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ας με αμοιβή πέραν του κανονικού ωραρίου των 
υπαλλήλων του Δήμου Άνδρου για το β’ εξάμηνο 
2018.

2 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης προσω-
πικού της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας 
του Δήμου Βόλου, κατά τη διάρκεια του δεύτερου 
6μήνου του έτους 2018.

3 Καθιέρωση πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου 
εργασίας Πρακτικογράφου Δημοτικού Συμβουλί-
ου του Δήμου Κόνιτσας για το Β΄ εξάμηνο 2018. 

4 Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπου δών με τίτλο: «Xημική Τεχνολογία και Βιο-
μηχανικές Εφαρμογές» του Τμήματος Χημείας της 
Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ. 285/2018 (1)
  Καθιέρωση και κατανομή υπερωριακής εργασίας 

με αμοιβή πέραν του κανονικού ωραρίου των υπαλ-

λήλων του Δήμου Άνδρου για το β’ εξάμηνο 2018.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΔΡΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 

87/Α΄/07-06-2010).
2) Τις διατάξεις του άρθρου 20 «Αποζημίωση για εργα-

σία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου - αποζη-
μίωση προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου» 
του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες 
διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 176/ 
Α΄/16.12.2015).

3) Την αριθμ. 2/1015/ΔΕΠ/5-1-2016 εγκύκλιο του Υπουρ-
γείου Οικονομικών: «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή 
των διατάξεων του ΚΕΦ. Β΄ του ν. 4354/2015 (176/Α΄).

4) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Άνδρου (ΦΕΚ 2127/Β΄/22-10-2015).

5) Τις έκτακτες και επείγουσες ανάγκες της Δ/νσης 
Διοικητικών, της Δ/νσης Οικονομικών, της Δ/νσης Τε-
χνικών Υπηρεσιών και των Τμημάτων αυτών, καθώς και 
του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνω-
σης, Πληροφορικής και Διαφάνειας, του Δήμου Άνδρου, 
καθώς πλήθος από τις αρμοδιότητές τους, όπως αυτές 
περιγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου, υλο-
ποιούνται κατά τις απογευματινές ώρες:

α) λόγω της φύσεως τους (π.χ. απογευματινές συνε-
δριάσεις συλλογικών οργάνων, έκτακτες συσκέψεις, 
υποστήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων, σύνταξη 
προϋπολογισμού, απολογισμού, κ.λπ.),

β) λόγω επειγουσών υπηρεσιακών εποχιακών ανα-
γκών των υπηρεσιών εξαιτίας της αυξημένης προσέ-
λευσης παρεπιδημούντων (π.χ. επισκευές βλαβών σε 
δίκτυα, αποκομιδή απορριμμάτων κ.ά.),

γ) λόγω του φόρτου εργασίας και της έλλειψης προ-
σωπικού που προκύπτουν από το γεγονός ότι το μέγι-
στο μέρος των ανωτέρω αρμοδιοτήτων θα πρέπει να 
ασκηθούν με το υπάρχον προσωπικό, το οποίο είναι 
μειωμένο σε σχέση με τα προηγούμενα έτη λόγω συντα-
ξιοδοτήσεων πεπειραμένων υπαλλήλων και εξαιτίας της 
αναστολής - απαγόρευσης προσλήψεων με αποτέλεσμα 
να προκαλείται δυσλειτουργία και ανάγκη υπερωριακής 
καθημερινής εργασίας για την κάλυψη των υπηρεσιακών 
αναγκών. Στις περισσότερες δε των περιπτώσεων οι υπη-
ρεσιακές δομές καλύπτονται από έναν μόνο υπάλληλο 
χωρίς δυνατότητα αναπλήρωσης, ενώ αρμοδιότητες δύο 
τμημάτων καλύπτονται από έναν υπάλληλο,

δ) για την αντιμετώπιση αυξημένης εργασίας λόγω συ-
νεχούς διεύρυνσης των αρμοδιοτήτων του Δήμου, αλλά 
και για τη διευθέτηση εργασιών που δεν είναι δυνατόν 
να γίνουν στο σύνηθες ωράριο των υπηρεσιών, λόγω της 
εξυπηρέτησης του κοινού,

ε) για την άσκηση από τρεις υπαλλήλους καθηκόντων 
ληξιάρχου.

