
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας τεσσάρων 
(4) υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας.

2 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής του Αντι-
περιφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας, στον Προϊστά-
μενο Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και 
Κοινωνικής Μέριμνας και στον Προϊστάμενο Δι-
εύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρι-
μνας Π.Ε. Φθιώτιδας.

3 Ίδρυση Διϊδρυματικού Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημί-
ου Αθηνών, σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό 
Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το 
Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκριτεί-
ου Πανεπιστημίου Θράκης και το Παιδαγωγικό 
Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημί-
ου Αιγαίου με τίτλο: «Λαογραφία και πολιτιστική 
διαχείριση» (Folklore, Folkloristics and Cultural 
Management).

4 Έγκριση της τροποποίησης, της απόφασης επα-
νίδρυσης, του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο: «Δίκαιο της Ενέργειας, Επιχει-
ρηματικότητα, Ρυθμιστική και Ενεργειακή Πολιτι-
κή» (MSc in Energy Law, Business, Regulation and 
Policy), του Τμήματος Ανθρωπιστικών, Κοινωνι-
κών και Οικονομικών Επιστημών, της Σχολής Αν-
θρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επι-
στημών, του Πανεπιστημιακού Κέντρου Διεθνών 
Προγραμμάτων Σπουδών του Διεθνούς Πανεπι-
στημίου της Ελλάδος.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 97549 (1)
   Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας τεσσάρων 

(4) υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 2503/1997 «Διοίκηση,οργάνωση, στελέχωση 

της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυ-
τοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α’ 107).

2. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α’ 87).

3. Το π.δ. 141/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας» (Α’ 234).

4. Την υπ’ αρ. 34019/2022 απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών «Αυτοδίκαιη απαλλαγή του Βασιλείου Μι-
χελάκη του Πολυκάρπου από τα καθήκοντα του Συντο-
νιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής 
Μακεδονίας και ορισμός ασκούντα καθήκοντα Συντονι-
στή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής 
Μακεδονίας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 435).

5. Την υπ’ αρ. 113688/14-09-2021 (ΑΔΑ: 6ΖΕ9ΟΡ1Γ-ΠΜ6) 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας «Αναπλήρωση Συντο-
νιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής 
Μακεδονίας».

6. Την υπ’ αρ. 2/41768/0022/20-05-2014 εγκύκλιο του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΑΔΑ: ΒΙΙΩΗ-0ΗΠ).

7. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

8. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 «Μισθολογικές ρυθ-
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μίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176).

9. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α’ 145).

10. Το π.δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του 
χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισί-
ου της Γενικής Κυβέρνησης» (Α’ 103).

11. Τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνη-
τικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδί-
κτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112).

12. Την υπ’ αρ. 167702/20-12-2021 απόφαση περί Κα-
τανομής πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδο-
νίας Οικ. Έτους 2022 (ΑΔΑ: Ψ4ΠΟΟΡ1Γ-Ξ8Ο).

13. Την υπό στοιχεία 2/124835/ΔΠΓΚ/23-12-2021 εγκύ-
κλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Εκτέλεση 
κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 
(ΑΔΑ: Ψ4ΣΞΗ-Η07).

14. Την υπ’ αρ. 1710/2022/26-08-2022 απόφαση ανά-
ληψης υποχρέωσης του Συντονιστή που καταχωρήθηκε 
με α/α 67391 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρω-
μής της υπηρεσίας.

15. Το γεγονός ότι παρίσταται ανάγκη παροχής ερ-
γασίας πέρα από το κανονικό ωράριο των τεσσάρων 
υπαλλήλων της Διεύθυνσης Υδάτων Ηπείρου, για την 
έγκαιρη αντιμετώπιση των επειγουσών αναγκών που 
προκύπτουν από την παρακολούθηση των ενταγμέ-
νων έργων: α) αρ. πρωτ. ένταξης 8686/9-10-2020 του 
ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ με κωδικό MIS 5052175 (υποέργο 
2: Εκπόνηση του ΣΔΛΑΠ του Υδατικού Διαμερίσματος 
Ηπείρου, υποέργου 3: Παροχή Υπηρεσιών Υποστήρι-
ξης για την αποτελεσματική υλοποίηση της κατάρτισης, 
έγκρισης και υποβολής της 2ης Αναθεώρησης ΣΔΛΑΠ 
του ΥΔ Ηπείρου) β) «Παρακολούθηση της ποιότητας των 
υδάτων ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Ηπείρου 
για την περίοδο 2017-2022, σύνταξη μητρώου ταυτο-
τήτων ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Ηπείρου και 
προμήθεια - τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων» 
ΕΣΠΑ Περιφέρειας Ηπείρου γ) «Προμήθεια Ψηφιακών 
Τηλεμετρικών Μετεωρολογικών Σταθμών» ΥΠΕΝ.

16. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί-
ται συνολική δαπάνη χιλίων επτακοσίων δώδεκα ευρώ 
και ογδόντα λεπτών (1.712,80 €), η οποία αφορά το Γ’ 
τετράμηνο του έτους 2022 και θα καλυφθεί από τις εγγε-
γραμμένες για το σκοπό αυτό πιστώσεις του Φορέα 1903 
Ειδικού Φορέα 1903-999-0100000 και ΑΛΕ 2120201001,  
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με 
αμοιβή, πέραν του κανονικού ωραρίου κατά τις απογευ-
ματινές ώρες 15.00 - 22.00 των εργασίμων ημερών, για 
τέσσερις (4) υπαλλήλους της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, που απασχολούνται 
στη Διεύθυνση Υδάτων Ηπείρου στα Ιωάννινα, για το 
χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσας σε 

ΦΕΚ έως και 31-12-2022. Ειδικότερα έως ογδόντα (80) 
ώρες για το Δ’ τετράμηνο 2022 συνολικά ο καθένας.

Η κατανομή των ωρών, η συγκρότηση των συνεργεί-
ων και η περιγραφή των συγκεκριμένων εργασιών που 
θα πραγματοποιηθούν, θα γίνει με ευθύνη του Συντονι-
στή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής 
Μακεδονίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ιωάννινα, 30 Αυγούστου 2022

Ο Ασκών καθήκοντα Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΖΗΣ

Ι

    Αριθμ. (οικ.) 195814/2181 (2)
Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής του Αντιπε-

ριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας, στον Προϊστάμενο 

Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινω-

νικής Μέριμνας και στον Προϊστάμενο Διεύθυν-

σης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας 

Π.Ε. Φθιώτιδας.

  Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1) Το π.δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας» (Α’ 241), όπως έχει τροποποιηθεί - 
επικαιροποιηθεί με τις υπ’ αρ. 3203/84663/22-6-2017 
(Β’ 2201), 3749/77622/11-6-2018 (Β’ 2467), 6041/119763/
22-8-2018 (Β’ 3806) και 7062/149508/5-10-2018 (Β’ 4524) 
αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.

2) Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α’ 87) και ιδίως του άρθρου 160, όπως αντι-
καταστάθηκε από το άρθρο 93 του ν. 4555/2018 (Α’ 133).

3) Τον ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης 
Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλ-
λήλων ΝΠΔΔ» (Α’ 26).

4) Το άρθρο 5 και την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 7 
του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της 
Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).

5) Τα άρθρα 75 - 83 (ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ) του ν. 4727/2020 
«Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτω-
ση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

6) Την υπό στοιχεία ΔΟΑ/οικ. 8638/26-3-2013 εγκύ-
κλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί μείωσης υπογραφών 
στις διοικητικές πράξεις και τα διοικητικά έγγραφα.

7) Την υπ’ αρ. (οικ.) 166761/1876/19-7-2022 απόφα-
ση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, περί ανάθεσης 
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άσκησης τομέων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους 
χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες (Β’ 3913).

8) Την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών για την 
εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και την αρτιότερη 
εξυπηρέτηση των πολιτών, στον τόπο κατοικίας τους.

9) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 
αποφασίζουμε:

Παρέχουμε εξουσιοδότηση στους Προϊσταμένους ορ-
γανικών μονάδων να υπογράφουν για την Διεύθυνση 
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Φθιώτι-
δας, με την ένδειξη «Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Φθιώτιδας» και μνημονεύοντας τα στοιχεία της παρού-
σας απόφασης, ως ακολούθως:

A. Στον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας 
Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας:

Όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, αποφάσεις ή πράξεις, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για την άσκηση των 
ακολούθων αρμοδιοτήτων χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. 
Φθιώτιδας:

1. Εγκύκλιες διαταγές για την εκτέλεση των Νόμων ή 
αποφάσεων των Υπουργών.

