα που αντιστοιχούν σε εξήντα (60) πιστωτικές 
μονάδες (ECTS). Τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα κατά το 
Α΄εξάμηνο, που αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές 
μονάδες (10 ανά μάθημα) και τρία (3) μαθήματα επιλογής 
κατά το Β΄εξάμηνο, που αντιστοιχούν σε τριάντα (30) 
πιστωτικές μονάδες (10 ανά μάθημα). Θα προσφέρονται 
οκτώ (8) μαθήματα επιλογής, από τα οποία οι φοιτητές 
υποχρεούνται να επιλέξουν και να παρακολουθήσουν 
τρία (3).

Μετά το πέρας των δύο εξαμήνων ακολουθεί, κατά τη 
θερινή περίοδο, η συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλω-
ματικής εργασίας, η οποία αντιστοιχεί σε δεκαπέντε (15) 
πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

Α΄ Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα ECTS
The Archaeology of Bronze Age Aegean 10
Visual Cultures of Classical Greece 10
 Key Themes in Eastern Mediterranean 
Archaeology

10

ΣΥΝΟΛΟ 30

Β΄ Εξάμηνο
Μαθήματα επιλογής* ECTS
The Minoan civilization 10
Mycenaean Greece 10
Cyprus in the Bronze Age 10
 The Near East during the 2nd and early 1st 
millennium B.C. 

10

Ancient Greek topography and architecture 10
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Ancient Greek sculpture 10
Ancient Greek pottery 10
Monumental topography of ancient Athens 10

ΣΥΝΟΛΟ 30
Θερινή Περίοδος

Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία
(ΜΑ dissertation)

15

ΣΥΝΟΛΟ 75

*Οί φοιτητές επιλέγουν τρία (3) από τα οκτώ (8) Μαθή-
ματα Επιλογής που προσφέρονται στο Β΄εξάμηνο.

Η ανακατανομή μαθημάτων στα εξάμηνα σπουδών, 
καθώς και η τροποποίηση του προγράμματος των μαθη-
μάτων θα γίνονται με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων 
και θα περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Μεταπτυχια-
κών Σπουδών.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος στο πρόγραμμα ορίζε-
ται κατ’ ανώτατο όριο σε σαράντα (40) μεταπτυχιακούς 
φοιτητές. Επιπλέον του αριθμού των εισακτέων γίνονται 
δεκτοί και υπότροφοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 4 του Ν. 3685/2008 (Α΄148) και όχι άνω του 5% του 
τελικού συνολικού αριθμού εισακτέων.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων μπο-
ρούν να συμμετέχουν εκτός από μέλη Δ.Ε.Π. του Τομέα 
Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης του Τμήματος 
Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Ε.Κ.Π.Α. και μέλη Δ.Ε.Π. 
άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αλλοδαπής, 
καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 (Α΄148).

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λει-
τουργήσει στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Ιστορίας 
και Αρχαιολογίας του Ε.Κ.Π.Α. με την υπάρχουσα υπο-
δομή και ο επιπλέον αναγκαίος ειδικός εξοπλισμός θα 
εξασφαλίζεται κατά περίπτωση από τους πόρους του 
συγκεκριμένου προγράμματος.

Άρθρο 10
Διάρκεια λειτουργίας

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 80 παρ. 
11 περ. α του Ν. 4009/2011 (Α΄195), όπως τροποποιήθηκε 

με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ του Ν. 4025/2011 
(Α΄228), του άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (Α΄ 159) 
και του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (Α΄24), το 
Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 
2021-2022, οπότε και θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συ-
νέχισης της λειτουργίας του.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α’), 
το 65% του ετήσιου κόστους λειτουργίας του Π.Μ.Σ. υπο-
λογίζεται σύμφωνα με τον ανώτατο αριθμό εισακτέων, 
αφορά τις λειτουργικές δαπάνες, ανέρχεται στο ποσό 
των 130.000 € και αναλύεται ως εξής:

α/α Κατηγορία δαπάνης Ευρώ Ποσοστό

1 Κόστος Εκπαίδευσης 56.000 28%

2
Διοικητική - 
Τεχνική Υποστήριξη

12.000 6%

3

Υποστήριξη διδακτικού και 
ερευνητικού έργου
(συμμετοχή σε συνέδρια,
μετακινήσεις)

20.000 10%

4
Αγορά - Ανανέωση - 
Συντήρηση Εξοπλισμού

9.000 4,5%

5 Αναλώσιμα και λοιπά έξοδα 5.000 2,5%

6 Δημοσιότητα - Προβολή 10.000 5%

7 Εκπαιδευτικές εκδρομές 18.000 9%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 130.000 65%

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από 
δίδακτρα και χορηγίες.

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις

Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα 
απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το 
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

     

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με 

αυτά, διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψη-
φιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η δυνατότητα δωρεάν απο-
στολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη 
συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρεί-

τε στην ιστοσελίδα. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες 

σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθ-

μό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που 
πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

E     

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  helpdesk.et@et.gr 
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
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