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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων του Τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου για το
έτος 2017.

2

Τροποποίηση της 1441/17286/Π05/5/00336/Ε/
28-08-2009/ν. 3299/2004 απόφασης του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας περί υπαγωγής επένδυσης της επιχείρησης ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ
Ο.Ε. στις διατάξεις του ν. 3299/2004, όπως ισχύει.

3

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 82/2015 (ΦΕΚ 1487/
16-07-2015, τ.Β΄) απόφασης Πρύτανη: Έγκριση
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία του Δημοκτριτείου Πανεπιστημίου Θράκης με τίτλο «Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την Αειφορία».

4

Τροποποίηση πράξης λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διοίκηση και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων», του
τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής
Διοίκησης και Οικονομίας, του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι.
Θεσσαλονίκης.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
5

Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθμ. 198894/
Κ1/22-11-2016 απόφαση του Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 3780/Β/23-11-2016.

Αρ. Φύλλου 4187

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. πρωτ. οικ./5027
(1)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων του Τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου για
το έτος 2017.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 159, 282 και 253 του
ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του π.δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237/27-12-2010)
«Οργανισμός Περιφέρειας Aνατολικής Mακεδονίας και
Θράκης»
3. Τις διατάξεις των άρθρων 7 και 20 του ν. 4354/2015
(ΦΕΚ 176/Β/16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες
επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
4. Την υπ’ αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 εγκύκλιο του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με θέμα: «Παροχή
οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015 (176/Α΄).
5. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων του Τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης
της ΠΕ Έβρου, προκειμένου να καλυφθούν αυξημένες
και επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες: η διενέργεια περιοδικού ελέγχου μέτρων - σταθμών, αγορανομικών
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ελέγχων σε καταστήματα μαζικής εστίασης, ο έλεγχος
των βυτιοφόρων αυτοκινήτων μεταφοράς και διανομής υγρών καυσίμων (πετρελαίου θέρμανσης - κίνησης),
ο έλεγχος διακίνησης στερεών καυσίμων, ο έλεγχος για
το παραεμπόριο, ο έλεγχος λειτουργίας καταστημάτων
τις Κυριακές.
6. Το γεγονός ότι για την παραπάνω υπερωριακή απασχόληση έχουν προβλεφθεί σχετικές πιστώσεις στον
Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2017.
Εγκρίνουμε:
Την καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή κατά τις απογευματινές ώρες των
εργάσιμων ημερών των παραπάνω υπαλλήλων της ΠΕ
Έβρου, ως κατωτέρω:
για επτά (7) υπαλλήλους του Τμήματος Εμπορίου-Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Έβρου, για το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσας σε ΦΕΚ
και έως 31-12-2017 και α) για μέχρι εκατόν είκοσι (120)
ώρες συνολικά ο καθένας για το Α΄ Εξάμηνο του 2017 και
β) για μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες συνολικά ο καθένας
για το Β΄Εξάμηνο του 2017.
Οι ανωτέρω υπάλληλοι δικαιούνται υπερωριακής αποζημίωσης, μόνο στην περίπτωση που δεν είναι δικαιούχοι άλλης υπερωριακής αποζημίωσης από οποιονδήποτε
φορέα για το ίδιο χρονικό διάστημα.
Οι ώρες απογευματινής απασχόλησης ορίζονται κατά
ανώτατο όριο σε είκοσι (20) ώρες το μήνα για κάθε υπάλληλο, ήτοι 140 (7*20) ώρες το μήνα και ετησίως 1.680
(140*12) ώρες.
Η συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης θα γίνεται με απόφαση του Γενικού Διευθυντή
Ανάπτυξης της ΠΑΜΘ, στην οποία θα αναφέρονται ονομαστικά οι συμμετέχοντες υπάλληλοι.
Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Έβρου θα
βεβαιώνει την υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων
και το υπερωριακά παρασχεθέν έργο.
Το ύψος της δαπάνης που θα προκύψει υπολογίζεται
να ανέλθει στο ποσό των δέκα χιλιάδων πεντακοσίων
ευρώ (10.500 €) και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 ειδικού φορέα
4351 - ΚΑΕ 0511.0011.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αλεξανδρούπολη, 5 Δεκεμβρίου 2016
Ο Περιφερειάρχης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΤΙΟΣ
Ι

