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17 Ιουνίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Έγκριση ίδρυσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Εικαστικών και
Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με
τίτλο «Εικαστικές τέχνες και τοπίο: προσεγγίσεις
του φυσικού και αστικού χώρου» (Visual Arts and
Landscape: Approaches to Natural and Urban
Space).

2

Υπερωριακή απασχόληση Διοικητικών Υπαλλήλων του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

3

Τροποποίηση του κανονισμού Διδακτορικών
Σπουδών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών
Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 6361
(1)
Έγκριση ίδρυσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Εικαστικών και
Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας,
με τίτλο «Εικαστικές τέχνες και τοπίο: προσεγγίσεις του φυσικού και αστικού χώρου» (Visual
Arts and Landscape: Approaches to Natural and
Urban Space).
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
(Συνεδρίαση υπ’ αρ. 108/26-03-2020)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 92/2003 (Α΄ 83) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας».
2. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14
και 15 (Α΄ 189) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης
πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος».

Αρ. Φύλλου 2381

3. 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 (Α΄ 98).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του
ν. 4009/2011 (Α΄ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση
της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε
με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. Γ΄ του ν. 4025/2011
(Α΄ 228), του άρθρου 5, παρ. 8 του ν. 4076/2012 (Α΄ 159)
και του άρθρου 34, παρ. 2 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24).
5. Το π.δ. 72/2013 (Α΄ 119) «Μετονομασία Τμήματος,
συγχώνευση Τμήματος και ίδρυση-συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4301/2014 (Α΄
223), σύμφωνα με το οποίο «μέχρι την έκδοση των Οργανισμών των Ιδρυμάτων η τελική έγκριση των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) γίνεται
με απόφαση του Πρύτανη εκάστου Ιδρύματος, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» και του
υπ’ αρ. 9956/Ζ1/21-01-2015 έγγραφο του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων.
7. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 83).
8. Την παρ. 2 του άρθρου του άρθρου 13 του
ν. 4485/2017 (Α΄ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και
άλλες διατάξεις».
9. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 32,
35, 37 και 85.
10. Την υπ’ αρ. 216772/Ζ1 (Β΄ 4334/2017) υπουργική
απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».
11. Τις παρ. 1 και 5 του άρθρου 101 του ν. 4547/2018
(Α΄ 102).
12. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ (άρθρα 13-22 «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ») του ν. 4610/2019
(Α΄ 70) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».
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13. Την υπ’ αρ. 137444/Ζ1/6-9-2019 απόφαση του
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.Ο.Δ.Δ. 709)
με θέμα «Διορισμός Πρύτανη και Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας».
14. Τις διατάξεις του ν. 4635/2019 και ιδίως το άρθρο
171 (Α΄ 167) τροποποιήσεις στο ν. 4485/2017 (Α΄114).
15. Τo απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης
του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας (συνεδρίαση υπ’ αρ. 174/12-02-2020).
16. Το υπ’ αρ. 496/24-02-2020 διαβιβαστικό έγγραφο
του Τμήματος.
17. Τη θετική εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Την έγκριση και λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Εικαστικών και
Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με τίτλο «Εικαστικές τέχνες και τοπίο: προσεγγίσεις του φυσικού και αστικού χώρου» (Visual Arts and Landscape: Approaches