2. Έγγραφα τα οποία αφορούν στην υποβολή ερωτη-
μάτων ως προς στην ερμηνεία των κείμενων διατάξεων, ή 
προτάσεων καθώς και κάθε έγγραφο, επιστολή, υπόμνη-
μα ιδιάζουσας σημασίας προς Υπουργεία, Περιφέρεια, 
ΝΠΔΔ, Ανεξάρτητες Αρχές, Οργανισμούς, Δικαστήρια 
ως και τα απαντητικά έγγραφα στις ανωτέρω Υπηρεσίες.

3. Απαντήσεις σε αιτήσεις πολιτών επί σοβαρών πε-
ριπτώσεων ή γενικότερου ενδιαφέροντος θέματα, που 
άπτονται των αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης.

4. Εισηγήσεις για θέματα αρμοδιότητας της Γενικής 
Διεύθυνσης στην Οικονομική ή άλλες Επιτροπές της Πε-
ριφέρειας.

5. Ερωτήματα για γνωμοδότηση από την Νομική Υπη-
ρεσία της Περιφέρειας.

6. Θεώρηση δικαιολογητικών δαπανών αμοιβής υπε-
ρωριακής εργασίας του προϊσταμένου της Διεύθυνσης.

7. Προσωρινή ή οριστική παύση λειτουργίας επιχειρή-
σεων για λόγους δημόσιας υγείας.

8. Οριστική ή μερική παύση λειτουργίας ιδιωτικών γυ-
μναστηρίων ή αθλητικών σχολών και συγκρότηση των 
αρμοδίων επιτροπών.

9. Άδειες ίδρυσης και λειτουργίας παιδικών εξοχών.
10. Βεβαιώσεις αδειών ίδρυσης και λειτουργίας σχο-

λών χορού.
11. Χορήγηση και ανάκληση άδειας άσκησης επαγγέλ-

ματος κοινωνικού λειτουργού.
12. Αποφάσεις συγκρότησης επιτροπών της Διεύθυν-

σης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφε-
ρειακής Ενότητας.

13. Απόφαση καθορισμού διατήρησης οικόσιτων ζώων.
14. Απόφαση καταλληλότητας ακτών κολύμβησης.
15. Χορήγηση αδειών ίδρυσης, λειτουργίας συστέγα-

σης φαρμακείων και ανάκληση αυτών.

16. Χορήγηση άδεις διενέργειας εράνου, λαχειοφόρου 
ή φιλανθρωπικής αγοράς.

17. Απόφαση ανάληψης ποσού από το ειδικό κρατικό 
λαχείο.

18. Αποφάσεις μείωσης ή διαγραφής προστίμων αντι-
καπνιστικού νόμου.

Β. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγεί-
ας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας 
Φθιώτιδας:

Όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, αποφάσεις ή πράξεις, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για την άσκηση των 
αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης, όπως αυτές περιγράφο-
νται στο άρθρο 27, του Οργανισμού της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας (π.δ. 148/2010 - Α’ 241) και ιδίως:

1. Υπογραφή της τρέχουσας αλληλογραφίας.
2. Τοποθέτηση υπαλλήλων στα Τμήματα της Διεύθυν-

σης.
3. Θεώρηση δικαιολογητικών δαπανών αμοιβής υπε-

ρωριακής εργασίας Προϊσταμένων Τμημάτων και υπαλ-
λήλων της Διεύθυνσης.

4. Διαπίστωση αποχής από την υπηρεσία λόγω ανυπαι-
τίου κωλύματος υπαλλήλων της Διεύθυνσης.

5. Ανακοίνωση ή κοινοποίηση αποφάσεων που λή-
φθηκαν αρμοδίως.

6. Απαντήσεις σε αιτήσεις, υπομνήματα ή αναφορές 
πολιτών, για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων 
της Διεύθυνσης.

7. Έγγραφα για την ενημέρωση των πολιτών και των 
Δήμων για θέματα σχετικά με την Διεύθυνση.

8. Έγγραφα σχετικά με την παροχή στοιχείων και πλη-
ροφοριών για θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.

9. Έγγραφα προς άλλες υπηρεσίες Περιφέρειας, Δή-
μους, και Υπουργεία.

10. Έγγραφα με τα οποία ζητείται ο ορισμός μελών για 
τη συγκρότηση Επιτροπών.