(2)
Τροποποίηση της 1441/17286/Π05/5/00336/
Ε/28-08-2009/ν. 3299/2004 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας περί υπαγωγής επένδυσης της επιχείρησης ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ
Ο.Ε. στις διατάξεις του ν. 3299/2004, όπως ισχύει.
Με την υπ’ αριθμ. 2370/ΠΟ5/5/00336/Ε/ν. 3299/2004/
16-12-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας τροποποιήθηκε η 1441/17286/Π05/5/00336/Ε/28-08-2009/
ν. 3299/2004 απόφαση υπαγωγής του Γενικού Γραμματέα

Τεύχος Β’ 4187/27.12.2016

Περιφέρειας Θεσσαλίας της επιχείρησης ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ
Ο.Ε. που αναφέρεται στην ίδρυση μονάδας ξηραντηρίου
και ενσάκισης ενσιρώματος στο 1ο χλμ. Γόμφων - Μουριάς του νομού Τρικάλων συνολικού κόστους 813.240
ευρώ. Το ποσοστό επιχορήγησης είναι 40% δηλ. ποσό
επιχορήγησης: 325.296 ευρώ.
Ομόφωνη Γνωμοδότηση της αρμόδιας Περιφερειακής
Επιτροπής του ν. 4399/2016 στις 15/12/2016.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΟΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 170/2016
(3)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 82/2015 (ΦΕΚ 1487/
16-07-2015, τ.Β΄) απόφασης Πρύτανη: Έγκριση
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία του Δημοκτριτείου Πανεπιστημίου Θράκης με τίτλο «Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την Αειφορία».
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 8 του ν. 4009/
2011 «Για τη δομή, λειτουργία διασφάλιση της ποιότητας
των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 159 Α΄), οι οποίες αναφέρονται στις αρμοδιότητες του Πρύτανη.
2. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6
(ΦΕΚ 148, τ. Α΄), «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές
σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του
άρθρ. 24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177, τ. Α΄), του άρθρου
27 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 τ. Α΄) και της παρ. 5 του
άρθρου 37 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ. Α΄).
3. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του ν. 4009/
2011 (ΦΕΚ 195 τ. Α΄), «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με
τις διατάξεις του άρθρου 47 παρ. γ΄ του ν. 4025/2011
(ΦΕΚ 228 τ. Α΄), του άρθρου 5 παρ. 8 του ν. 4076/2012
(ΦΕΚ 159 τ. Α΄) και του άρθρου 34 παρ. 2 του ν. 4115/2013
(ΦΕΚ 24 τ. Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4301/2014
(ΦΕΚ 223 τ. Α΄) «Οργάνωση της νομικής μορφής των
θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην
Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων και λοιπές διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 τ. Α΄) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
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6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ. Α΄).
7. Τις διατάξεις του π.δ. 86/2013 (ΦΕΚ 124 τ. Α΄) «Συγχώνευση Τμημάτων, ίδρυση - συγκρότηση - ανασυγκρότηση
Σχολών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης».
8. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Θ.
9. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Επιστημών της
Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (συνεδρία Ε130/19-10-2016).
10. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (συνεδρία 25/01-12-2016).
11. Το υπ’ αριθμ. 2244/17-9-2013 έγγραφο της ΑΔΙΠ, από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική
αξιολόγηση του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης.
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΠΘ/ΔΟΔ/20176/
09-12-2016 βεβαίωση του Αν. Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2016 - 2017 την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 82/2015 (ΦΕΚ 1487/
16.07.2015, τ. Β΄) απόφασης πρύτανη: Έγκριση νέου Π.Μ.Σ. με τίτλο «Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία»
στο άρθρο 6 - «Πρόγραμμα μαθημάτων» και στο άρθρο 11- «Κόστος Λειτουργίας», ως ακολούθως:
1) Αντικατάσταση του άρθρου 6 ως εξής:
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Τα μαθήματα και οι κάθε είδους ερευνητικές ή εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την απονομή του, κατά το
άρθρο 3, τίτλου ορίζονται ως εξής:
Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα σπουδών, το καθένα εκ των οποίων περιλαμβάνει
κατ’ ελάχιστον δεκατρείς (13) εκπαιδευτικές εβδομάδες. Το τρίτο και το τέταρτο εξάμηνο σπουδών διατίθενται στην
πραγματοποίηση εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων, στην υλοποίηση πρακτικής άσκησης και στην
εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Το Πρόγραμμα μπορεί να περιλαμβάνει επιπλέον θερινούς
κύκλους διαλέξεων και σεμιναριακών μαθημάτων, καθώς και εκπαιδευτικές επισκέψεις και εφαρμογές. Η διδασκαλία
των μαθημάτων είναι μικτή και συνίσταται σε: α) διά ζώσης διδασκαλία, και β) σε εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω
εφαρμογής συστημάτων σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.
Για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) απαιτείται η συστηματική παρακολούθηση
και η επιτυχής εξέταση οκτώ (8) υποχρεωτικών μαθημάτων που κατανέμονται εξ ημισείας στο πρώτο και δεύτερο
εξάμηνο σπουδών, η συστηματική παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση του Σεμιναρίου επιστημονικής έρευνας
και του Σχεδιασμού της διπλωματικής εργασίας, του Σεμιναρίου σχεδιασμού και εφαρμογών παρεμβάσεων στην
εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία και υλοποίησης πρακτικής άσκησης, όπως και η επιτυχής εκπόνηση
και δημόσια παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε 7,5 Πιστωτικές
Μονάδες (ECTS). Τα Σεμινάρια αντιστοιχούν σε 15 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) έκαστο. Το σύνολο των Πιστωτικών
Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχεται σε 120 και κατανέμεται σε 30 ανά εξάμηνο.
Το πρόγραμμα μαθημάτων για την απονομή του Μ.Δ.Ε. διαμορφώνεται ως εξής:
Κωδικός

