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Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Επιβολή προστίμου στον ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΣΑΡΙΝΤΖΟΤΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ για την τελωνειακή παράβαση της εκπρόθεσμης καταβολής τέλους ταξινόμησης.

2

Επιβολή προστίμου και καταλογισμός τέλους
ταξινόμησης στην εταιρεία ΣΑΜΠΑΘΙΑΝΑΚΗΣΠΕΡΟΓΑΜΒΡΑΚΗ IKE για την τελωνειακή παράβαση της μη καταβολής τέλους ταξινόμησης.

3

Απαλλαγή της Κουτσουμπού Μεταξίας του Ιωάννη από τα καθήκοντα Ληξιάρχου της Δημοτικής
Ενότητας Σκάλας του Δήμου Ευρώτα Ν. Λακωνίας.

4

Διαπίστωση της ανάγκης και καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή υπαλλήλων της
Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας
Θεσσαλίας.

5

Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης των
υπαλλήλων του Δήμου για το Β΄ εξάμηνο 2018.

6

Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο: «Μοριακός Σχεδιασμός και Μοντελοποίηση- Χημική Εκπαίδευση» του Τμήματος
Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

7

Μεταβίβαση της αρμοδιότητας του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΟΠΕΚΑ, να εγκρίνει ως κύριος
Διατάκτης την έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων
Προπληρωμής (ΧΕΠ) στον Διοικητή του Οργανισμού.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Επιβολή προστίμου στον ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΣΑΡΙΝΤΖΟΤΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ για την τελωνειακή παράβαση της εκπρόθεσμης καταβολής τέλους ταξινόμησης.
Με την 134/2016/2018/15-06-2018 καταλογιστική
πράξη του Προϊσταμένου του Β’ τελωνείου Πειραιά,

Αρ. Φύλλου 2657

που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 142 παράγραφος
1, το άρθρο 137 Α1 παράγραφος 4ε και το άρθρο 152
παράγραφος 5 του ν. 2960/2001, επιβάλλουμε στον
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΣΑΡΙΝΤΖΟΤΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που εμφανίζεται στα αρχεία του ELENXIS να κατοικεί στο Λουτράκι,
επί της οδού Ποσειδωνίας 44, ΤΚ-20100, νυν αγνώστου
διαμονής, με ΑΦΜ 062101848, το συνολικό πρόστιμο
ύψους 2.500,00 € (δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ) για την
Τελωνειακή παράβαση της εκπρόθεσμης καταβολής του
τέλους ταξινόμησης του άρθρου 137 Α1, παράγραφος 4ε
του ν. 2960/2001 όπως αναθεωρήθηκε και ισχύει.
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΡΤΙΔΗΣ
Ι