6) Τις εισηγήσεις των Υπηρεσιών του Δήμου Άνδρου.
7) Το προϋπολογισμό του Δήμου Άνδρου, για το οικο-

νομικό έτος 2018, στον οποίο έχει προβλεφθεί δαπάνη 
για υπερωριακή εργασία με αμοιβή, πέραν του κανονι-
κού ωραρίου, στους Κ.Α 10.6012.0001, Κ.Α. 10.6051.0001, 
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10.6051.0002, 10.6051.0006 Κ.Α 25.6012.0001, 
Κ.Α.  25.6051.0001, Κ.Α. 25.6051.0002, 25.6052.0001 
Κ.Α. 30.6012.0001, Κ.Α. 30.6051.0002, Κ.Α. 30.6051.0003, 
Κ.Α. 20.6012.0001, 20.6051.0001, Κ.Α. 20.6051.0002.

8) Το υπηρετούν προσωπικό του Δήμου Άνδρου, απο-
φασίζουμε:

Καθιερώνουμε και κατανέμουμε την υπερωριακή απα-
σχόληση των μόνιμων υπαλλήλων του Δήμου Άνδρου, 
για το Β΄ εξάμηνο του 2018 με την προβλεπόμενη απο-
ζημίωση του ν. 4354/2015 για την αντιμετώπιση εποχι-
ακών, εκτάκτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών 
μας, σύμφωνα με το σκεπτικό της παρούσης ως εξής:

α. Για το προσωπικό της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπη-
ρεσιών:

α/α Κατηγορία

Αριθμός 
προτεινόμενων 

υπαλλήλων κατά 
κατηγορία

Απογευματινή 
εργασία μέχρι 
την 22:00 ώρα

1 ΠΕ 4 360
2 ΔΕ 4 480

Σύνολο 8 840

β. Για το προσωπικό της Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών:

α/α Κατηγορία

Αριθμός 
προτεινόμενων 

υπαλλήλων κατά 
κατηγορία

Απογευματινή 
εργασία μέχρι 
την 22:00 ώρα

1 ΠΕ 2 180
2 ΤΕ 1 60
3 ΔΕ 4 300

Σύνολο 7 540

γ. Για το προσωπικό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρε-
σιών Δόμησης και Περιβάλλοντος:

α/α Κατηγορία

Αριθμός 
προτεινόμενων 

υπαλλήλων κατά 
κατηγορία

Απογευματινή 
εργασία μέχρι 
την 22:00 ώρα

1 ΠΕ 2 180
2 ΤΕ 5 420
3 ΔΕ 7 520

Σύνολο 14 1120

δ. Για το προσωπικό του Αυτοτελούς Τμήματος Προ-
γραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Διαφά-
νειας

Κατηγορία

Αριθμός  
προτεινόμενων 

υπαλλήλων κατά 
κατηγορία

Απογευματινή 
εργασία μέχρι 
την 22:00 ώρα

ΤΕ 1 120

Σύνολο 1 120

Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και τον έλεγχο 
πραγματοποίησης της υπερωριακής εργασίας ορίζο-
νται οι προϊστάμενοι των Τμημάτων και των Δ/νσεων 

του Δήμου Άνδρου, καθώς και ο Δήμαρχος, οι οποίοι θα 
βεβαιώνουν ενυπόγραφα την εκτέλεση υπερωριακής 
εργασίας. Η βεβαίωση των προϊσταμένων των Δ/νσεων 
του Δήμου Άνδρου, αποτελεί προϋπόθεση για την κατα-
βολή της υπερωριακής εργασίας.