Τίτλος μαθήματος

Εξάμηνο

ECTS

101

Περιβάλλον, οικολογία: έννοιες, ζητήματα και πολιτικές

1ο

7,5

102

Η περιβαλλοντική γνώση και η κοινωνική της συνθήκη

1ο

7,5

103

Φιλοσοφία του περιβάλλοντος και περιβαλλοντική ηθική

1ο

7,5

104

Αειφορία και αειφόρος ανάπτυξη

1ο

7,5

201

Πόλεις και περιβάλλον σε ιστορική προοπτική

2ο

202

Παραγωγή και χρήση του περιβαλλοντικού λόγου σε αναπτυξιακές αειφορικές
δράσεις - Εφαρμογές

2ο

7,5

203

Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία: θεωρητικόπαιδαγωγικό πλαίσιο

2ο

7,5

204

Ποιοτικές και ποσοτικές μέθοδοι έρευνας

2ο

7,5

301

Σεμινάριο επιστημονικής έρευνας - Σχεδιασμός διπλωματικής
εργασίας

3ο

15

302

Σεμινάριο: Σχεδιασμός και Εφαρμογές παρεμβάσεων στην εκπαίδευση για το
περιβάλλον και την αειφορία. Πρακτική Άσκηση.

3ο

15

400

Διπλωματική εργασία

4ο

30
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Ανακατανομή των μαθημάτων και τροποποίηση αυτών μπορεί να γίνει με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και αναφορά στον κανονισμό.
2) Τροποποίηση του άρθρου 11 και συγκεκριμένα αντικατάσταση της λέξης «ετησίου» με τη λέξη «συνολικού».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κομοτηνή, 12 Δεκεμβρίου 2016
Ο Πρύτανης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ
Ι