(2)
Επιβολή προστίμου και καταλογισμός τέλους ταξινόμησης στην εταιρεία ΣΑΜΠΑΘΙΑΝΑΚΗΣ-ΠΕΡΟΓΑΜΒΡΑΚΗ IKE για την τελωνειακή παράβαση
της μη καταβολής τέλους ταξινόμησης.
Με την 136/2016/2018/15-06-2018 καταλογιστική
πράξη του Προϊσταμένου του Β’ τελωνείου Πειραιά, που
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 142 παράγραφος 1, το
άρθρο 137 Α1 παράγραφος 4ε και το άρθρο 152 παράγραφος 5 του ν. 2960/2001, επιβάλλουμε στην εταιρεία
ΣΑΜΠΑΘΙΑΝΑΚΗΣ-ΠΕΡΟΓΑΜΒΡΑΚΗ IKE που εμφανίζεται στα αρχεία του ELENXIS να εδρεύει στο Λουτράκι,
επί της οδού Ποσειδωνίας 44, ΤΚ-20100, νυν αγνώστου
έδρας, με ΑΦΜ 800585116, το συνολικό πρόστιμο ύψους
2.500,00 € (δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ) για την Τελωνειακή παράβαση της εκπρόθεσμης καταβολής του
τέλους ταξινόμησης του άρθρου 137 Α1, παράγραφος
4ε του ν. 2960/2001 όπως αναθεωρήθηκε και ισχύει καθώς επίσης καταλογίζουμε και το ποσό των 1.724,63 €
(χίλια επτακόσια είκοσι τέσσερα ευρώ και εξήντα τριών λεπτών) ως ΦΠΑ και τέλος ταξινόμησης οχήματος
(1.163,80 + 560,83 ευρώ).
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΡΤΙΔΗΣ
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Αριθμ. 114761
(3)
Απαλλαγή της Κουτσουμπού Μεταξίας του Ιωάννη από τα καθήκοντα Ληξιάρχου της Δημοτικής Ενότητας Σκάλας του Δήμου Ευρώτα
Ν. Λακωνίας.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 2 του
ν. 344/1976 «Περί ληξιαρχικών πράξεων», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 παρ. 15 του ν. 2307/1995 (ΦΕΚ
113/τ.Α΄/15-6-1995).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 4 του ν. 2503/1997
(ΦΕΚ 107/30.5.97 Α') που αφορά τη διοίκηση, οργάνωση,
στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την
Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 280 του
ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010).
4. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015
(ΦΕΚ 47/τ.Α΄/11-5-2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης Καταπολέμησης Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».
5. Την αριθμ. 15870/15-5-2017 (ΦΕΚ 250/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./
26-5-2017) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών αναφορικά με το διορισμό Συντονιστή στην Αποκεντρωμένη
Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
6. Την αριθμ. 140634/22-6-2017 (ΦΕΚ 2208/τ.Β΄/
29-6-2017) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής “Με εντολή
Συντονιστή” στον Προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης
Εσωτερικής Λειτουργίας και στους Προϊσταμένους των
Υπηρεσιών της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας,
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίου».
7. Την αριθμ. 4307/9.1.2018 (ΦΕΚ 162/τ.Β΄/26.1.2018)
απόφασή μας με την οποία ανατέθηκαν καθήκοντα Ληξιάρχου για το Ληξιαρχείο της Δημοτικής Ενότητας Σκάλας του Δήμου Ευρώτα στην υπάλληλο Κουτσουμπού
Μετάξια του Ιωάννη κλάδου ΔΕ Διοικητικού.
8. Το αριθμ. 7074/31.5.2018 έγγραφο του Δημάρχου
Ευρώτα σύμφωνα με το οποίο τα καθήκοντα Ληξιάρχου της Δ.Ε. Σκάλας θα εκτελεί ο ίδιος ο Δήμαρχος και
ζητείται η απαλλαγή της ως άνω ορισθείσας Ληξιάρχου
Κουτσουμπού Μεταξίας του Ιωάννη από τα καθήκοντα
της, αποφασίζουμε:
Απαλλάσσουμε από τα καθήκοντα Ληξιάρχου της Δημοτικής Ενότητας Σκάλας του Δήμου Ευρώτα την Κουτσουμπού Μετάξια του Ιωάννη κλάδου ΔΕ Διοικητικού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Τρίπολη, 14 Ιουνίου 2018
Με εντολή Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και Νομικών Προσώπων Τρίπολης
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Τεύχος Β’ 2657/06.07.2018

