
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης ΣΤ-
29900/77 «Περί της διαδικασίας εκδόσεως των 
εγκρίσεων, για κυκλοφορία στην Ελλάδα αυτοκι-
νήτων οχημάτων κλ.π» (ΦΕΚ 1318/Β΄/1977).

2 Εξαίρεση από την εφαρμογή πενθήμερης εργα-
σίας των υπαλλήλων και καθιέρωση λειτουργίας 
σε 24ωρη βάση για όλες τις μέρες του μήνα της 
Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Θηβαίων.

3 Τροποποίηση της συστατικής πράξης της Δ.Ε.Υ.Α. 
Αλμυρού.

4 Έγκριση επανίδρυσης του Διατμηματικού Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδα-
γωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών και του Τμήματος 
Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας της Σχολής 
Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο 
«Δημόσιος Λόγος και Ψηφιακά Μέσα» (Public 
Discourse and Digital Media).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. οικ. Γ4/81483/3579 (1)
   Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης ΣΤ-

29900/77 «Περί της διαδικασίας εκδόσεως των 

εγκρίσεων, για κυκλοφορία στην Ελλάδα αυτο-

κινήτων οχημάτων κλ.π» (ΦΕΚ 1318/Β΄/1977).

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 84 του ΚΟΚ που κυρώθηκε με το 

ν. 2696/1999 (Α’  57).
β. Του άρθρου δεύτερου του ν. 1741/1987 (Α’  225) 

«Κύρωση Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τη Διεθνή Οδική 
Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR) που υπο-
γράφηκε στη Γενεύη την 30η Σεπτεμβρίου 1957.

γ. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», όπως κωδικο-
ποιήθηκε με το π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

δ. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

ε. του π.δ. 123/2016 (Α’ 208) Ανασύσταση και μετονο-
μασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουρ-
γείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευ-
τικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, 
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουρ-
γείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων.

στ. Του π.δ. 123/2017 (Α’ 151) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Υποδομών και Μεταφορών». 

ζ. Του π.δ. 83/2019 (Α’ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών.».

η. Της αριθμ. ΔΝΣα’/οικ. 59172/7775/ΦΝ 459 (ΦΕΚ 
Β’ 3058) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμο-
διοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών 
Ιωάννη Κεφαλογιάννη.».

θ. Του μέρους 9 του παραρτήματος Ι.1 του άρθρου 
8 της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθμ. οικ. Γ5/ 
48222/2474/2019 (ΦΕΚ Β’ 2755) «Προσαρμογή της ελ-
ληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 
2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επι-
κίνδυνων εμπορευμάτων, όπως τα παραρτήματα της 
προσαρμόστηκαν στην επιστημονική και τεχνική πρό-
οδο με τις Οδηγίες 61/2010/ΕΕ, 2012/45/ΕΕ, 2014/103/
ΕΕ, (ΕΕ) 2016/2309, (ΕΕ) 2018/217 και (ΕΕ) 2018/1846 της 
Επιτροπής.», όπως ισχύει.

ι. Της ΣΤ-29900/77 υπουργικής απόφασης «Περί της δι-
αδικασίας εκδόσεως των εγκρίσεων για την κυκλοφορία 
στην Ελλάδα αυτοκινήτων οχημάτων κλ.π» (ΦΕΚ Β’ 1318).

2. Την ανάγκη διασφάλισης της απρόσκοπτης διάθε-
σης πετρελαίου θέρμανσης κατά την χειμερινή περίοδο.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

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

Άρθρο 1
Στο τέλος της παρ. 6 του κεφαλαίου Α’ της ΣΤ-29900/ 

77 (ΦΕΚ Β’ 1318) απόφασης όπως ισχύει, προστίθεται 
εδάφιο ως εξής:

«Ο έλεγχος ύπαρξης της παρατήρησης της παρούσας 
παραγράφου στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος κα-
θώς και της ύπαρξης ισχύοντος πρακτικού επιθεώρησης 
της δεξαμενής κατά τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο του 
οχήματος στο ΚΤΕΟ, αρχίζει την 30η Απριλίου 2020».