Αριθμ. πράξης -111 (4)
Τροποποίηση πράξης λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διοίκηση και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων»,
του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 80 παρ. 11 περ. α΄ του ν. 4009/2011(ΦΕΚ
Α΄ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας
των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ΄ του ν. 4025/2011 (ΦΕΚ Α΄
228), του άρθρου 5 παρ. 8 του ν. 4076/2012 (ΦΕΚ Α΄ 159)
και του άρθρου 34 παρ. 2 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ Α΄ 24).
β) Του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ Α΄ 148) «Θεσμικό πλαίσιο
για τις μεταπτυχιακές σπουδές» (και ιδίως του άρθρου
6), όπως τροποποιήθηκε διαδοχικά με τις διατάξεις του
άρθρου 24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ Α΄ 177), του άρθρου 27
του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ Α΄ 156) και του άρθρου 37 παρ. 5
του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ Α΄ 71).
2. Την υπ’ αριθμ. 1/04-02-2013 πράξη του Συμβουλίου
του ΑΤΕΙ/Θεσσαλονίκης, διορισμού του Προέδρου του
ΑΤΕΙ-Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 44/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./06-02-2013).
3. Την υπ’ αριθμ. 37225/Ε5/15-3-2013 υπουργική απόφαση (ΑΔΑ: ΒΕΔΧ9-Γ42) διαπιστωτική διορισμού του
Προέδρου του ΑΤΕΙ-Θεσσαλονίκης.
4. Το άρθρο 34, του ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223/τ.Α΄/
07-10-2014) «Τελική έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)».
5. Το άρθρο 98 του ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/τ.Α΄/
08-12-2014) «Έρευνα Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις».
6. Την παραγρ. 2, του άρθρου 34, του ν. 4115/2013
(ΦΕΚ 24/τ.Α΄/30-01-2013) «Οργάνωση και λειτουργία
Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού
Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
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(ΦΕΚ 98/τ.Α΄/22-04-2005).
8. Την υπ' αριθμ. πρωτ. Φ5/89656/Β3/2007 (Β΄ 1466)
υπουργική απόφαση «Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων».
9. Το π.δ. 82 (ΦΕΚ 123/τ.Α΄/03-06-2013) «Συγχώνευση
Σχολών-Μετονομασία Τμημάτων-Συγχώνευση Τμημάτων-Κατάργηση Τμημάτων-συγκρότηση Σχολών του
Αλεξάνδρειου ΤΕΙ-Θεσσαλονίκης».
10. Τη με ημερομηνία Φεβρουάριος 2016 έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του ΑΤΕΙ-Θεσσαλονίκης.
11. Την υπ’ αριθμ. 47/04-07-2016 (ΦΕΚ 2226/τ.Β΄/
19-07-2016) πράξης έγκρισης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διοίκηση και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων», του Τμήματος Διοίκησης
Επιχειρήσεων, της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, του
Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
12. Την υπ’ αριθμ. 5/10-11-2016 απόφαση της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, του
ΑΤΕΙ-Θεσσαλονίκης.
13. Την με ημερομηνία Φεβρουάριος 2016 έκθεση
εξωτερικής αξιολόγησης του ΑΤΕΙ-Θεσσαλονίκης.
14. Την υπ’ αριθμ. 5/14-12-2016 απόφαση της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.
15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση των άρθρων 4, 5, 6, 7, 9 και 11 της
υπ' αριθμ. 47/04-07-2016 (ΦΕΚ 2226/τ.Β΄/19-07-2016)
πράξης λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο "Διοίκηση και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων", του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων,
της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, του Αλεξάνδρειου
Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, ως ακολούθως:
Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ., όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων
ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Η επιλογή των φοιτητών/