to Natural and Urban Space), από το ακαδημαϊκό έτος
2020-2021, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της
Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό
έτος 2019-2020 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
με τίτλο «Εικαστικές τέχνες και τοπίο: προσεγγίσεις του
φυσικού και αστικού χώρου» (Visual Arts and Landscape:
Αpproaches to Νatural and Urban Space), σύμφωνα με
τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (A΄ 114), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) αποτελεί η διερεύνηση των εικαστικών παραμέτρων της έννοιας του τοπίου (φυσικού και αστικού), ως
χώρου βιωματικής εικαστικής έρευνας και εξερεύνησης
καθώς και παιδαγωγικών εφαρμογών, που θα οδηγήσουν στη δημιουργία σύγχρονων έργων μέσα από τη
βίωση του πεδίου και τη μνημονική του επεξεργασία.
Σκοπός του εν λόγω ΠΜΣ είναι:
α) Η εξειδίκευση και περαιτέρω κατάρτιση αποφοίτων
σε γνωστικά πεδία των «Εικαστικών Τεχνών» μέσα από
συνεχή ανατροφοδότηση, αναδεικνύοντας τη σύγχρονη
καλλιτεχνική δημιουργία.
β) Η ανάδειξη νέων καλλιτεχνών-ερευνητών που θα
έχουν αποκτήσει το θεωρητικό, εμπειρικό υπόβαθρο
καθώς και τις δεξιότητες ώστε να αναπτύξουν εικαστική
και εκπαιδευτική δραστηριότητα ανταποκρινόμενοι στα
σύγχρονα δεδομένα.
γ) Η εξειδικευμένη χρήση και αξιοποίηση ποικίλων
μεθοδολογικών εργαλείων και καλλιτεχνικών και θε-
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ωρητικών κριτικών πρακτικών για την παραγωγή και
δημιουργία σύγχρονων εικαστικών έργων.
δ) Η εννοιολογική εμβάθυνση στο περιεχόμενο του
εικαστικού έργου, η ενίσχυση της διεπιστημονικότητας
και η τροφοδότηση της εικαστικής έκφρασης από ποικίλες πολιτισμικές διεργασίες.
στ) Η ικανότητα σύνδεσης και συσχέτισης της Διδακτικής της Τέχνης με σύγχρονες και υβριδικές μορφές
εικαστικών πρακτικών.
ζ) Η κατανόηση, κριτική επεξεργασία και εφαρμογή
σύγχρονων πρακτικών και θεωρητικών προσεγγίσεων
στη Διδακτική της Τέχνης και της εικόνας εν γένει.
η) Η εξοικείωση με τα σύγχρονα μεθοδολογικά παραδείγματα έρευνας στο πεδίο της διδακτικής της τέχνης
και του οπτικού πολιτισμού με έμφαση στις ποιοτικές
(qualitative) και practice-based (arts-led) μεθόδους.
θ) Η μεθοδολογικά προσαρμοσμένη στις νέες παιδαγωγικές αντιλήψεις ενσωμάτωση της χρήσης νέων
τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας στη
Διδακτική της Τέχνης και στη Μουσειοπαιδαγωγική.
Ειδικότερα, η εικαστική διερεύνηση της ποικιλομορφίας του χώρου της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής
Μακεδονίας, όπου συναντώνται πολλαπλές εκδοχές του
τοπίου, παρέχει πληθώρα ερεισμάτων για εναργή καλλιτεχνική δημιουργία, αναδεικνύοντας παράλληλα το
ρόλο των εικαστικών τεχνών σε πολιτισμικό επίπεδο.
Ενδεικτικά αναφέρονται ως αντικείμενο μελέτης και δημιουργίας οι υδάτινοι προορισμοί όπως η περιοχή των
Πρεσπών, η κοιλάδα του Λαδοπόταμου και τα βουνά
Γράμμος και Βαρνούντας ως χώροι σύγχρονης αρχαιολογίας, οι ορεινοί όγκοι της Πίνδου. Επίσης, αναφέρονται
τα οικολογικά διαταραγμένα ορυχεία της Πτολεμαΐδας, ο
παραδοσιακός χαρακτήρας πόλεων με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, όπως η Σιάτιστα, η Καστοριά, η Φλώρινα και ο
αστικός ιστός πόλεων, όπως η Κοζάνη, η Πτολεμαΐδα ή
τα Γρεβενά. Η περιοχή, λόγω του συνοριακού χαρακτήρα της, δίνει τη δυνατότητας διερεύνησης της έννοιας
του τοπίου ως συνόρου. Επιπλέον, αντικείμενο μελέτης
δύνανται να αποτελέσουν και άλλα ποικιλόμορφα τοπία
και θέσεις του ελλαδικού χώρου.
Το περιεχόμενο και ο σκοπός του ΠΜΣ υλοποιείται με
δύο επιμέρους ειδικεύσεις:
Α. «Εικαστικές Πρακτικές» (Visual Art Practices)
Η ειδίκευση αποσκοπεί στην εκπαίδευση των φοιτητών/τριών στη δημιουργία εικαστικών έργων με βάση
την κριτική πρακτική και έχοντας ως αφετηρία αναγνώσεις του τοπίου και ευρύτερα του περιβάλλοντος κοινωνικού χώρου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εργαστηριακά μαθήματα εικαστικών τεχνών καθώς και μαθήματα