Οι παραπάνω υπάλληλοι θα εργαστούν υπερωριακά, 
μόνο εφόσον οι ανάγκες των Διευθύνσεων και υπηρε-
σιών του Δήμου το απαιτήσουν κατά περίπτωση, όπως 
επίσης και για την συμπλήρωση βαρδιών λόγω ελλιπούς 
προσωπικού.

Οι ώρες της απασχόλησης καθ’ υπέρβαση του υπο-
χρεωτικού ωραρίου ορίζονται ανά εξάμηνο, χωρίς να 
υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των δύο (2) 
εξαμήνων μέσα στο έτος ως εξής: Για απογευματινή υπε-
ρωριακή εργασία, έως 120 ώρες ανά υπάλληλο.

Με την απόφαση της καθιέρωσης της υπερωριακής 
απασχόλησης και σε συνδυασμό με την κατανομή της 
προκαλείται δαπάνη συνολικού ύψους 14.150,25 € για 
το Β΄ εξάμηνο του 2018, η οποία θα βαρύνει τον προ-
ϋπολογισμό του Δήμου Άνδρου οικ. έτους 2018 στους 
Κ.Α.: 10.6012.0001, Κ.Α.  10.6051.0001, 10.6051.0002, 
10.6051.0006 Κ.Α.  25.6012.0001, Κ.Α.  25.6051.0001, 
Κ.Α.  25.6051.0002, 25.6052.0001 Κ.Α.  30.6012.0001, 
Κ.Α. 30.6051.0002. Κ.Α. 30.6051.0003, Κ.Α. 20.6012.0001 
20.6051.0001, Κ.Α. 20.6051.0002.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Άνδρος, 12 Ιουνίου 2018

Ο Δήμαρχος 

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΣΟΥΣΟΥΔΗΣ  

Ι

   Αριθμ. 51049 (2)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης προσω-

πικού της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας 

του Δήμου Βόλου, κατά τη διάρκεια του δεύτε-

ρου 6μήνου του έτους 2018. 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 176 του ν. 3584/

2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 
υπαλλήλων», όπως ισχύουν, καθώς και τις διατάξεις 
του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α΄/16-12-
2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, 
μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις 
εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων 
και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», με τις οποίες ρυθ-
μίζεται, από 1/1/2016, το θέμα της απασχόλησης του 
προσωπικού, μεταξύ άλλων και των Ο.Τ.Α., πέρα από 
το υποχρεωτικό ωράριο εργασίας, για την αντιμετώ-
πιση εποχικών, έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών 
αναγκών, καθώς και για την εξυπηρέτηση των αναγκών 
των υπηρεσιών που λειτουργούν σε 24ωρη βάση ή όλες 
τις ημέρες του μήνα.
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2. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 
του άρθρου 7 του ν. 4354/2015, στο πεδίο εφαρμογής 
του εν λόγω νόμου εμπίπτει το μόνιμο προσωπικό, κα-
θώς και το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου και 
ορισμένου χρόνου.

3. Την αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-
0ΝΜ) αναθεωρημένη εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονο-
μικών με την οποία δίνονται οδηγίες για την εφαρμογή 
των προαναφερόμενων διατάξεων.

4. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4354/ 
2015, σύμφωνα με τις οποίες οι αποφάσεις καθιέρωσης 
υπερωριακής εργασίας δημοσιεύονται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως και ισχύουν από τη δημοσίευσή τους.

5. Το αριθμ. 48855/8-6-2018 έγγραφο της Προϊσταμέ-
νης της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας στο οποίο 
επισημαίνεται ότι για την αντιμετώπιση των αυξημένων 
έκτακτων αναγκών της υπηρεσίας που αφορούν στις 
εργασίες επίβλεψης, σήμανσης και κατασκευής διαγράμ-
μισης κόμβων στα κεντρικά σημεία της πόλης και στις 
Δημοτικές Ενότητες, στην τοποθέτηση, επανατοποθέ-
τηση και συντήρηση επαναφερόμενων οριοδεικτών και 
στις διαγραμμίσεις θέσεων Δη.ΣΕΣ και ΑΜΕΑ, σε ώρες 
μειωμένης κίνησης οχημάτων προς αποφυγή προβλη-
μάτων στην κυκλοφορία, καθώς και στις απαιτούμενες 
μετρήσεις 12ωρου κυκλοφοριακού φόρτου, είναι ανα-
γκαία η υπερωριακή εργασία προσωπικού της υπηρεσίας 
κατά τη διάρκεια του δεύτερου 6μηνου του έτους 2018.