Άρθρο 2 
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2019

Ο Υφυπουργός 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ι

    Αριθμ. 6753/187383 (2)
Εξαίρεση από την εφαρμογή πενθήμερης εργα-

σίας των υπαλλήλων και καθιέρωση λειτουργίας 

σε 24ωρη βάση για όλες τις μέρες του μήνα της 

Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Θηβαίων.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. 1. Τις διατάξεις
α) Των άρθρων 6 και 280 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχι-

τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).

β) Του άρθρου 36 του ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα 
Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (Α’ 143).

γ) Του άρθρου 5 παρ. 2 περ. θ του ν. 3469/2006 «Εθνικό 
Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 90).

δ) Του άρθρου 28 του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατι-
σμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και 
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 47).

ε) Του άρθρου 24 του ν. 4368/2016 «Μέτρα για την 
επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατά-
ξεις» (Α’ 21).

στ) Του άρθρου 8 παρ.4 υποπαρ. γ.γ. του π.δ/τος 138/ 
2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ-
σαλίας - Στερεάς Ελλάδας» (Α’231).

ζ) Της 27524/18.10.2015 απόφασης του Υπουργού 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί επι-
λογής των Συντονιστών των Αποκεντρωμένων Διοική-
σεων (Β’ 2364).

η) Της 44466/17.12.2015 απόφασης - Προκήρυξης αριθ. 
1ΣΑΔ/2015 [του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης] για την επιλογή των Συντονιστών Απο-
κεντρωμένων Διοικήσεων (ΑΔΑ: 6ΕΡΚ465ΦΘΕ-ΡΙΦ).

θ) Της 13917/15.05.2017 απόφασης του Υπουργού 
Εσωτερικών περί διορισμού του Συντονιστή στην Απο-
κεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 250).

2. Το αριθμ.21723/18.10.2019 έγγραφο του Δήμου 
Θηβαίων, με συνημμένη την αριθμ.247/2019 απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου (ορθή επανάληψη), αναφο-
ρικά με την εξαίρεση από την εφαρμογή πενθήμερης 
εργασίας των υπαλλήλων και καθιέρωση λειτουργίας σε 
24ωρη βάση για όλες τις μέρες του μήνα της Υπηρεσίας 
Καθαριότητας του Δήμου Θηβαίων.

3. Την αριθ. 20318/03.10.2019 βεβαίωση του Δήμου 
Θηβαίων, σύμφωνα με την οποία, για την δαπάνη που θα 
προκύψει, έχουν προβλεφθεί πιστώσεις στον προϋπο-
λογισμό οικονομικού έτους 2019, στους εξής Κωδικούς 
Δαπανών: Κ.Α. 20-6012.01 ποσό 20.000,00 € και Κ.Α. 
20.6022.01 ποσό 20.000,00 €, ενώ ανάλογες πιστώσεις 
θα εγγραφούν και στους προϋπολογισμούς των επόμε-
νων οικονομικών ετών, για την κάλυψη των δαπανών.

4. Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου,αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε:
Την επικαιροποίηση της υπ’αριθ.113/2015 απόφασης 

του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θηβαίων και τη λει-
τουργία του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 
σε 24ωρη βάση και καθ’ όλες τις μέρες του μήνα, καθώς 
επίσης στις παραμονές και εξαιρέσιμων εορτών, ειδικά 
στο κέντρο της πόλης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 36 του ν. 3584/2007, με ωράριο που θα καθορίζεται 
από τη Υπηρεσία, για τους εργαζόμενους, οι οποίοι απα-
σχολούνται στην αποκομιδή των απορριμμάτων, διαφό-
ρων ειδικοτήτων (Επόπτης, οδηγοί, συνοδοί, χειριστής 
σαρώθρου), συνολικά για το κάτωθι προσωπικό:

• Ένας (1) επόπτης καθαριότητας
• Ένας (1) χειριστής σαρώθρου
• Είκοσι (20) οδηγοί
• Τριάντα (30) συνοδοί - εργάτες καθαριότητας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως

  Λαμία, 5 Νοεμβρίου 2019

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ

Ι

    Αριθμ. 2000/186368 (3)
Τροποποίηση της συστατικής πράξης της Δ.Ε.Υ.Α. 