εμβάθυνσης σε σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις των
εικαστικών τεχνών.
Β. Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Διδακτική της Τέχνης
(Contemporary Approaches to Art Education)
Η ειδίκευση αποσκοπεί στη μελέτη των σύγχρονων
προσεγγίσεων στη διδακτική των εικαστικών τεχνών και
τη δημιουργική αξιοποίησή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μαθήματα γενικού
παιδαγωγικού περιεχομένου, μεθοδολογίας, αξιοποίηση
της τεχνολογίας, έτσι ώστε μέσα από την κριτική παρουσίαση των σύγχρονων πρακτικών να επιτυγχάνεται η
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καλλιέργεια δεξιοτήτων και η επιστημονική κατάρτιση
των εκπαιδευομένων στη Διδακτική της Τέχνης και σε
τομείς όπως η Μουσειοπαιδαγωγική.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) με τίτλο: «Εικαστικές τέχνες και τοπίο: προσεγγίσεις του φυσικού και αστικού χώρου» (Visual Arts and
Landscape: Αpproaches to Νatural and Urban Space)
στις εξής ειδικεύσεις:
- «Εικαστικές Πρακτικές» ("Visual Art Practices")
- «Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Διδακτική της Τέχνης»
("Contemporary Approaches to Art Education")
Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. «Εικαστικές τέχνες και τοπίο: προσεγγίσεις του φυσικού και αστικού χώρου» (Visual Arts and
Landscape: Αpproaches to Νatural and Urban Space), γίνονται δεκτοί κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ Σχολών Καλών Τεχνών,
Τμημάτων Εικαστικών, Ψηφιακών ή Εφαρμοσμένων
Τεχνών, Αρχιτεκτόνων, της ημεδαπής ή και ομοταγών
αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής και απόφοιτοι άλλων τμημάτων ΑΕΙ με την υποβολή φακέλου
και υπομνήματος καλλιτεχνικού έργου.
Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Το Π.Μ.Σ. «Εικαστικές τέχνες και τοπίο: προσεγγίσεις του φυσικού και αστικού χώρου» (Visual Arts and
Landscape: Αpproaches to Νatural and Urban Space)
διαρθρώνεται σε τρία (3) εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης και κρίσης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών
Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα
μαθήματα και εργαστήρια του Α΄ και Β΄ εξαμήνου, καθώς
και η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας
στο Γ΄ εξάμηνο.
Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμεται
μετά τη συμπλήρωση ενενήντα (90) πιστωτικών μονάδων (ECTS).
Αναλυτικά, η διάρθρωση του προγράμματος είναι η
ακόλουθη:
«Εικαστικές τέχνες και τοπίο:
προσεγγίσεις του φυσικού και αστικού χώρου»
(Visual Arts and Landscape:
Αpproaches to Νatural and Urban Space)
Α΄ Εξάμηνο (μαθήματα κορμού)
Α/α Τίτλος μαθήματος
Κατηγορία ECTS
Σχεσιακές Πρακτικές/
1
Θεωρητικό
7,5
Υβριδικές μορφές τέχνης
Η κοινωνική διάσταση
2
Θεωρητικό
7,5
της τέχνης
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Το τοπίο ως τόπος:
σύγχρονες θεωρήσεις
Θεωρητικό
7,5
του χώρου
Εικαστική κριτική
4
Εργαστηριακό 7,5
πρακτική I
Σύνολο ECTS Α΄ Εξαμήνου 30
Β΄ Εξάμηνο
Μαθήματα Ειδίκευσης: «Εικαστικές Πρακτικές»
(Visual Art Practices)
Θεσμοί και σύγχρονη
1
Θεωρητικό
7,5
καλλιτεχνική πρακτική
Σύγχρονες προσεγγίσεις
2
Θεωρητικό
7,5
κριτικής πρακτικής
Εικαστική κριτική
3
Εργαστηριακό 15
πρακτική II
Σύνολο ECTS Β΄ Εξαμήνου 30
Β΄ Εξάμηνο
Μαθήματα Ειδίκευσης:
«Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Διδακτική της Τέχνης»
(Contemporary Approaches to Art Education)
Διδακτική σύγχρονων
1 καλλιτεχνικών
Θεωρητικό
7,5
πρακτικών
Σύγχρονες προσεγγίσεις
στη θεωρία και την
Θεωρητικό
7,5
2
πρακτική της Διδακτικής
της Τέχνης
Μεθοδολογία έρευνας στη Διδακτική
3 της Τέχνης: Ποιοτικές
Θεωρητικό
7,5
(Qualitative), μικτές και
arts-led μέθοδοι
Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινω4 νίας (ΤΠΕ) στη Διδακτική Θεωρητικό
7,5
της Τέχνης και στη Μουσειοπαιδαγωγική
Σύνολο ECTS Β΄ Εξαμήνου 30
Γ΄ Εξάμηνο
Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας
30
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων
90
3

Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ είναι η ελληνική ή
και η αγγλική. Η γλώσσα εκπόνησης της διπλωματικής
εργασίας είναι η ελληνική ή και η αγγλική.
Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται σε τριάντα
(30) φοιτητές κατ’ έτος, δεκαπέντε ανά κατεύθυνση.
Επίσης, μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.,
εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου
της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017, μπορούν να
εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ’ έτος ανά
Π.Μ.Σ., που οργανώνεται σε Τμήματα του Ιδρύματος που
υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών
και το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.
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Άρθρο 8
Υποτροφίες
Το Π.Μ.Σ. δύναται να χορηγεί υποτροφίες ή βραβεία
αριστείας σε μεταπτυχιακούς φοιτητές βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται
στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Άρθρο 9
Προσωπικό
Στο Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π.
και Ε.Τ.Ε.Π. ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου
Τμήματος ή διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980
καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του ν. 4485/2017(Α΄114).
Άρθρο 10
Υλικοτεχνική υποδομή
Για την υλοποίηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών θα χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή (αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια,
βιβλιοθήκες, εξοπλισμός) του Τμήματος Εικαστικών και
Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Επίσης, θα είναι
δυνατή η φιλοξενία προσκεκλημένων καλλιτεχνών, διδασκόντων, μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων ή ερευνητών
για την υλοποίηση επιτόπιων εργαστηρίων ή διαλέξεων
στον Καλλιτεχνικό Σταθμό της Σχολής Καλών Τεχνών του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στο χωριό Ψαράδες
στην περιοχή των Πρεσπών.
Άρθρο 11
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος
2020-2021 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
Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017, το 70% του
συνολικού κόστους του Π.Μ.Σ., που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες ανέρχεται στο ποσό των 50.400 ευρώ και
αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:
ΚΑΤ. ΔΑΠΑΝΗΣ
Αμοιβές διδασκαλίας διδακτικού
προσωπικού που συμμετέχει στις
εκπαιδευτικές και οργανωτικές
διαδικασίες του ΠΜΣ (Καθηγητές, Ε.Ε.Π.,
Ε.ΔΙ.Π και Ε.Τ.Ε.Π., έκτακτο διδακτικό
προσωπικό καθώς και άλλες κατηγορίες
διδασκόντων σύμφωνα με τα
οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου
36 του ν. 4485/2017)
Αμοιβές διοικητικής/γραμματειακής και
τεχνικής υποστήριξης