Αριθμ. 17920
(4)
Διαπίστωση της ανάγκης και καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή υπαλλήλων της
Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας
Θεσσαλίας.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 282 και 283 του
ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010), σε συνδυασμό με τις
διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 7 του ν. 2738/1999 «Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποίηση συμβασιούχων ορισμένου χρόνου και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 180/Α΄/9-9-1999).
2. Τις διατάξεις του π.δ. 129/2010 «Οργανισμός της
Περιφέρειας Θεσσαλίας» (ΦΕΚ 222/Α΄/27-12-2010).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ
176 Α΄/215).
4. Την αριθμ. ΔΕΠ 2/2015/5-1-2016 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
5. Την παρ. 12 και 13 του άρθρου 2 του ν. 2286/1995
σε συνδυασμό, με τις διατάξεις του ν. 2362/1995 «Περί
Δημοσίου Λογιστηρίου».
6. Την παρ. 1 εδάφιο γ του ν. 4071/ΦΕΚ 85/11-4-2012
«Ρυθμίσεις για την τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση
και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ενσωμάτωση οδηγίας
2009/50/ΕΚ.
7. Τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Λάρισας, για την αντιμετώπιση των οποίων απαιτείται η απασχόληση των
υπαλλήλων κατά το έτος 2018 και πέραν του κανονικού
ωραρίου εργασίας τους.
8. Την ανάγκη εκκαθάρισης και τακτοποίησης του αρχείου της υπηρεσίας καθώς και διευθέτησης λοιπών εργασιών-εκκρεμοτήτων κάθε τμήματος και ιδίως έκδοση
αδειών κυκλοφορίας και αδειών οδήγησης, διεκπεραίωση εγγράφων και λοιπής αλληλογραφίας.
9. Την αποζημίωση των υπαλλήλων για τον από το
νόμο έλεγχο σχολών οδηγών, ΚΕΘΕΥΟ, ΣΕΚΑΜ, ΣΕΚΟΟΜΕ και ΠΕΙ που λειτουργούν στην Π.Ε. Λάρισας και που
απαιτεί συνεχή απασχόληση υπαλλήλων εκτός κανονικού ωραρίου (απογευματινές ώρες,), όταν κατά βάση
πραγματοποιούνται τα προγράμματα κατάρτισης.
10. Την αποζημίωση των υπαλλήλων για τον από το
νόμο έλεγχο ιδιωτικών ΚΤΕΟ που λειτουργούν στην Π.Ε.
Λάρισας και που απαιτεί συνεχή απασχόληση υπαλλήλων εκτός κανονικού ωραρίου (απογευματινές ώρες,),
όταν κατά βάση πραγματοποιούνται οι τεχνικοί έλεγχοι
οχημάτων.
11. Το γεγονός ότι για την υπερωριακή απασχόληση
έχουν προβλεφθεί σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας.
12. Την υπ’ αριθμ. 1822/2017 (πρακτ. 43ο/19-12-2017)
ΑΔΑ: 9ΓΖ67ΛΡ-Ε71, εγκριτική απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας για δαπάνη που
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αφορά σε αμοιβή υπερωριακού έργου υπαλλήλων της
Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής
Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
13. Την αριθμ. Α/Α 1448/25-5-2018 με ΑΔΑ: ΨΜ517ΛΡΨΝ1, απόφαση δέσμευσης πίστωσης προϋπολογισμού
της Π.Ε. Λάρισας, αποφασίζουμε:
Α) Διαπιστώνουμε την ανάγκη για υπερωριακή απασχόληση είκοσι εννέα (29) υπαλλήλων της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας
Λάρισας έως τις 31-12-2018 (2ο εξάμηνο 2018) για την
κάλυψη αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών.
Β) Καθιερώνουμε με αμοιβή υπερωριακή εργασία από
την δημοσίευση της παρούσας με ωράριο απασχόλησης
πέραν της λήξης του ωραρίου, από 15.00 μ.μ. μέχρι τις
22.00μ.μ. , για όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, μέχρι 20 ώρες τον μήνα για τον κάθε υπάλληλο, ως
κατωτέρω:
1. Υπερωρίες:
Είκοσι εννέα (29) υπάλληλοι μέχρι είκοσι (20) ώρες το
μήνα για το Β΄ εξάμηνο του έτους 2018.
Η συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης στην οποία θα αναφέρονται ονομαστικά οι συμμετέχοντες υπάλληλοι, το αντικείμενο απασχόλησης, το
χρονικό διάστημα και οι ώρες απασχόλησης για τον κάθε
υπάλληλο κατά μήνα, θα γίνει με απόφαση μας ανάλογα
με τις εκάστοτε παρουσιαζόμενες ανάγκες.
Η δαπάνη η οποία ανέρχεται στο ποσό των είκοσι χιλιάδων 20.000€ (20.000€) θα καλυφθεί από τις πιστώσεις
του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, του φορέα 073 και του ΚΑΕ 0511.
Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο
πραγματικής παροχής υπερωριακής απασχόλησης ορίζεται ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Λάρισας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λάρισα, 13 Ιουνίου 2018
Ο Περιφερειάρχης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 59/2018
(5)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης των
υπαλλήλων του Δήμου για το Β΄ εξάμηνο 2018.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις :
Του άρθρου 58, παρ.1, του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/
07.06.2010).
Των άρθρων 48, παρ.2 και 3 και 176 του ν. 3584/2007
(ΦΕΚ Α’ 143/28.06.2007).
Του άρθρου 284, παρ.2 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114/
08.06.2006).
Του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α’ 176/
16.10.2015).
2. Το άρθρο 2 παρ. 4 του ν. 3731/2008.
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3. Το αριθμ. πρωτ. 778/Γ28495/22.02.2012 έγγραφο
της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης.
4. Την αριθμ. πρωτ. 55496/11490/2011 «Καθορισμός
λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου Ήλιδας-Εξαίρεση
από την εφαρμογή της πενθημέρου εργασίας» απόφαση
του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτ. Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, που δημοσιεύθηκε στο
αριθμ. Β’1885/25.08.2011 Φ.Ε.Κ.
5. Το προσωπικό που υπηρετεί στο Δήμο και το γεγονός ότι κατά την διάρκεια του Β΄ εξαμήνου 2018 θα
παρουσιασθούν εποχικές, έκτακτες και επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες, οι οποίες επιβάλλουν την απασχόληση προσωπικού της υπηρεσίας πέραν του κανονικού
ωραρίου εργασίας.
6. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, που ψηφίσθηκε με την αριθμ. 284/2011 απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε με την αριθμ.
63501/3133/2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ.Ελλάδος και Ιονίου και δημοσιεύθηκε στο αριθμ. 1963 τ.Β’/
02.09.2011 Φ.Ε.Κ., όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.
96/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε με την αριθμ. 97055/17975/14.11.2012 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄3255/06.12.2012.
7. Ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω
απασχόληση θα ανέλθει στο ποσό των 70.000,00€ και
θα καλυφθεί από τις πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες
στους σχετικούς κωδικούς αριθμούς εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος οικ. έτους, αποφασίζουμε:
Διαπιστώνουμε την ανάγκη καθιέρωσης, υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων του Δήμου, για τους
λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας
απόφασης και καθιερώνουμε αυτήν κατά τις εργάσιμες
ημέρες και από ώρα 15η έως και 22η ώρα, για το Β΄ εξάμηνο 2018, ως εξής:
Υπηρεσία
Αριθμός Ώρες
Ατόμων Έως
Αυτοτελές Γραφείο Δημάρχου
2
240
(Κ.Α.Ε. 10.6012.01)
Αυτοτελές Γραφείο Δημάρχου
2
240
(Κ.Α.Ε. 10.6022.01)
Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής
5
600
Αστυνομίας (Κ.Α.Ε. 50.6012.01)
Διεύθυνση Διοίκησης και Πρόνοιας
9
1.080
(Κ.Α.Ε. 10.6012.15-10.6022.11)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
11
950
(Κ.Α.Ε. 10.6012.21-10.6022.21)
Διεύθυνση Καθαριότητας,
30
1.740
Ηλεκτροφωτισμού και Πρασίνου
(Κ.Α.Ε. 20.6012.01- 20.6022.01 35.6012.01 - 35.6022.01)
Διεύθυνση Υδάτινων Πόρων
19
2.280
και Αποκαταστάσεων (Κ.Α.Ε.
25.6012.01 - 25.6022.01)
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Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
9
1.080
(Κ.Α.Ε. 30.6012.01 -30.6022.01)
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης,
5
600
Χωροταξίας και Περιβάλλοντος
(Κ.Α. 40.6012.01)
Υπερωριακή απασχόληση, για το ίδιο χρονικό διάστημα, κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις
νυκτερινές ώρες, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής
εβδομαδιαίας εργασίας, υπαλλήλων του Δήμου, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 55496/11490/2011 απόφαση του
Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ.
Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, ως εξής:
Υπηρεσία
Αριθμός Ώρες
Ατόμων Έως
Διεύθυνση Καθαριότητας,
30
1.392
Ηλεκτροφωτισμού και Πρασίνου
(Κ.Α.Ε. 20.6012.02- 20.6022.02)
Διεύθυνση Υδάτινων Πόρων
9
864
και Αποκαταστάσεων (Κ.Α.Ε.
25.6022.02)
Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυ5
480
νομίας (Κ.Α.Ε. 50.6012.02)
Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού, ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις
ανάγκες των υπηρεσιών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αμαλιάδα, 15 Ιουνίου 2018
Ο Δήμαρχος
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. 26748
(6)
Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο: «Μοριακός Σχεδιασμός και
Μοντελοποίηση- Χημική Εκπαίδευση» του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών
του Αριστοτελείου 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 114 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως των άρθρων 32 και 85 παρ. 2α.
2. Την υπουργική απόφαση με αριθμό 216772/Ζ1/
8-12-2017 (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12-12-2017): «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και
της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».
3. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό : α) 163204/
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Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων
του Ν. 4485/17 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-Λοιπά θέματα», β) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινήσεις σχετικά
με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114),
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 διατάξεων του ν. 4521/2018
(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 ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και
συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Την απόφαση της συνέλευσης του Τμήματος Χημείας 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 Σπουδών
του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη με τίτλο: «Μοριακός Σχεδιασμός και Μοντελοποίηση - Χημική
Εκπαίδευση», ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του
ΑΠΘ οργανώνει και λειτουργεί από ακαδημαϊκό έτος
2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Μοριακός Σχεδιασμός και Μοντελοποίηση - Χημική
Εκπαίδευση», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης
αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄114) », όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός
Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)
Το προτεινόμενο ΠΜΣ συμβάλει στην πρόοδο της Επιστήμης της Χημείας στα συναφή με τις προτεινόμενες
ειδικεύσεις επιστημονικά πεδία.
Πιο συγκεκριμένα:
α. Το πεδίο της έρευνας σε θέματα Μοριακής Μοντελοποίησης και Υπολογιστικής Χημείας συμβάλει καθοριστικά στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί
ο κόσμος μας, βοηθά τους πειραματικούς χημικούς να
σχεδιάζουν νέες ενώσεις και υλικά με προκαθορισμένες
ιδιότητες και πιο αποτελεσματικές παραγωγικές διαδικασίες. Η υπολογιστική χημεία χρησιμοποιείται επίσης
για τη μελέτη των θεμελιωδών ιδιοτήτων των ατόμων,
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των μορίων και των χημικών αντιδράσεων, χρησιμοποιώντας τη μοριακή μηχανική, την κβαντική μηχανική και
τη θερμοδυναμική.
β. Η διεθνής επιστημονική κοινότητα έχει από καιρό
συνειδητοποιήσει την ανάγκη της έρευνας σε διδακτικής
των φυσικών επιστημών και Χημικής Εκπαίδευσης ειδικότερα. Επίσης η ανάπτυξη των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας έχει οδηγήσει στην εντατικοποίηση
της χρήσης τους στη χημική εκπαίδευση και της έρευνας
επί των αρχών ανάπτυξής τους και της διδακτικής αποτελεσματικότητάς τους. Παράλληλα, είναι πλέον σαφής
η ανάγκη της διαμόρφωσης ενός νέου τύπου εκπαιδευτικού, με χαρακτηριστικά και γνώσεις ερευνητή, για την
καλύτερη αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών προβλημάτων και την προσέγγιση μεταξύ έρευνας και πράξης.
Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή της γνώσης, η
ανάπτυξη της έρευνας και της τεχνολογίας, καθώς και
η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της
χώρας. Ειδικότερα στοχεύει στην υψηλού επιπέδου κατάρτιση και εξειδίκευση επιστημόνων σε θέματα μοριακού σχεδιασμού και μοντελοποίησης, καθώς και στη
Χημική εκπαίδευση και στις τεχνολογίες πληροφορικής
και επικοινωνίας.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
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(Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Μοριακός Σχεδιασμός και Μοντελοποίηση - Χημική Εκπαίδευση», στις εξής ειδικεύσεις:
Ειδίκευση Α: Μοριακός Σχεδιασμός και Μοντελοποίηση
και
Ειδίκευση Β: Χημική Εκπαίδευση και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας».
Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες, πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και
ΤΕΙ) της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων 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.4485/2017, άρθ. 34, παρ.8.
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια σπουδών
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3)
ακαδημαϊκά εξάμηνα.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Δ.Μ.Σ. είναι 90. Το αναλυτικό πρόγραμμα
μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