Αλμυρού. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 6, 214, 225 και 280 του 

ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλ-
λικράτης».
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2. Τις διατάξεις του π.δ. 138/2010 «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελ-
λάδας» (Α’ 231).

3. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 4071/ 
2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδι-
οίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση 
Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85 Α’).

4. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α’/13-07-2010) 
«Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα 
Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1069/1980 (ΦΕΚ 
191/ 1980 τ.Α’) «Περί κινήτρων διά την ίδρυσιν Επιχειρή-
σεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/ 
τ.Α’/31-07-2017) «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του 
θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δη-
μοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.)- 
Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα 
οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί 
Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και 
άλλες διατάξεις».

7. Τις διατάξεις του αρθρ. 28 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 
47/11.05.2015 τ.Α΄) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης -
Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυ-
βέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

8. Τις διατάξεις του αρθρ. 24 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/ 
21.02.2016 τ.Α’) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερ-
νητικού έργου και άλλες διατάξεις.».

9. Την υπ’ αριθμ. 13917/15-05-2017 απόφαση του 
ΥΠ.ΕΣ. (ΦΕΚ 250/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./26-05-2017).

10. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 74895/30-12-2010 εγκύκλιο: 
60 του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης κ’ Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης περί «Ελέγχου νομιμότητας 
πράξεων Ο.Τ.Α., Αστική και Πειθαρχική ευθύνη αιρετών 
μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσί-
ας Εποπτείας Ο.Τ.Α. (άρθρο 238 του ν. 3852/2010 «Πρό-
γραμμα Καλλικράτης»)».

11. Το π.δ. 262/1995 (ΦΕΚ 147 /τ. Α’/18-07-1995) περί 
«Σύστασης ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης - αποχέτευσης 
με την επωνυμία “ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δήμου Αλμυρού του Ν. Μαγνησίας”», 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

12. Την υπ’ αριθμ. 159/2000 απόφαση του Δ.Σ. Αλ-
μυρού περί τροποποίησης της συστατικής πράξης της 
Δ.Ε.Υ.Α. Αλμυρού, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 
154072/06-10-2000 απόφαση του Γενικού Γραμμα-
τέα Περιφέρειας Θεσσαλίας και δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 1297/τ.Β’/26-10-2000.

13. Την υπ’ αριθμ. 294/2017 (ΑΔΑ: ΩΟΦ6ΩΨ7-ΥΓΛ) 
απόφαση του Δ.Σ. Αλμυρού περί «τροποποίησης συ-
στατικής πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης 
Αποχέτευσης Αλμυρού Δήμου Αλμυρού Ν. Μαγνησίας», 
η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 84/6026/13-03-2018 
(ΑΔΑ: Ψ18ΥΟΡ10-65Ρ) απόφαση του Συντονιστή Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας και 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1198/τ.Β’/02-04-2018.

14. Την υπ’ αριθμ. 241/2019 - Ορθή Επανάληψη (ΑΔΑ: 
ΨΠΗ6ΩΨ7-Θ0Θ) απόφαση του Δ.Σ. Αλμυρού περί 

«τροποποίησης της συστατικής πράξης της Δημοτικής 
Επιχείρησης Υδρευσης Αποχέτευσης Αλμυρού Δήμου 
Αλμυρού Ν. Μαγνησίας», αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την τροποποίηση της συστατικής πράξης 
της ΔΕΥΑ Αλμυρού Δήμου Αλμυρού Ν. Μαγνησίας, ως 
εξής:

1. Τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 5 της συστα-
τικής πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - 
Αποχέτευσης Αλμυρού, Δήμου Αλμυρού (ΦΕΚ 147/τ.Α’/ 
18-7-1995)/ (ΦΕΚ 1297/τ.Α’/26-10-2000) και (ΦΕΚ 1198/ 
τ.Β’/02-04-2018), που αφορά στον αριθμό των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου ως εξής:

Η επιχείρηση διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που 
αποτελείται από έντεκα (11) μέλη, τα οποία ορίζονται μαζί 
με τους αναπληρωτές τους από το Δημοτικό Συμβούλιο, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4263/2019. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τον Δήμαρχο, 
ή τον οριζόμενο από αυτόν Δημοτικό Σύμβουλο, ως Πρό-
εδρο. Από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έξι (6) 
είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου Αλμυρού, εκ των 
οποίων οι δύο (2) προέρχονται από την μειοψηφία, έναν 
(1) εκπρόσωπο των εργαζομένων της Δ.Ε.Υ.Α.ΑΛ., που 
η Γεν. Συνέλευσή τους θα ορίσει, έναν (1) εκπρόσωπο 
περιβαλλοντικού ή κοινωνικού φορέα της περιοχής, που 
να έχει έδρα ή υποκατάστημα ή τοπική οργάνωση εντός 
των ορίων του Δήμου Αλμυρού, κάτοχο πτυχίου Α.Ε.Ι., με 
αποδεδειγμένη εμπειρία ή γνώσεις συναφείς με το αντι-
κείμενο της επιχείρησης και δύο (2) δημότες ή μόνιμους 
κατοίκους του Δήμου με αποδεδειγμένη εμπειρία και 
γνώσεις συναφείς με το αντικείμενο της επιχείρησης» 
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του π.δ. 262/1995 
(ΦΕΚ 147/τ.Α’/18-07-1995), όπως έχουν τροποποιηθεί.

Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιπλέ-
ον δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου 
Αλμυρού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Βόλος, 1 Νοεμβρίου 2019

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ

Ι

    Αριθμ. 628 (4)
Έγκριση επανίδρυσης του Διατμηματικού Προ-

γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παι-

δαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών και του Τμή-

ματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας της 

Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστη-

μών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 

με τίτλο «Δημόσιος Λόγος και Ψηφιακά Μέσα» 

(Public Discourse and Digital Media ).

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
TOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 55 του 

ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρό-
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σβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχο-
λεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α’ 70).

2. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λει-
τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 114), και ειδικότερα 
τα άρθρα 30 έως και 37, 45 και 85.

3. Την υπ’ αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

4. Την υπ’ αριθμ. 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017, τ.Β’) με τίτλο «Τρόπος 
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουρ-
γίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών».

5. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, δι-
ασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση 
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ Α’195), 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

6. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’83), όπως τροπο-
ποιήθηκαν και ισχύουν.

7. Το π.δ. 85/2013 (ΦΕΚ Α’124) «Ίδρυση, μετονομασία, 
ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος στο Εθνι-
κό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών».

8. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (ΦΕΚ 189, τ.Α’, 02-08-2005) «Διασφάλιση της ποιό-
τητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. Την υπ’ αριθμ. 6899/2-7-2018 απόφαση (ΦΕΚ 3050/ 
τ.Β’/27.07.2018) που αφορά στην έγκριση Ίδρυσης του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) του 
Τμήματος Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και του Τμήματος 
Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μα-
κεδονίας, με τίτλο «Δημόσιος Λόγος και Ψηφιακά Μέσα» 
(Public Discourse and Digital Media), σε εφαρμογή του 
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α’).

10. Τις διατάξεις του κεφ. Δ’ (Ένταξη του Τ.Ε.Ι. Δυτικής 
Μακεδονίας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας) άρ-
θρο 16, του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ.Α’/7-5-2019) «Συνέργει-
ες Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυ-
μάτων και λοιπές διατάξεις τριτοβάθμιας εκπαίδευσης».

11. Τις διατάξεις του κεφ. Γ’ άρθρο 14 (Ίδρυση Τμη-
μάτων) παρ. 1, του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ.Α’/7-5-2019) 
«Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαι-
δευτικών Ιδρυμάτων και λοιπές διατάξεις τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης».

12. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Παι-
δαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Κοινωνι-
κών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας (συνεδρίαση αρ. 327/6-9-2019).