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

25.000

11.000
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Λοιπά έξοδα (π.χ. έξοδα δημοσιότηταςπροβολής, αγοράς εκπαιδευτικού
2000
υλικού, οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες
εργασιών πεδίου κ.λπ.)
Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες
3.000
λογισμικού
Χορήγηση υποτροφιών σε
2.400
μεταπτυχιακούς φοιτητές
Δαπάνες αναλωσίμων
3.000
Δαπάνες μετακινήσεων (διδασκόντων
του Π.Μ.Σ., φοιτητών του Π.Μ.Σ. για
4.000
εκπαιδευτικούς σκοπούς κ.λπ.)
Μερικό σύνολο (70%)
50.400
Λειτουργικά έξοδα (30%) για την
κάλυψη λειτουργικών εξόδων του
21.600
ιδρύματος, εργαστηρίων κ.λπ.
Οι πηγές χρηματοδότησης του Π.Μ.Σ. προέρχονται
από τα τέλη φοίτησης, το ύψος των οποίων ανέρχεται
στο ποσό των 2.400 ευρώ, δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους χορηγίες φυσικών προσώπων,
πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και ερευνητικά και άλλες διαφανείς χρηματικές εισροές σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 37
του ν. 4485/2017.
Άρθρο 13
Μεταβατικές Διατάξεις
Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα
απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κοζάνη, 1 Ιουνίου 2020
Ο Πρύτανης
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
I