6. Την ύπαρξη σχετικών πιστώσεων στους κωδικούς 
του προϋπολογισμού του Δήμου Βόλου οικονομικού 
έτους 2018, αποφασίζουμε:

Την καθιέρωση της υπερωριακής εργασίας μόνιμου 
και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό-
νου προσωπικού της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότη-
τας του Δήμου, κατά τη διάρκεια του δεύτερου 6μήνου 
του έτους 2018. για τους λόγους που αναλυτικά εκτέ-
θηκαν στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης, ως εξής: 

Προτεινόμενος αριθμός 
μονίμων υπαλλήλων

Ώρες υπερωριακής 
απογευματινής 

εργασίας

Τρεις (3) υπάλληλοι κλάδου 
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 360

Δύο (2) υπάλληλοι κλάδου 
TE Μηχανικών 160

Μία (1) υπάλληλος κλάδου 
ΠΕ Αγρονόμου Τοπογράφου 
Μηχανικού

120

Τρεις (3) υπάλληλοι κλάδου 
ΔΕ Τεχνιτών 360

Ένας (1) υπάλληλος κλάδου 
ΔΕ Χειριστών Η/Υ 60

Σύνολο ωρών απασχόλησης 1.060
Ενδεικτική οικονομική επιβάρυνση: 5.300,00 €
Κωδικός Πίστωσης που θα επιβαρυνθεί:  70-6012.701 

ποσού 9.000,00 €.

Προτεινόμενος αριθμός 
υπαλλήλων ΙΔΑΧ

Ώρες υπερωριακής 
απογευματινής 

εργασίας
Ένας (1) υπάλληλος ειδικότητας 
Πολιτικών Μηχανικών ΠΕ 40

Ένας (1) υπάλληλος 
ειδικότητας Εργάτη ΥΕ 120

Σύνολο ωρών απασχόλησης: 160
Ενδεικτική οικονομική επιβάρυνση: 650,00 €
Κωδικός Πίστωσης που θα επιβαρυνθεί:  70-6022.701 

ποσού 1.000,00 €
Η κατανομή των ωρών απασχόλησής του πιο πάνω 

προσωπικού θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανά-
γκες της Υπηρεσίας και, σε κάθε περίπτωση, λαμβανο-
μένων υπόψη των χρονικών ορίων της παρ. Α-2α του 
άρθρου 20 του ν. 4354/2015, σύμφωνα με τα οποία η 
υπερωριακή απασχόληση ορίζεται μέχρι 120 ώρες/εξά-
μηνο για κάθε υπάλληλο.

Η χορήγηση της υπερωριακής αποζημίωσης θα γίνεται 
με βεβαίωση του οικείου Διευθυντή περί της υπερωρια-
κής απασχόλησης των υπαλλήλων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Βόλος, 15 Ιουνίου 2018

Ο Δήμαρχος 

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΟΣ

Ι

    Αριθ. 122  (3)
Καθιέρωση πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου 

εργασίας Πρακτικογράφου Δημοτικού Συμβου-

λίου του Δήμου Κόνιτσας για το Β΄ εξάμηνο 2018. 

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 49 παρ. 4 

του άρθρου 36 του ν. 3584/2007 «Κώδικας κατάστασης 
δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143Α΄/
28-6-2007). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Δια-
χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 176Α΄/16-12-2015). 

3. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δή-
μου Κόνιτσας (ΦΕΚ 2170/28-9-2011) όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει. 