τριών γίνεται από τη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ.
και επικυρώνεται από τη Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης
του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης.
Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Η διάρκεια σπουδών στο Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση και
Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων περιλαμβάνει 2
ακαδημαϊκά εξάμηνα (13 πλήρεις ημερολογιακές εβδομάδες) κατά τα οποία πραγματοποιούνται μαθήματα/
διαλέξεις/ εργαστήρια/ σεμινάρια/ εργασίες και επιπρόσθετα ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο (13 πλήρεις ημερολογιακές εβδομάδες) εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας.
Η ολοκλήρωση των σπουδών μπορεί να πραγματοποιηθεί όχι νωρίτερα από την παρέλευση 12 μηνών από
την έναρξη των μαθημάτων του πρώτου ακαδημαϊκού
εξαμήνου. Η έναρξη των μαθημάτων κάθε νέου κύκλου
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σπουδών μπορεί να γίνει τον Οκτώβριο και/ή τον Φεβρουάριο. Δίδεται η δυνατότητα παρακολούθησης του
ΠΜΣ με μερική φοίτηση, δηλαδή παρακολούθηση λιγότερων των 5 μαθημάτων ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο,
με συνεπακόλουθη επέκταση της συνολικής διάρκειας
φοίτησης.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Το Π.Μ.Σ. «Διοίκηση και Οργάνωση Εκπαιδευτικών
Μονάδων» αναπτύσσεται σε 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα
σπουδών και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων για
την απόκτηση του Μ.Δ.Ε ανέρχεται σε 90 πιστωτικές
μονάδες (μονάδες E.C.T.S.). Τα δύο πρώτα ακαδημαϊκά
εξάμηνα οι φοιτητές παρακολουθούν συνολικά δέκα μαθήματα ενώ το τρίτο ακαδημαϊκό εξάμηνο εκπονούν τη
μεταπτυχιακή διπλωματική τους εργασία. Κάθε μάθημα
αντιστοιχεί σε 6 πιστωτικές μονάδες του συστήματος
European Credit Transfer Scheme (E.C.T.S.) και περιλαμβάνει ανάλογο φόρτο εργασίας που προκύπτει κατά περίπτωση από διαλέξεις, εργαστήρια, σεμινάρια, εργασίες, ασκήσεις πράξης, ατομική μελέτη, α. Η μεταπτυχιακή
διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε 30 πιστωτικές μονάδες του συστήματος European Credit Transfer Scheme
(E.C.T.S.). To Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα
«κορμού» και μαθήματα «επιλογής». Ως κύρια γλώσσα
διδασκαλίας και εξέτασης των μαθημάτων σε κάθε τους
μορφή (θεωρία, ασκήσεις, εργαστήρια, εργασίες, σεμινάρια, εξετάσεις κ.λπ.) ορίζεται η Ελληνική. Το αυτό ισχύει
και για τη Διπλωματική Εργασία. Παρέχεται εντούτοις η
δυνατότητα διδασκαλίας ολόκληρων ή μεμονωμένων
μαθημάτων στην Αγγλική γλώσσα, καθώς και η εκπόνηση εργασιών και τελικών γραπτών εξετάσεων στην ίδια
γλώσσα. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα εκπόνησης
Διπλωματικής Εργασίας στην Αγγλική γλώσσα είτε στο
σύνολο της είτε εν μέρει, εφόσον οι φοιτητές το επιθυμούν. Κατά συνέπεια, οι υποψήφιοι φοιτητές του Π.Μ.Σ.
πρέπει να γνωρίζουν καλά την Αγγλική γλώσσα (επίπεδο
Β1 και άνω). Η διδασκαλία των μαθημάτων μπορεί να
γίνεται με ταυτόχρονη φυσική παρουσία των φοιτητών
και των διδασκόντων (διά ζώσης) ή με εξ' αποστάσεως
σύγχρονη ή/και ασύγχρονη εκπαίδευση (χωρίς αναγκαστική ταυτόχρονη φυσική παρουσία φοιτητών και
διδασκόντων) ή υβριδικά με ευέλικτες μορφές μάθησης
χρησιμοποιώντας συνδυαστικά τη δια ζώσης εκπαίδευση και τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και
επικοινωνιών αλλά και επικουρικά την εξ' αποστάσεως
διδασκαλία.
Τα μαθήματα και η κατανομή τους ανά εξάμηνο παρουσιάζονται ακολούθως: Α΄ εξάμηνο σπουδών: Όλοι οι
φοιτητές παρακολουθούν τα παρακάτω 4 υποχρεωτικά
μαθήματα κορμού:
• Μεθοδολογίες Έρευνας στην Εκπαίδευση (6 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.)