ΠΜΣ «Μοριακός Σχεδιασμός και Μοντελοποίηση - Χημική Εκπαίδευση»
Ειδίκευση Α:
Μοριακός Σχεδιασμός και Μοντελοποίηση
Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ
Τύπος
Ώρες διΚωδικός-Τίτλος μαθήματος
μαθήμ.
δ./εβδ.
Υ
3
Μ5Υ1/1 Τεχνικές και εργαλεία οπτικοποίησης μοριακής δομής,
χημικών ιδιοτήτων και δεδομένων
Υ
3
Μ5Υ1/2 Μοριακή Μηχανική
Υ
3
Μ5Υ1/3 Μοριακή Κβαντική Χημεία
Σύνολο ECTS Εξαμήνου
Β΄ΕΞΑΜΗΝΟ
Υ
2
Μ5Υ1/4 Εφαρμογές Μοριακής Συμμετρίας και Θεωρίας Ομάδων
Υ
3
Μ5Υ1/5 Υπολογισμός μοριακών ιδιοτήτων
Υ
3
Μ5Υ1/6 Κβαντοχημική Μελέτη της Χημικής Δραστικότητας
Υ
2
Μ5Υ1/7 Ερευνητική μεθοδολογία στην Υπολογιστική Χημεία
Σύνολο ECTS Εξαμήνου