11. Πράξεις για τη θέση εγγράφων στο αρχείο καθώς 
και έγκριση χορήγησης αντιγράφων εγγράφων από το 
αρχείο της Διεύθυνσης.

12. Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του προ-
σωπικού της υπηρεσίας.

13. Τήρηση του Εμπιστευτικού Πρωτοκόλλου της Υπη-
ρεσίας.

14. Βεβαιώσεις καταλληλότητας αυτοκινήτων για τη 
μεταφορά τροφίμων και ποτών

15. Άδεια πώλησης τροφίμων - ποτών σε περίπτερα 
καταστήματα ψιλικών

16. Βεβαιώσεις κινητών καντίνων για πώληση τροφί-
μων και ποτών και βεβαιώσεις καταλληλότητας επιχει-
ρήσεων τροφίμων και ποτών που είναι μόνιμα εγκατε-
στημένες στα εκθεσιακά κέντρα.

17. Έγγραφα για καλή λειτουργία δικτύου ύδρευσης 
αποχέτευσης κ.λπ. δειγματοληψίες νερού (πόσιμου, θα-
λασσινού, κολυμβητηρίων, ιαματικών, εμφιαλωμένων 
κ.λπ.).

18. Βεβαιώσεις καλής λειτουργίας αποχετευτικού συ-
στήματος.
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19. Έκδοση αποφάσεων χορήγησης ναρκωτικών σε 
καρκινοπαθείς.

20. Θεώρηση μπλόκ χορήγησης ναρκωτικών ιδιωτών 
γιατρών και νοσηλευτικών ιδρυμάτων.

21. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας παιδικών εξοχών - 
κατασκηνώσεων.

22. Άδεια τέλεσης αθλητικών συναντήσεων.
23. Έγκριση ελέγχων στα πλαίσια του αντικαπνιστικού 

νόμου.
24. Αποφάσεις χορήγησης ναρκωτικών σε καρκινο-

παθείς.
25. Βεβαιώσεις για πρακτική άσκηση βοηθών φαρ-

μακείου.
26. Βεβαιώσεις υπηρεσιακών μεταβολών φαρμακοποιών.
27. Βεβαιώσεις αγροτικών ιατρών.
28. Καταχώρηση ιατρών στη λίστα ειδικοτήτων.
29. Αποστολή καταστάσεων διακίνησης και αποθέμα-

τος ναρκωτικών των φαρμακείων.
30. Θεωρήσεις μπλοκ ναρκωτικών σε γιατρούς, νοσο-

κομεία και κέντρα υγείας.
31. Θεώρηση συνταγολογίου ν. 1729/1987.
32. Θεώρηση δελτίων μετακίνησης ΑΜΕΑ.
33. Άδεια ίδρυσης αθλητικού σωματείου.
34. Θεώρηση, ακύρωση βιβλίων σε συλλόγους - σω-

ματεία.
35. Αρμοδιότητες που δεν αναγράφονται παραπάνω, 

αλλά προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύμματος του προϊσταμέ-

νου της Διεύθυνσης α) η θεώρηση δελτίων μετακίνησης 
ΑΜΕΑ και β) οι άδειες τέλεσης αθλητικών συναντήσεων, 
θα υπογράφονται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Πέραν των ανωτέρω, εξουσιοδοτούμε τον Προϊστά-
μενο της Διεύθυνσης και τους Προϊσταμένους των Τμη-
μάτων για την επικύρωση της ακρίβειας αντιγράφων ή 
φωτοαντιγράφων οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιο-
λογητικών, ύστερα από αντιπαραβολή τους με το εν-
δεικνυόμενο σχετικό πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο.

Η κατά τα προηγούμενα άρθρα παροχή εξουσιοδό-
τησης υπογραφής «Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Φθιώτιδας» στον Προϊστάμενο Διεύθυνσης, ισχύει και 
για τον νόμιμο αναπληρωτή του, σε περίπτωση έλλειψης, 
απουσίας ή κωλύματος.