• Μάρκετινγκ και Επικοινωνία Εκπαιδευτικών Μονάδων
(6 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.)
• Μάνατζμεντ Εκπαιδευτικών Μονάδων (6 πιστωτικές
μονάδες E.C.T.S.)
• Πληροφοριακά Συστήματα και Νέες Τεχνολογίες στην
Εκπαίδευση (6 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.)
Επίσης, όλοι οι φοιτητές επιλέγουν και παρακολου-
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θούν ένα από τα παρακάτω μαθήματα:
• Εκπαιδευτική Πολιτική και Στρατηγική (6 πιστωτικές
μονάδες E.C.T.S.) ή
• Εκπαίδευση και Νομοθεσία (6 πιστωτικές μονάδες
E.C.T.S.) Β΄ εξάμηνο σπουδών:
Όλοι οι φοιτητές παρακολουθούν τα παρακάτω 4 υποχρεωτικά μαθήματα κορμού:
• Ηγεσία και Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων στην Εκπαίδευση (6 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.)
• Ποιότητα και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Διαδικασίας
και Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (6 πιστωτικές μονάδες
E.C.T.S.)
• Καινοτομία στην Εκπαίδευση (6 πιστωτικές μονάδες
E.C.T.S.)
• Εκπαιδευτική Ψυχολογία (6 πιστωτικές μονάδες
E.C.T.S.)
Επίσης, όλοι οι φοιτητές επιλέγουν και παρακολουθούν ένα από τα παρακάτω μαθήματα:
• Ευρωπαϊκή Ένωση, Εκπαίδευση και Ευρωπαϊκά Προγράμματα (6 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.) ή
• Διαπροσωπικές Δεξιότητες και Επικοινωνία στην
Εκπαίδευση (6 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.) Γ΄ εξάμηνο
σπουδών:
Το Γ΄ εξάμηνο προορίζεται για την εκπόνηση μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας από τους φοιτητές (30
πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.). Το θέμα της μεταπτυχιακής
Διπλωματικής Εργασίας του κάθε φοιτητή πρέπει να είναι
ενταγμένο στο ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο κάποιου
από τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. Με αποφάσεις των οργάνων
μπορεί να γίνει τροποποίηση του προγράμματος των
μαθημάτων και ανακατανομή των μαθημάτων μεταξύ
των εξαμήνων.
Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων ανά έτος προβλέπεται να
είναι κατ' ανώτατο όριο εκατό ογδόντα (180). Ο αριθμός των εισακτέων μπορεί να αυξηθεί εάν ισοψηφήσουν
στην τελευταία θέση (δηλαδή, στην 180η) στην σειρά
επιλογής περισσότεροι από ένας υποψήφιοι. Σε περίπτωση μεγάλου αριθμού ισοψηφησάντων δύναται, με
απόφαση των αρμοδίων οργάνων, η κατάτμηση των εισακτέων σε επιμέρους τμήματα, τα μέλη των οποίων δεν
θα ξεπερνούν στο σύνολό τους, τον διπλάσιο του ανώτατου ορίου αριθμού εισακτέων (360). Η επιλογή τους
θα γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις
σχετικές προβλέψεις του παρόντος Κανονισμού Σπουδών του Π.Μ.Σ. Επιπλέον, γίνεται δεκτός ένας υπότροφος
του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που πέτυχε
στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ. και ένας
αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού κράτους όπως
προβλέπει ο ν. 3685/2008 άρθρο 4 παρ. 3. Σύμφωνα και
με τον παραπάνω νόμο, με απόφαση της Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης του Τ.Δ.Ε. του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. ο αριθμός των
υποτρόφων μπορεί να αυξηθεί.
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Η υπάρχουσα κτηριακή και υλικοτεχνική υποδομή του
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τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων αλλά και του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης γενικότερα (εργαστήρια και ηλεκτρονικοί υπολογιστές, οπτικοακουστικά μέσα, βιβλιοθήκη, υπηρεσίες και εφαρμογές πληροφορικής, επικοινωνιών
και διαδικτύου, γραμματειακή υποδομή, αίθουσες διδασκαλίας και αμφιθέατρα), χρησιμοποιείται για τις ανάγκες