13. Τη θετική εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

14. Την υπ’ αριθμ. 137444/Ζ1/2019 (ΦΕΚ 709/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./ 
09-09-2019) Διαπιστωτική Πράξη της Υπουργού Παι-
δείας και Θρησκευμάτων «Διορισμός Πρύτανη και τεσ-

σάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας», με θητεία τριών (3)ετών, από 01-09-2019 
έως 31-08-2022».

15. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του 
Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας της Σχο-
λής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (συνεδρίαση αρ. 5/ 
2-9-2019).

16. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ των 
Τμημάτων Νηπιαγωγών και Επικοινωνίας και Ψηφιακών 
Μέσων της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επι-
στημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

17. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (συνεδρίαση αριθμ. 99/ 
24-10-2019).

18. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,απο-
φασίζουμε:

Την επανίδρυση και λειτουργία του Διατμηματικού 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδα-
γωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών και του Τμήματος Ψη-
φιακών Μέσων και Επικοινωνίας της Σχολής Κοινωνικών 
και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυ-
τικής Μακεδονίας με τίτλο «Δημόσιος Λόγος και Ψηφι-
ακά Μέσα» (Public Discourse and Digital Media), από το 
ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές διατάξεις

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών και το Τμήμα 
Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας της Σχολής Κοινω-
νικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας θα οργανώσουν και θα λειτουργή-
σουν από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 Διατμηματικό 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ), με τίτλο 
«Δημόσιος Λόγος και Ψηφιακά Μέσα» (Public Discourse 
and Digital Media), σύμφωνα με τις διατάξεις της από-
φασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.

Τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του Προ-
γράμματος αναλαμβάνει το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπια-
γωγών της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επι-
στημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Άρθρο 2 
Αντικείμενο - Σκοπός

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (ΔΓΓΜΣ) «Δημόσιος Λόγος και Ψηφιακά Mέσα» 
(Public Discourse and Digital Media) έχει ως αντικείμενο 
τη διαχείριση της επικοινωνίας και του δημόσιου λόγου, 
δίνοντας έμφαση στην καινοτομία και τα ψηφιακά μέσα. 
Οι διπλωματούχοι του ΔΓΓΜΣ θα έχουν αποκτήσει το 
θεωρητικό και εμπειρικό υπόβαθρο, καθώς και τις δεξιό-
τητες, που θα τους καθιστούν ικανούς να απασχοληθούν 
σε διάφορα επαγγελματικά και ερευνητικά πεδία, που 
συνδέονται με τη διαχείριση της επικοινωνίας και του 
δημόσιου λόγου, δίνοντας έμφαση στην καινοτομία και 
τα ψηφιακά μέσα. Παράλληλα προς την ερευνητική του 
αποστολή το ΔΠΜΣ αποβλέπει και στην κατάρτιση ανώ-
τατων στελεχών σε επαγγελματικούς και κοινωνικούς το-



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 47019Τεύχος B’ 4108/12.11.2019

μείς, όπως, π.χ., Δημοσιογραφία, Πολιτική, Εκπαίδευση, 
Πολιτισμός, Περιβάλλον, Επιχειρήσεις, Οργανισμοί κ.α. 
για τον στρατηγικό και αποτελεσματικό σχεδιασμό της 
επικοινωνιακής πολιτικής τους. Το αντικείμενο χαρακτη-
ρίζεται από διεπιστημονικότητα, συνδέοντας γνωστικά 
αντικείμενα, όπως η πολιτική επικοινωνία, η επιχειρη-
σιακή επικοινωνία, η γλώσσα και η γραφή στα MME, η 
αφήγηση, η δημόσια εικόνα, η διαχείριση επικοινωνια-
κών κρίσεων, η διαφήμιση, το μάρκετινγκ, τα ψηφιακά 
μέσα και η επικοινωνία. Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι:

α) η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στις σύγχρο-
νες διεπιστημονικές εξελίξεις στο ευρύτερο πεδίο της 
Επικοινωνίας, του Δημόσιου Λόγου και των Ψηφιακών 
Μέσων και η προσφορά υψηλού επιπέδου γνώσεων και 
δεξιοτήτων, που σχετίζονται με κάθε μορφή δημόσιας 
επικοινωνίας είτε αυτή εκφράζεται μέσω του προφορι-
κού-γραπτού λόγου είτε μέσω του διαδικτυακού-ψηφι-
ακού λόγου.