ECTS
10
10
10
30
5
10
10
5
30

Γ΄ΕΞΑΜΗΝΟ
Μ5Δ1/8 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Υ

Ειδίκευση Β:
Χημική Εκπαίδευση και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας
Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ
Τύπος Ώρες διδ./
Κωδικός-Τίτλος μαθήματος
μαθήμ.
εβδ.
Υ
3
Μ5Υ2/1 Τεχνικές και εργαλεία οπτικοποίησης μοριακής δομής,
χημικών ιδιοτήτων και δεδομένων
Υ
3
Μ5Υ2/2 Διδακτική Φυσικών Επιστημών

30

ECTS
10
10
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της Διδασκαλίας
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Υ

3

Σύνολο ECTS Εξαμήνου
Β΄ΕΞΑΜΗΝΟ
Μ5Υ2/4 Διδακτική Προσέγγιση Θεμάτων Χημείας
Μ5Υ2/5 Εργαστηριακή διδασκαλία της Χημείας και Εφαρμογές
Αυτοματοποίησης και Πληροφορικής
Μ5Υ2/6 Ιστορία και Επιστημολογία της Χημείας
Μ5Υ2/7 Εφαρμογές των Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνίας στη Διδασκαλία της Χημείας
Μ5Υ2/8 Μεθοδολογία Έρευνας και Ανάπτυξης στη Χημική
Εκπαίδευση