λειτουργίας του Π.Μ.Σ. Επιπρόσθετα, εκπαιδευτικές δραστηριότητες του ΠΜΣ, κάθε φύσης, μπορούν να πραγματοποιούνται σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού.
Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. είναι αυτοχρηματοδοτούμενο και επομένως το κόστος λειτουργίας του δεν θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. Ειδικότερα, οι πόροι για τη λειτουργία του θα προέρχονται από:
• Δίδακτρα ύψους 2.200,00 ευρώ ανά φοιτητή για το σύνολο της φοίτησης του (3 ακαδημαϊκά εξάμηνα σπουδών).
Το ύψος των διδάκτρων ανά φοιτητή μπορεί να τροποποιηθεί κατόπιν πρότασης του Διευθυντή του Π.Μ.Σ. η οποία
επικυρώνεται από τη Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι.
Θεσσαλονίκης.
• Χορηγία διαφόρων φορέων
• Δωρεές
• Ευρωπαϊκά και κοινοτικά προγράμματα
• Επιχορηγήσεις
• Άλλες πηγές (π.χ. ΛΑΕΚ 0,45%).
Το Π.Μ.Σ. παρέχει σε φοιτητές υποτροφίες που καλύπτουν μέρος ή το σύνολο των διδάκτρων τους για λόγους
αριστείας, ή/και ανταποδοτικής εργασίας, ή/και με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια, κατόπιν πρότασης του Διευθυντή του Π.Μ.Σ. η οποία επικυρώνεται από τη Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων
του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης.
Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του προγράμματος για 180 φοιτητές ανέρχεται σε 396.000,00 € (και αυξάνεται ή
μειώνεται ανάλογα σύμφωνα με τον τελικό αριθμό των φοιτητών που εγγράφονται στο Π.Μ.Σ. σε κάθε εκπαιδευτική σειρά που ξεκινάει τον Οκτώβριο ή/και τον Φεβρουάριο κάθε έτους) και αναλύεται στις παρακάτω ενδεικτικές
κατηγορίες δαπανών:
Έσοδα και κρατήσεις του ΠΜΣ
Δίδακτρα = 2.200 € ανά φοιτητή για το σύνολο των σπουδών του
Συνολικά έσοδα ΠΜΣ = 2200 χ 180 φοιτητές = 396.000 €
65% Διαθέσιμο για λειτουργικά έξοδα του Π.Μ.Σ. στο οποίο περιλαμβάνονται:
• αμοιβές διδασκόντων
• αμοιβές επιβλεπόντων των διπλωματικών εργασιών
• δαπάνες και αμοιβές για γραμματειακή υποστήριξη
• δαπάνες μετακινήσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (των διδασκόντων, του λοιπού προσωπικού και των οργάνων του Π.Μ.Σ. για τις ανάγκες λειτουργίας του μεταπτυχιακού, για συμμετοχή
των διδασκόντων σε συνέδρια και ημερίδες, για λοιπές εκδηλώσεις και για προβολή του Π.Μ.Σ.,
και λοιπές μετακινήσεις)
• δαπάνες μετακινήσεων, υποδοχής και φιλοξενίας προσκαλεσμένων ομιλητών και διακεκριμένων
διδασκόντων από την Ελλάδα και το εξωτερικό
• δαπάνες δημοσιότητας, προβολής, προώθησης και μάρκετινγκ
• δαπάνες για τη διοργάνωση εκδηλώσεων, συνεδρίων, ημερίδων, δεξιώσεων, τελετών αποφοίτησης
και σεμιναρίων
• υποτροφίες και οικονομικά βραβεία σε φοιτητές
257.400 €
• δαπάνες αγοράς και συντήρησης εξοπλισμού (σταθερών και φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών των ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών, βιντεοπροβολέων, λαμπών
βιντεοπροβολέων, λοιπών συστημάτων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, επίπλων και
λοιπού εξοπλισμού αιθουσών διδασκαλίας και γραφείων, τηβέννων διδασκόντων και φοιτητών, κ.λπ.)
• δαπάνες αγοράς βιβλίων και επιστημονικών περιοδικών
• δαπάνες αγοράς και συντήρησης λογισμικού, ιστοσελίδων, και ηλεκτρονικών πλατφόρμων
εκπαίδευσης
• δαπάνες συντήρησης αιθουσών διδασκαλίας
• αμοιβές για παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού (έντυπου, ηλεκτρονικού, πολυμεσικού, βίντεο, κ.α.)
• δαπάνες επεξεργασίας, επιμέλειας, μετάφρασης και ψηφιοποίησης εκπαιδευτικού υλικού (έντυπου,
ηλεκτρονικού, πολυμεσικού, βίντεο, κ.α.)
• γραφικής ύλης και αναλώσιμων
• εκτυπώσεων και εκδόσεων
• λοιπών εξόδων
25% Υπέρ λειτουργικών εξόδων του Α.Τ.Ε.Ι.Θ.:
99.000 €
10%Υπέρ Ε.Λ.Κ.Ε.:
39.600 €
Σύνολο
396.000 €
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Τεύχος Β’ 4187/27.12.2016