4. Τις προβλεπόμενες πιστώσεις στον προϋπολογισμό 
του Δήμου Οικονομικού έτους 2018. 

5. Την ανάγκη να εργαστεί η πρακτικογράφος του Δη-
μοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κόνιτσας, πέραν του 
υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας για την κάλυψη υπη-
ρεσιακών αναγκών για το Β΄ εξάμηνο 2018, αποφασίζει: 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ29048 Τεύχος Β’ 2633/05.07.2018

Καθιερώνουμε για το Β΄ εξάμηνο 2018 πέραν του υπο-
χρεωτικού ωραρίου εργασίας, απασχόληση του πρακτι-
κογράφου Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κόνιτσας, για 
την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών και πιο συγκε-
κριμένα ως εξής: 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΜΟΝΙΜΟΙ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

ΔΙΚΑΙΟΥ 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
ΑΝΩΤΑΤΟ 

ΟΡΙΟ ΩΡΩΝ 
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ 

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

(ΟΧΙ ΑΡΓΙΕΣ) 

ΠΕ

Τμήμα 
Υποστήριξης 
Αιρετών 
Οργάνων του 
Δήμου 

1 1 120 

ΜΟΝΙΜΟΙ 1

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 1
Σύνολο ωρών απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης 

για το Β΄ εξάμηνο 2018 (όχι αργίες): 120 

Η δαπάνη για την αποζημίωση πέραν του υποχρεω-
τικού ωραρίου εργασίας απασχόλησης του πιο πάνω 
προσωπικού, θα καλυφθεί από τις αντίστοιχες προβλε-
πόμενες πιστώσεις του προϋπολογισμού 2018 του Δή-
μου του ΚΑ 02.10.6012.03 ποσού 1.200,00 €. 

Ο αριθμός των πραγματοποιηθέντων ωρών υπερωρι-
ακής απασχόλησης της υπαλλήλου θα βεβαιώνεται με 
υπηρεσιακό σημείωμα, σύμφωνα με τις βεβαιώσεις του 
Προϊσταμένου της αντίστοιχης υπηρεσίας. 

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.  

 Κόνιτσα, 13 Ιουνίου 2018 

Ο Δήμαρχος 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ

Ι

    Αριθμ. 26749 (4)
Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών με τίτλο: «Xημική Τεχνολογία και Βι-

ομηχανικές Εφαρμογές» του Τμήματος Χημείας 

της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελεί-

ου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ \ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(Αριθμ. Συνεδρίασης 2958/12 και 13-4-2018)

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114Α΄) «Οργά-

νωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμί-

σεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει και ιδίως των άρθρων 32 και 85 παρ. 2α.

2. Την υπ  αριθμ. 216772/Ζ1/8-12-2017 (ΦΕΚ 4334/τ. Β΄/12-
12-2017) υπουργική απόφαση: «Τρόπος κατάρτισης του 
αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθε-
σης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών».

3. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό: α) 163204/
Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων 
του ν.  4485/17 (Α΄  114) για θέματα μεταπτυχιακών 
σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-λοι-
πά θέματα», β) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινήσεις 
σχετι- κά 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 - Επανίδρυ-
ση ΠΜΣ σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114), και στ) 45070/Ζ1/19-3-2018 «Κοινοποίηση δι-
ατάξεων του ν. 4521/18 (Α΄ 38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 
14 και 15 (ΦΕΚ 189/τ. Α’/2.8.2005) «Διασφάλιση της ποι- 
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα δι- 
πλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Χημεί-
ας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό 
655/14-2-2018).