β) Η κατάρτιση εξειδικευμένων διπλωματούχων με 
στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο, καθώς και η ικανότητα 
διεπιστημονικής αντιμετώπισης σύνθετων πρακτικών 
προβλημάτων στα ευρύτερα πεδία της Επικοινωνίας, 
του Δημόσιου Λόγου, με έμφαση στην καινοτομία και 
τα Ψηφιακά Μέσα. 

γ) Η προαγωγή της διεπιστημονικής έρευνας σε θέ-
ματα Επικοινωνίας, Δημόσιου Λόγου, με έμφαση στην 
καινοτομία και τα Ψηφιακά Μέσα, καθώς και η εκπόνηση 
υψηλού επιπέδου συναφών μεταπτυχιακών διπλωματι-
κών εργασιών.

δ) Η ανάπτυξη κριτικών και ερευνητικών δεξιοτήτων 
που απαιτούνται για σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

ε) Η κατάρτιση επιστημόνων με τις απαιτούμενες δε-
ξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον δημόσιο, ακα-
δημαϊκό και ιδιωτικό τομέα.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΔΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Δημόσιος Λόγος και Ψηφιακά Μέσα» 
(Public Discourse and Digital Media).

Άρθρο 4 
Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων Πανε-
πιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών 
ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τμημά-
των ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Άρθρο 5 
Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) διαρθρώνεται σε τρία 
(3) εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκ-
πόνησης και κρίσης της μεταπτυχιακής διπλωματικής 
εργασίας.

Άρθρο 6 
Πρόγραμμα σπουδών - Γλώσσα διδασκαλίας

Για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου απαιτούνται 
συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Η 

χρονική διάρκεια για την απονομή του μεταπτυχιακού 
τίτλου ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή 
εξέταση σε όλα τα μαθήματα των δύο πρώτων εξαμή-
νων (Α και Β), σε ερευνητική απασχόληση και συγγραφή 
επιστημονικών εργασιών, καθώς και σε εκπόνηση της 
Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στο Γ εξάμηνο 
σπουδών. Τα μαθήματα δύναται να περιλαμβάνουν θε-
ωρητική και εργαστηριακή διδασκαλία. Οι παραδόσεις 
των μαθημάτων διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα και 
το περιεχόμενο των μαθημάτων δύναται να περιλαμβά-
νει ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία. Η δομή του Προ-
γράμματος μαθημάτων του ΔΠΜΣ έχει ως ακολούθως:
Εξάμηνο Α’ (Semester Α)
Α/Α Μάθημα Διδακτικές 

Ώρες
ECTS

1 Γλώσσα και Επικοινωνία 39 7,5
2 Ιστορικός Γραμματισμός και 

MME
39 7,5

3 Ψηφιακά Μέσα και Παραγω-
γή Ψηφιακού Περιεχομένου

39 7,5

4 Μάθημα επιλογής 39 7,5

Εξάμηνο Β’ (Semester Β)
Α/Α Μάθημα Διδακτικές 

Ώρες
ECTS

1 Διαχείριση Ηλεκτρονικής 
Φήμης (Online Reputation 
Management)

39 7,5

2 Διαχείριση Επικοινωνιακών 
Κρίσεων

39 7,5

3 Μάθημα επιλογής 39 7,5
4 Μάθημα επιλογής 39 7,5

Εξάμηνο Γ’ (Semester C)
Α/Α Μάθημα ECTS

1 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 
(Master Thesis)

30

Μαθήματα Επιλογής
Πολιτική στην σύγχρονη ψηφιακή εποχή
Δημόσια Πρόσωπα και Εικόνα
Σημειωτικές αναλύσεις στα πολυτροπικά MME
Η γλωσσική ποικιλότητα στα ψηφιακά μέσα

Οποιαδήποτε αλλαγή του προγράμματος σπουδών και 
ανακατανομή των μαθημάτων στα εξάμηνα θα εγκρίνε-
ται με απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής.