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 14 Δεκεμβρίου 2016
Ο Πρόεδρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΣΑΜΙΔΗΣ
Ι

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(5)
Στην υπ’ αριθμ. 198894/Κ1/22-11-2016 απόφαση του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3780/Β/23-11-2016, στη σελίδα
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37865, στη στήλη Α, στον στίχο 36 εκ των άνω διορθώνεται:
το εσφαλμένο:
«7. Την υπ’ αριθμ. 120865/2-9-2013 (ΦΕΚ 2278/Β/
12-9-2013) απόφαση χορήγησης άδειας Κολλεγίου στην
εταιρεία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ IKE» και με
δ.τ. κολλεγίου «MEDITERRANΕNAN COLLEGE»,
στο ορθό:
«7. Την υπ’ αριθμ. 119645/30-8-2013 (ΦΕΚ 2277/Β/
12-9-2013) απόφαση χορήγησης άδεια Κολλεγίου στην
εταιρεία «ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.» με
το διακριτικό τίτλο κολλεγίου «ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ
ΚΟΛΛΕΓΙΟ».
(Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων)
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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 Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ùõìöê÷îê÷ õôù õçöêûêî øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για
τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η
δυνατότητα δωρεάν αποστολής 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. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο
κατά 0,30€ 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 διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα 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 βρείτε
στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό 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.

Eõîïôîòòîç ñê øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
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

*02041872712160008*