6. Την θετική εισήγηση με αριθμό 20160/12-4-2018 
της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών, αποφασίζουμε:

Την ίδρυση και λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 
2018-2019 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου- 
δών του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστη-
μών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη με 
τίτλο: «Χημική Τεχνολογία και Βιομηχανικές Εφαρμογές», 
ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του 
ΑΠΘ οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 
2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτ-
λο: «Χημική Τεχνολογία και Βιομηχανικές Εφαρμογές», 
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις 
διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Π.Μ.Σ.) είναι η εμβάθυνση, η ερευνητική ενασχό-
ληση, και η εξειδίκευση σε θέματα:



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29049Τεύχος Β’ 2633/05.07.2018

α) προχωρημένης χημικής τεχνολογίας, τεχνολογίας 
για τον έλεγχο ρύπανσης του περιβάλλοντος και περι-
βαλλοντικής διαχείρισης, προσομοίωσης εγκαταστάσε-
ων επεξεργασίας αποβλήτων, καταλυτικών διεργασιών 
με εφαρμογές στο περιβάλλον και τη χημική βιομηχανία, 
ανάπτυξης και εφαρμογών προηγμένων ανόργανων και 
υβριδικών νανοϋλικών,

β) παραγωγής, ιδιοτήτων και εφαρμογών διαφόρων 
πολυμερών και βιοπολυμερών, μηχανισμών και κινητι- 
κής αντιδράσεων πολυμερισμού και συμπολυμερισμού, 
τεχνικών χαρακτηρισμού πολυμερικών υλικών, ανακύ-
κλωσης πολυμερών, μεθόδων μορφοποίησης πολυμε-
ρών, σύνθεσης και ιδιοτήτων νανοσύνθετων υλικών πο-
λυμερικής μήτρας, και δομής, ιδιοτήτων και κατεργασίας 
φυσικών και σύνθετων υφάνσιμων ινών και

γ) χημικών, βιοχημικών και φυσικοχημικών μεταβο-
λών των τροφίμων, οργανοληπτικής αξιολόγησης των 
τροφίμων, νομοθεσίας-νοθείας-συσκευασίας των τροφί-
μων, σχεδιασμού και βελτιστοποίησης (βιο)διεργασιών, 
ανάπτυξης νέων προϊόντων και συστατικών με ιδιαίτερα 
διατροφικά χαρακτηριστικά συμπεριλαμβανομένων των 
ποτών και των ζωοτροφών.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή της γνώσης, η 
ανάπτυξη της έρευνας και της τεχνολογίας, καθώς και η 
ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνι-
κών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας. 
Ειδικότερα στοχεύει στην υψηλού επιπέδου κατάρτιση 
και εξειδίκευση επιστημόνων σε θέματα Χημικής και 
Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας, Χημείας και Τεχνολογίας 
Πολυμερών και Νανοσύνθετων Υλικών, και Χημείας, Τε-
χνολογίας και Ελέγχου Τροφίμων και Ζωοτροφών.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) με τίτλο: «Χημική Τεχνολογία και Βιομηχανικές 
Εφαρμογές», στις εξής ειδικεύσεις:

- Ειδίκευση Α «Χημική και Περιβαλλοντική Τεχνολογία»,
- Ειδίκευση Β «Χημεία και Τεχνολογία Πολυμερών και 

Νανοσύνθετων Υλικών» και
- Ειδίκευση Γ «Χημεία, Τεχνολογία και Έλεγχος Τροφί-

μων και Ζωοτροφών».

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/
τριες, πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) 
της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμά-
των της αλλοδαπής, με συναφές αντικείμενο. Επίσης 
γίνεται δεκτός/ή ως υπεράριθμος/η και ένα (1) μέλος 
των κατηγοριών ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, σύμφωνα με το ν. 4485, 
άρθ. 34, παρ. 8.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια σπουδών

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Δι-
πλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται 
σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών Δ.Μ.Σ. είναι 90. Το αναλυτικό εβδομαδιαίο 
πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται 
ως εξής:

Ειδίκευση Α:
Χημική και Περιβαλλοντική Τεχνολογία
Α΄ Εξάμηνο

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΩΡΩΝ ECTS

1 Αρχές Χημικής 
Τεχνολογίας Μ3Υ11 Υ 4 10

2

Τεχνολογία 
Περιβάλλοντος 
και 
Περιβαλλοντική
Διαχείριση

Μ3Υ12 Υ 4 10

3 Καταλυτικές 
Διεργασίες Μ3Υ13 Υ 4 10

Σύνολο ECTS 30

Β΄ Εξάμηνο

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΩΡΩΝ ECTS

4

Τεχνολογίες 
Διαχωρισμών 
για τον 
Έλεγχο της 
Ρύπανσης του 
Περιβάλλοντος

Μ3Υ14 Υ 4 10

5

Σχεδιασμός και 
Προσομοίωση 
Εγκαταστάσεων 
Επεξεργασίας 
Αποβλήτων

Μ3Υ15 Υ 4 10

6

Σύνθεση, 
χαρακτηρισμός 
και εφαρμογές 
ανόργανων 
και υβριδικών 
νανοϋλικών

Μ3Υ16 Υ 4 10

Σύνολο ECTS 30

Γ΄ Εξάμηνο

7
Μεταπτυχιακή 
Διπλωματική 
Εργασία

Μ3Δ17 Υ 30

Γενικό Σύνολο ECTS 90
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Ειδίκευση Β:
Χημεία και Τεχνολογία Πολυμερών και Νανοσύν-
θετων Υλικών

Α΄ Εξάμηνο

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΩΡΩΝ ECTS

1 Αντιδράσεις 
Πολυμερισμού Μ3Υ21 Υ 4 10

2
Τάξεις 
Πολυμερών-
Βιοπολυμερή

Μ3Υ22 Υ 4 10

3
Μέθοδοι 
Xαρακτηρισμού 
Πολυμερών

Μ3Υ23 Υ 4 10

Σύνολο ECTS 30

Β΄ Εξάμηνο

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΩΡΩΝ ECTS

4
Σύνθετα και 
Νανοσύνθετα 
υλικά

Μ3Υ24 Υ 4 10

5 Τεχνολογία 
Πολυμερών Μ3Υ25 Υ 4 10

6 Ίνες-Τεχνολογία 
Βαφικής Μ3Υ26 Υ 4 10

Σύνολο ECTS 30

Γ΄ Εξάμηνο

7
Μεταπτυχιακή 
Διπλωματική 
Εργασία

Μ3Δ27 Υ 30

Γενικό Σύνολο ECTS 90

Ειδίκευση Γ:
Χημεία, Τεχνολογία και Έλεγχος Τροφίμων και 
Ζωοτροφών

Α΄ Εξάμηνο

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΩΡΩΝ ECTS

1

Χημικές και 
Βιοχημικές 
Μεταβολές στα 
Τρόφιμα

Μ3Υ31 Υ 4 10

2
Ειδικά Θέματα 
Φυσικοχημείας 
Τροφίμων

Μ3Υ32 Υ 4 10

3

Ερευνητικές 
Μέθοδοι στην 
Επιστήμη 
Τροφίμων

Μ3Υ33 Υ 6 
(2Θ+4Ε) 10

Σύνολο ECTS 30

Β΄ Εξάμηνο

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΩΡΩΝ ECTS

5

Διεργασίες 
στην 
Παραγωγή 
Τροφίμων και 
Συστατικών 
τους με 
έμφαση στις 
Βιοδιεργασίες

Μ3Υ34 Υ 4 10

6

Ανάπτυξη 
Καινοτόμων 
Προϊόντων και 
συστατικών για 
τη Βιομηχανία 
Τροφίμων και 
Ζωοτροφών

Μ3Υ35 Υ 4 10

7

Ειδικά Θέματα 
Ασφάλειας, 
Γνησιότητας 
και 
Συσκευασίας 
Τροφίμων

Μ3Υ36 Υ 4 10

Σύνολο ECTS 30

Γ΄ Εξάμηνο

11
Μεταπτυχιακή 
Διπλωματική 
Εργασία

Μ3Δ37 Υ 30

Γενικό Σύνολο ECTS 90

Τα μαθήματα διδάσκονται κατά τα δύο (2) πρώτα εξά-
μηνα στην ελληνική και, σε ειδικές μόνο περιπτώσεις, 
στην αγγλική γλώσσα κατά την κρίση των διδασκόντων, 
στα πλαίσια διεθνών εκπαιδευτικών προγραμμάτων του 
ΑΠΘ.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται στους 
είκοσι (20) μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες (ΜΦ) ετη-
σίως.