Άρθρο 7 
Αριθμός εισακτέων

Ο ετήσιος αριθμός των εισακτέων στο ΔΠΜΣ ορίζεται 
σε πενήντα (50) άτομα κατ’ έτος. Επίσης, καθ’ υπέρβαση 
του προβλεπόμενου αριθμού εισακτέων, θα γίνονται επι-
πλέον δεκτοί όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4485/2017.
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Άρθρο 8 
Υποτροφίες

Το Δ.Π.Μ.Σ. δύναται να χορηγεί υποτροφίες σε μετα-
πτυχιακούς φοιτητές, βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων, 
σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στον Κανονισμό 
Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Άρθρο 9 
Προσωπικό

Στο Δ.Π.Μ.Σ. μπορούν να διδάξουν μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., 
Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. των 
συνεργαζόμενων Τμημάτων και του οικείου Ιδρύματος 
ή διδάσκοντες, σύμφωνα με το π.δ. 407/1980, καθώς και 
άλλες κατηγορίες διδασκόντων, σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 10 
Υλικοτεχνική υποδομή

Για τη λειτουργία του ΔΠΜΣ θα χρησιμοποιηθούν 
οι υπάρχουσες υλικοτεχνικές υποδομές και οι ειδικές 
εγκαταστάσεις των συνεργαζόμενων Τιμημάτων του 
Ιδρύματος.

Άρθρο 11 
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΔΠΜΣ

Το ΔΠΜΣ θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 
2019-2020 για πέντε (5) έτη, οπότε και θα αξιολογηθεί η 
δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 
(Α’ 114).

Άρθρο 12 
Κόστος λειτουργίας

Το ετήσιο συνολικό κόστος λειτουργίας του ΔΠΜΣ εν-
δεικτικά ανέρχεται στο ποσό των 99.500 €, εκ των οποίων 
το 70% του ετήσιου συνολικού κόστους λειτουργίας του 
ΔΠΜΣ, που αφορά τα λειτουργικά έξοδα του προγράμ-
ματος, ενδεικτικά ανέρχεται στο ποσό των 69.650 € και το 
30% που αφορά την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του 
Ιδρύματος ανέρχεται ενδεικτικά σε 29.8506. Το ετήσιο 
κόστος αναλύεται ως εξής:

Ενδεικτική ανάλυση 
ετήσιου προϋπολογισμού Ποσό

Δαπάνες εξοπλισμού 
και δαπάνες λογισμικού 16.000 €

Δαπάνες αναλωσίμων 3.650 €

Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων 
του ΔΠΜΣ 7.500 €

Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών 
του ΔΠΜΣ για εκπαιδευτικούς σκοπούς 2.500 €

Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού 
προσωπικού των ΑΕΙ και ερευνητικών 
κέντρων και ινστιτούτων, που 
συμμετέχουν στην οργάνωση του ΔΠΜΣ

22.000 €Αμοιβές έκτακτου διδακτικού 
προσωπικού των ΑΕΙ, που συμμετέχουν 
στην οργάνωση του ΔΠΜΣ

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

Αμοιβές διοικητικής 
και τεχνικής υποστήριξης 3.000 €

Λοιπές δαπάνες (έξοδα δημοσιότητας-
προβολής, παραγωγής εκπαιδευτικού 
υλικού, οργάνωσης συνεδρίων, δαπάνες 
εργασιών πεδίου)

15.000 €

Μερικό Σύνολο (70%): 69.650 €

Λειτουργικά έξοδα (30%), που 
κατανέμονται ισόποσα στα δύο ιδρύματα 
για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων των 
ιδρυμάτων, των εργαστηρίων τους και με 
προτεραιότητα στην κάλυψη των 
αναγκών ΠΜΣ που λειτουργούν χωρίς 
τέλη φοίτησης

29.850 €

ΣΥΝΟΛΟ 99.500 €

Άρθρο 13
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δε 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. 

 Κοζάνη, 24 Οκτωβρίου 2019 

Ο Πρύτανης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ   
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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,


		2019-11-12T18:21:17+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