Οι ως άνω εξουσιοδοτούμενοι Προϊστάμενοι οργανι-
κών μονάδων, υποχρεούνται να φέρουν προς υπογραφή 
στα ανώτερα ιεραρχικά όργανα, θέματα που θεωρούνται 
σοβαρά και ευρύτερης σημασίας. Κατά κανόνα, κάθε 
έγγραφο που αφορά σε θέματα αποφασιστικής αρμο-
διότητας ή σε θέματα που ανάγονται στη διοίκηση και 
οικονομική διαχείριση ή απευθύνεται σε υπερκείμενη 
αρχή (Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Υπουργεία κ.λπ.) και 
δεν έχει αυστηρά υπηρεσιακό χαρακτήρα, υπογράφεται 
από τον Αντιπεριφερειάρχη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λαμία, 30 Αυγούστου 2022

Ο Αντιπεριφερειάρχης

ΗΛΙΑΣ ΣΑΝΙΔΑΣ 

   Αριθμ. απόφ. 1344 (3)
Ίδρυση Διϊδρυματικού Προγράμματος Μετα-

πτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας 

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

Αθηνών, σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμή-

μα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Κα-

ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το Τμήμα 

Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκριτείου Πα-

νεπιστημίου Θράκης και το Παιδαγωγικό Τμήμα 

Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αι-

γαίου με τίτλο: «Λαογραφία και πολιτιστική δι-

αχείριση» (Folklore, Folkloristics and Cultural 

Management). 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον 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, σε συνδυασμό με την παρ.1 του 
άρθρου 455 του ν. 4957/2022 (Α’ 141),

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 «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπο-
λογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β’ 4334),

4. τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 19 και την παρ. 3α του 
άρθρου 42 του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις»,

5. τις παρ. 1 και 5 του άρθρου 101 του ν. 4547/2018 
(Α’ 102),

6. τον ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά-
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α’195),

7. τον ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις» (Α’83),

8. το π.δ. 85/2013 «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρό-
τηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος στο Εθνικό και Καπο-
διστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών» (Α’124),

9. τον ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 και 15 «Δι-
ασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. 
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο-
νάδων - Παράρτημα διπλώματος» (Α’ 189),

10. το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του 
Τμήματος Φιλολογίας του ΕΚΠΑ (συνεδρία 14/06/2021),

11. το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Παι-
δαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ 
(1η συνεδρία 22/09/2021),

12. το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του 
Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκριτείου 
Πανεπιστημίου Θράκης (1η συνεδρία 15/09/2021),

13. το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου (20η συνεδρία 26/07/2021),

14. το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας των συνεργα-
ζόμενων φορέων,
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15. το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (8η συνεδρίαση 10-06-2022),

16. το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του ΔΠΘ (συνεδρίαση 30-09-2021),

17. το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (3η 
συνεδρίαση 21-02-2022),

18. το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ 
(28η συνεδρίαση, 17-06-2022),

19. το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΔΠΘ 
(συνεδρίαση 30-09-2021),

20. το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πα-
νεπιστημίου Αιγαίου (20η συνεδρίαση 24-02-2022),

21. το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλεί-
ται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζει:

Την ίδρυση και τη λειτουργία Διϊδρυματικού Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογί-
ας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη-
νών σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 
Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου Αθηνών, το Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας του 
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και το Παιδαγω-
γικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου με τίτλο «Λαογραφία και πολιτιστική διαχείριση» 
(Folklore, Folkloristics and Cultural Management), από 
το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

Το Τμήμα Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστρια-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Παι-
δαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το Τμήμα 
Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημί-
ου Θράκης και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαί-
δευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, θα οργανώσουν και 
θα λειτουργήσουν από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 
Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΔΠΜΣ) με τίτλο «Λαογραφία και πολιτιστική διαχείρι-
ση», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και 
τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του Προ-
γράμματος αναλαμβάνει το Τμήμα Φιλολογίας του ΕΚΠΑ.

Άρθρο 2 
Αντικείμενο - Σκοπός

Το Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Λαογραφία και πολιτιστική δια-
χείριση» έχει ως αντικείμενο την έρευνα και την αξιοποί-
ηση του λαϊκού πολιτισμού. Συγκεκριμένα, παρέχονται 
γνώσεις για την έρευνα και τις εφαρμογές του λαϊκού 
πολιτισμού σε διάφορους τομείς που περιλαμβάνονται 
στο ευρύτερο φάσμα της πολιτιστικής διαχείρισης.

Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι η κατάρτιση μεταπτυχιακών 
φοιτητών στα εξής πεδία:

- Στα κυρίαρχα θεωρητικά ρεύματα της Λαογραφίας, 
ελληνικής και ξένης.

- Στις βασικές κατηγορίες της άυλης πολιτιστικής κλη-
ρονομιάς.