10
30

Υ
Υ

2
2

5
5

Υ
Υ

2
3

5
10

Υ

2

5

Σύνολο ECTS Εξαμήνου

30

Γ΄ΕΞΑΜΗΝΟ
Μ5Δ2/9 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
Τα μαθήματα διδάσκονται κατά τα δύο (2) πρώτα εξάμηνα 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 κατ’
ανώτατο όριο στους είκοσι (20) μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες (ΜΦ) ετησίως. Η κατανομή των φοιτητών
ανά ειδίκευση του Π.Μ.Σ. είναι Ειδίκευση Α(Μοριακός
Σχεδιασμός και Μοντελοποίηση): 10 ΜΦ και Ειδίκευση
Β (Χημική Εκπαίδευση και Τεχνολογίες Πληροφορικής
και Επικοινωνίας): 10 ΜΦ.
Ο τρόπος επιλογής εισακτέων, η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής, καθορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο οποίος έχει εγκριθεί από τη Σύγκλητο
του ΑΠΘ (συνεδρίαση με αριθμό 2958/12 και 13-4-2018)
και αναφέρονται στην προκήρυξη.
Άρθρο 8
Προσωπικό
Για την υλοποίηση του ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη
ΔΕΠ του Τμήματος Χημείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς και μέλη ΔΕΠ άλλων
Τμημάτων του του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων και επισκέπτες
διδάσκοντες (καταξιωμένοι επιστήμονες ή επιστήμονες
αναγνωρισμένου κύρους) από την ημεδαπή και την αλλοδαπή σύμφωνα 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 υλικοτεχνική υποδομή και οι χώροι του Τμήματος Χημείας.
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος
2018-2019 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Υ

30

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. ανέρχεται
σε 15.000,00 €.
Ο αναλυτικός προϋπολογισμός λειτουργίας 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.)

10.000 €

Ειδικός Λογαρισμός Κονδυλίων Έρευνας
(ΕΛΚΕ) Α.Π.Θ.

5.000 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ

15.000 €

ΕΞΟΔΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΠΟΣΟ

Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες
λογισμικού

6.000 €

Δαπάνες αναλωσίμων

4.000 €

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

3.000 €

Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της
παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017

2.000 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ

15.000 €

Δεν προβλέπονται τέλη φοίτησης για τους φοιτητές
του ΠΜΣ.
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Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση,
θα ρυθμίζονται από τον οικείο Κανονισμό Μεταπτυχιακών 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
Ι

Αριθμ. απόφ. 1553/4/7-6-2018
(7)
Μεταβίβαση της αρμοδιότητας του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΟΠΕΚΑ, να εγκρίνει ως κύριος
Διατάκτης την έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων
Προπληρωμής (ΧΕΠ) στον Διοικητή του Οργανισμού.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4520/2018 (ΦΕΚ Α΄30), και ιδίως
το άρθρο 6 παρ. 14.
2. Τις με αριθμ. υπουργική απόφαση ΟΙΚ.25745/
Δ1/ 8926/18-5-2018 και υπουργική απόφαση 3198/
Δ1/8042/18-5-2018 (ΦΕΚ 292/Υ.Ο.Δ.Δ/22-5-2018) της
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Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
3. Τις διατάξεις του ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/
28-06-2014).
4. Τις διατάξεις του π.δ. 80/16 (ΦΕΚ 145 Α΄).
5. Την αριθμ. 70031/395/1966 υπουργική απόφαση
των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας (ΦΕΚ Β΄ 200).
6. Την αριθ. 110/20-3-2018 (ΦΕΚ Β΄/1262) απόφαση
του Διοικητή του ΟΠΕΚΑ.
7. Τo Εισηγητικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών αριθ. πρωτ. 279/Ζ2/05-06-2018.
8. Την προφορική εισήγηση του Προϊσταμένου του
Τμήματος Εσόδων και Είσπραξης Αχρεωστήτως Καταβληθέντων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού
του ΟΠΕΚΑ.
10. Τις γνώμες του Προέδρου – Διοικητή και των μελών
του Δ.Σ., αποφασίζει ομόφωνα:
Τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΠΕΚΑ, να εγκρίνει ως κύριος Διατάκτης την
έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (ΧΕΠ)
στον Διοικητή του Οργανισμού.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Διοικητή, τα
ανωτέρω καθήκοντα θα ασκεί ο Αναπληρωτής Γενικός
Διευθυντής Παροχών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Πρόεδρος
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΛΙΑΚΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής 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)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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

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

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

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

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

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02026570607180008*