Η κατανομή των φοιτητών ανά ειδίκευση του Π.Μ.Σ. 
είναι:

Α) Χημική και Περιβαλλοντική Τεχνολογία: 8 ΜΦ,
Β) Χημεία και Τεχνολογία Πολυμερών και Νανοσύνθε-

των Υλικών: 7 ΜΦ και
Γ) Χημεία, Τεχνολογία και Έλεγχος Τροφίμων και Ζω-

οτροφών: 5 ΜΦ.
Ο τρόπος επιλογής εισακτέων, η διαδικασία και τα κρι-

τήρια επιλογής, καθορίζονται στον Κανονισμό Μετα- 
πτυχιακών Σπουδών, ο οποίος έχει εγκριθεί από τη Σύ-
γκλητο του ΑΠΘ (συνεδρίαση με αριθμό 2958/12 KAI 
13-4-2018) και αναφέρονται στην προκήρυξη.
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Άρθρο 8
Προσωπικό

Για την υλοποίηση του ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη 
ΔΕΠ του Τμήματος Χημείας του Αριστοτελείου Πανε- πι-
στημίου Θεσσαλονίκης, καθώς και μέλη ΔΕΠ άλλων Τμη-
μάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες 
κατηγορίες διδασκόντων και επισκέπτες διδάσκοντες 
(καταξιωμένοι επιστήμονες, επιστήμονες αναγνωρισμέ-
νου κύρους) από την ημεδαπή και την αλλοδαπή σύμ-
φωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114).

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθεί η υλι-
κοτεχνική υποδομή και οι χώροι του Τμήματος Χημείας 
και ιδιαίτερα των Εργαστηρίων Χημικής και Περιβαλλο-
ντικής Τεχνολογίας, Χημείας και Τεχνολογίας Πολυμερών 
και Χρωμάτων και Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 
2018-2019 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. ανέρχεται 
σε 20.000,00 € . Ο αναλυτικός προϋπολογισμός λειτουρ-
γίας κατ΄ έτος που θα ισχύσει ενδεικτικά και για πέντε 
(5) συνεχή έτη, συμπεριλαμβανομένου του αναλυτικού 
λειτουργικού κόστους του ΠΜΣ ανά είδος δαπάνης, τις 
πηγές χρηματοδότησής του και τους εν γένει πόρους της 
λειτουργίας του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
32 και 37 του ν. 4485/2017 περιγράφεται στον επόμενο 
πίνακα.

ΕΣΟΔΑ

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΟΣΟ 
ΑΝΑ 
ΕΤΟΣ

Προϋπολογισμός ΥΠΠΕΘ 
(ΚΑΕ 2421 του ειδικού φορέα 19-250 του 
προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ.)

15.000 €

Ειδικός Λογαρισμός Κονδυλίων Έρευνας 
(ΕΛΚΕ) 5.000 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ 20.000 €
ΕΞΟΔΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ
Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες 
λογισμικού 9.000 €

Δαπάνες αναλωσίμων 8.000 €
Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα 
δημοσιότητας - προβολής, αγοράς 
εκπαιδευτικού υλικού, συντήρησης 
εξοπλισμού, δαπάνες εργασιών πεδίου.

3.000 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ 20.000 €

Δεν προβλέπονται τέλη φοίτησης για τους φοιτητές 
του ΠΜΣ.

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, 
θα ρυθμίζονται από τον οικείο Κανονισμό Μεταπτυχια-
κών Σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 14 Ιουνίου 2018.

Ο Πρύτανης

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ  
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*02026330507180008*

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 στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης 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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