- Σε έννοιες, που αναδεικνύονται στο πλαίσιο της 
ανάπτυξης προβληματικής για την ορθή διαχείριση και 
προβολή των πεδίων του λαϊκού πολιτισμού.

- Στη δημιουργική «χρήση» των θεμάτων του λαϊκού 
πολιτισμού στη σχολική μονάδα.

- Στην ανάπτυξη ικανοτήτων προβολής του ζητημάτων 
του λαϊκού πολιτισμού στη δημόσια σφαίρα, σε εκδηλώ-
σεις στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΔΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) στη «Λαογραφία και πολιτιστική διαχείριση».

Οι τίτλοι απονέμονται από το Τμήμα Φιλολογίας του 
ΕΚΠΑ με αναφορά όλων των συνεργαζόμενων Τμημάτων 
και Ιδρυμάτων.

Άρθρο 4 
Φοίτηση στο ΔΠΜΣ

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν 
είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοι-
τητές υποχρεούνται σε ανελλιπή παρακολούθηση και 
επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική 
απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, 
πρακτική άσκηση, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχια-
κής διπλωματικής εργασίας.

Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα. Κατά 
περίπτωση, και για να εξυπηρετηθούν οι διεθνείς συνερ-
γασίες του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, μπορούν να πραγματοποιηθούν διαλέξεις από 
προσκεκλημένους ομιλητές και στην αγγλική γλώσσα.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος 
ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Άρθρο 5 
Χρηματοδότηση ΔΠΜΣ

Το κόστος λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. «Λαογραφία και 
πολιτιστική διαχείριση» θα καλύπτεται από:

- τον προϋπολογισμό του ΑΕΙ,
- τέλη φοίτησης,
- τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευ-

νας και Θρησκευμάτων,
- δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους 

χορηγίες φορέων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα,
- πόρους από ερευνητικά προγράμματα,
- πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ή άλλων διεθνών οργανισμών,
- μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κον-

δυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΑΕΙ,
- κάθε άλλη νόμιμη πηγή
Το τέλος συμμετοχής ανά φοιτητή για την υποστήρι-

ξη του ΠΜΣ ανέρχεται σε τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000 €), 
ήτοι επτακόσια πενήντα (750 €) ευρώ ανά εξάμηνο. Το 
ποσό αυτό είναι το ελάχιστο δυνατό για την ομαλή δι-
εκπεραίωσή του.
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Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΔΠΜΣ

Το ΔΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2031-2032 εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής 
και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία.

Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών, καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 24 Αυγούστου 2022

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

    Αριθμ. ΔΦ 2.1/17573 (4)
Έγκριση της τροποποίησης, της απόφασης επα-

νίδρυσης, του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών με τίτλο: «Δίκαιο της Ενέργειας, Επιχει-

ρηματικότητα, Ρυθμιστική και Ενεργειακή Πολι-

τική» (MSc in Energy Law, Business, Regulation 

and Policy), του Τμήματος Ανθρωπιστικών, Κοι-

νωνικών και Οικονομικών Επιστημών, της Σχο-

λής Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομι-

κών Επιστημών, του Πανεπιστημιακού Κέντρου 

Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών του Διεθνούς 

Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

  Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τον ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και 

Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειρα-
ματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 70).

2) Τον ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 114) και ειδικότερα: το άρθρο 2 
«Ορισμοί», το άρθρο 31 «Όργανα διοίκησης των Π.Μ.Σ. 
και των Διδακτορικών Σπουδών», το άρθρο 32 «Ίδρυση 
Π.Μ.Σ.», το άρθρο 85 «Τελικές και μεταβατικές διατάξεις 
Κεφαλαίου ΣΤ’», το άρθρο 88 «Καταργούμενες διατά-
ξεις», σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 455 του 
ν. 4957/2022 (Α’ 141).

3) Την παρ. 7 του άρθρου 19 του ν. 4521/2018 (Α’ 38) 
και την παρ. γ του άρθρου 17 του ν. 4559/2018 (Α’ 142).

4) Τον ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποιότητας στην 
ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώ-
ρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα Διπλώματος» 
(Α’ 189).

5) Τις υπουργικές αποφάσεις υπό στοιχεία: α) 216772/
Ζ1/8-12-2017 «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προ-

ϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας 
των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β’ 4334) 
και β) 131757/Ζ1/2-8-2018 «Ρύθμιση θεμάτων απαλλα-
γής από τα τέλη φοίτησης Προγραμμάτων Μεταπτυχια-
κών Σπουδών των Ελληνικών ΑΕΙ» (Β’ 3387).

6) Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία: 
α) 163204/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των δι-
ατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114) για θέματα μεταπτυχι-
ακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών - 
Λοιπά θέματα», β) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινίσεις 
σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α’  114), και 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 δια-
τάξεων του ν. 4521/2018 (Α’ 38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».

7) Την απόφαση έγκρισης του Εσωτερικού Κανονισμού 
του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Β’ 4889).

8) Την υπ’ αρ. 1852/30-05-2018 (Β’ 2450) απόφαση που 
λήφθηκε στην υπ’ αρ. 13/30- 03-2018 (θέμα 2) συνεδρί-
αση της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε.: «Έγκριση 
της επανίδρυσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών 
Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με 
τίτλο: «Δίκαιο της Ενέργειας, Επιχειρηματικότητα, Ρυθ-
μιστική και Ενεργειακή Πολιτική» (MSc in Energy Law, 
Business, Regulation and Policy).

9) Την υπ’ αρ. 21/9-5-2022 (Θέμα 12) απόφαση, της 
προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος Ανθρωπιστικών, 
Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών, της Σχολής Αν-
θρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών, 
του Πανεπιστημιακού Κέντρου, Διεθνών Προγραμμάτων 
Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

10) Την υπ’ αρ. 2/27-5-2022 (Θέμα 2) απόφαση της 
συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, του Πανεπι-
στημιακού Κέντρου Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών 
του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

11) Την υπό στοιχεία ΔΦ15/11054/28-06-2021 πράξη 
ανασύστασης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του ΔΙ.ΠΑ.Ε. (ΑΔΑ: ΨΠΗ646ΨΖ3Π-ΕΘΡ).

12) Την υπ’ αρ. 9/17-06-2022 (Θέμα 2ο) ομόφωνη απόφα-
ση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

13) Την υπό στοιχεία ΔΦ 15/12205/20-06-2022 εισή-
γηση της Αντιπροέδρου Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και 
Φοιτητικής Μέριμνας.

14) Την υπ’ αρ. 34/01-07-2022 (θέμα 04ΗΔ) απόφαση 
της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου 
της Ελλάδος.

15) Την υπό στοιχεία 19407/Ζ1/11-02-2020 απόφαση 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Συγκρότηση 
της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου 
της Ελλάδος», (Υ.Ο.Δ.Δ. 106).

16) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
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προϋπολογισμού ή του τακτικού προϋπολογισμού του 
ΔΙ.ΠΑ.Ε., αποφασίζει:

Την έγκριση της τροποποίησης, της απόφασης επανί-
δρυσης, του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο: «Δίκαιο της Ενέργειας, Επιχειρηματικότητα, Ρυθ-
μιστική και Ενεργειακή Πολιτική» (MSc in Energy Law, 
Business, Regulation and Policy), της Σχολής Ανθρωπι-
στικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών, του Πα-
νεπιστημιακού Κέντρου Διεθνών Προγραμμάτων Σπου-
δών, του ΔΙ.ΠΑ.Ε., που δημοσιεύθηκε στο Β’ 2450/2018, 
σύμφωνα με το περιεχόμενο των αποφάσεων, α) της 
υπ’ αρ. 21/9-5-2022 συνεδρίασης της Προσωρινής Συ-
νέλευσης του Τμήματος Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και 
Οικονομικών Επιστημών του ΠΑ.ΚΕ.ΔΙ.Π.Σ, β) της υπ’ αρ. 
2/27-05-2022 (θέμα 2) συνεδρίασης του Συμβουλίου 

του ΠΑΚΕΔΙΠΣ και γ) της υπ’ αρ. 9/17-06-2022 (θέμα 2ο) 
συνεδρίασης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών, 
αναλυτικά δε, το άρθρο 12 τροποποιείται ως ακολούθως:

«Άρθρο 12
Οικονομική Συμμετοχή των Φοιτητών

Από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, η οικονομική συμ-
μετοχή των φοιτητών ανέρχεται στο ποσό των τριών 
χιλιάδων (3.000 €) ευρώ».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Αυγούστου 2022

Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΪΣΗΣ   
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*02047260809220008*

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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