Αριθμ. 2974/Φ.30.1
(2)
Υπερωριακή απασχόληση Διοικητικών Υπαλλήλων του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (A΄ 195): «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και
Διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως ισχύει σήμερα με τις τροποποιήσεις και τις
συμπληρώσεις του και ιδίως της παρ. 2α του άρθρου 57.
2. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α΄ 143): «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-Δημόσιο Λογιστικό και Άλλες
Διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015
(Α΄ 176): «Διαχείριση των μη Εξυπηρετούμενων Δανείων,
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Μισθολογικές Ρυθμίσεις και Άλλες Επείγουσες Διατάξεις
εφαρμογής της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και
Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 4386/2016 “Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις” (Α΄ 83).
5. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) «Οργάνωση
και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για
την έρευνα και άλλες διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) «Συνέργειες
Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του
Κράτους και λοιπές διατάξεις».
7. Την υπ’ αρ. 2/31029/6-5-2016 (με ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗΟΝΜ)
εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σχετικά
με την: «Παροχή Οδηγιών για την Εφαρμογή των Διατάξεων του Κεφαλαίου Β του ν. 4354/2015 (176/Α΄)».
8. Την υπ’ αρ. 319/Φ20/16-05-2019 (ΑΔΑ: ΨΙΦ846ΜΗ2ΙΘ6Β) απόφαση του Πρύτανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου με θέμα: «Συγκρότηση της Συγκλήτου του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου», όπως
έχει τροποποιηθεί έως σήμερα.
9. Την υπ’ αρ. 667/Φ.301/31-05-2019 Κανονιστική πράξη με θέμα: «Προσωρινή Δομή των Διοικητικών Υπηρεσιών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛ.
ΜΕ.ΠΑ), μέχρι την έκδοση του Οργανισμού του», που
δημοσιεύθηκε στο Β΄ 2353.
10. Την υπ’ αρ. 6224/Β2/16.01.2020 υπουργική απόφαση με θέμα «Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού
έτους 2020» του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου» (ΑΔΑ: ΨΧΙΛ46ΜΤΛΗ-ΠΡ7).
11. Την απόφαση του Πρύτανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου υπ’ αρ. 2908/Φ80/29-05-2020
με θέμα «Έγκριση τέταρτης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2020» (ΑΔΑ: 6ΡΕΣ46ΜΗ2Ι-Ι0Ω).
12. Το γεγονός ότι, η υπερωριακή απασχόληση των
Διοικητικών Υπαλλήλων του Ελληνικού Μεσογειακού
Πανεπιστημίου, κρίνεται απαραίτητη για την κάλυψη
έκτακτων αναγκών.
13. Την απόφαση της Συγκλήτου του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου με αρ. 27/30-04-2020 (θέμα
15ο ΕΗΔ), με θέμα «Υπερωριακή απασχόληση των Διοικητικών Υπαλλήλων του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου». (ΑΔΑ: 6ΟΜΥ46ΜΗ2Ι-Ε2Ρ).
14. Την υπ’ αρ. 2916/Φ80/29-05-2020 (με ΑΔΑ:
6ΛΘΧ46ΜΗ2Ι-ΤΠ6) απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης
της Διεύθυνσης Οικονομικού του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.
15. Την υπ’ αρ. 206997/Ζ1/27-11-2017 πράξη του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
(Υ.Ο.Δ.Δ. 633) με την οποία διαπιστώθηκε η εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του ΤΕΙ Κρήτης,
αποφάσισε:
Την έγκριση υπερωριακής απασχόλησης για απογευματινή εργασία:
- έως την 22η ώρα και μέχρι είκοσι (20) ώρες για μέρος
του Α΄ εξαμήνου του έτους 2020 και συγκεκριμένα για
τον μήνα Ιούνιο και
- έως εκατό (100) ώρες για μέρος του Β΄ εξαμήνου του
έτους 2020 και συγκεκριμένα για τους μήνες Ιούλιο, Σε-
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πτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο σε έκαστον εκ των 118 Διοικητικών Υπαλλήλων που υπηρετούν
στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο.
Η υπερωριακή απασχόληση κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να καλυφθούν εποχιακές και έκτακτες ανάγκες
των Διοικητικών Υπηρεσιών του Ελληνικού Μεσογειακού
Πανεπιστημίου ως αποτέλεσμα της κατάργησης του ΤΕΙ
ΚΡΗΤΗΣ και της ίδρυσης του Ελληνικού Μεσογειακού
Πανεπιστημίου βάση του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α΄).
Συγκεκριμένα:
• Την ένταξη του προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Κρήτης στο
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο για όλες τις κατηγορίες, όπως μελών Δ.Ε.Π., μελών Ε.ΔΙ.Π. - Ε.Τ.Ε.Π., μελών
Διοικητικών Υπαλλήλων.
• Ένταξη φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο.
• Τη μεταφορά των Πληροφοριακών Συστημάτων από
το ΤΕΙ Κρήτης στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο.
• Την μεταφορά προσωπικού και φοιτητών από τα τμήματα που καταργούνται σε άλλα τμήματα του Ιδρύματος
που διατηρούνται.
• Τη διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών των
Τμημάτων που ιδρύονται και αυτών που αλλάζουν για
την απόκτηση τίτλου σπουδών πανεπιστημίου.
• Την Ίδρυση ειδικού Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου για την αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας
του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.
• Τη διαχείριση των θεμάτων καθώς και την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών, της Διεύθυνσης Διοικητικού, της Διεύθυνσης Οικονομικού, της Διεύθυνσης
Πληροφορικής και Βιβλιοθήκης, Διεύθυνσης Φοιτητικής
Μέριμνας και Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
• Τη μελέτη, οργάνωση και τον καθορισμό διαδικασιών για την ορθή λειτουργία των διοικητικών υπηρεσιών
του Ιδρύματος και την διευθέτηση γενικών θεμάτων που
ανακύπτουν καθημερινά.
• Τις αυξημένες παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους φοιτητές των Ακαδημαϊκών Τμημάτων και την αντιστοίχιση
των μαθημάτων του Τ.Ε.Ι., Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών με τα νέα του Πανεπιστημίου.
• Την υποστήριξη συνεδριάσεων Συλλογικών Οργάνων, τόσο στα Ακαδημαϊκά Τμήματα των Σχολών, όσο
και τις Υπηρεσίες της κεντρικής διοίκησης.
• Την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών που
επέφερε στις Διοικητικές Υπηρεσίες του Ιδρύματος η
κατάργησης του ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ και η ίδρυση του Ελληνικού
Μεσογειακού Πανεπιστημίου.
• Τη σύνταξη του νέου Οργανισμού του Ιδρύματος
• Τη σύνταξη του νέου Εσωτερικού Κανονισμού του
Ιδρύματος
• Την οργάνωση, επιμέλεια και διεξαγωγή Ενημερωτικών Εκδηλώσεων, Ημερίδων, Συνεδρίων, με σκοπό την
ενημέρωση της ακαδημαϊκής κοινότητας καθώς και της
κοινωνίας εκτός Ιδρύματος με τις αλλαγές που προήλθαν
με την κατάργηση του ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ και την ίδρυση του
Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.
Η δαπάνη που θα προκύψει από την απόφαση αυτή
δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί το ποσό των
75.000,00 ευρώ και θα βαρύνει τις πιστώσεις του εγκε-
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κριμένου Τακτικού Προϋπολογισμού του Οικονομικού
Έτους 2020 και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ: 0261 του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ηράκλειο, 1 Ιουνίου 2020
Ο Πρύτανης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ
I

Αριθμ. 6194
(3)
Τροποποίηση του κανονισμού Διδακτορικών
Σπουδών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
(Συνεδρίαση υπ’ αρ. 113/21-05-2020)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 92/2003 (Α΄ 83) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας».
2. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (Α΄ 189) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα
μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων Παράρτημα διπλώματος», καθώς και την εκδοθείσα υπ’
αρ. Φ5/89656/Β3/2007 υπουργική απόφαση «Εφαρμογή
του Συστήματος Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων»
(Β΄ 1466).
3. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»,
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
4. Το π.δ. 72/2013 (Α΄ 119) «Μετονομασία Τμήματος,
συγχώνευση Τμήματος και ίδρυση-συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας».
5. Την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν. 4485/2017
(Α΄ 114 - «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»).
6. Τις διατάξεις των άρθρων 31, 32, 37, 43 και 45 και των
παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 85 του ν. 4485/2017
(Α΄ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
7. Την ερμηνευτική εγκύκλιο υπ’ αρ. 163204/Ζ1/2
9-9-2017 του ΥΠ.Π.ΕΘ. (Εφαρμογή των διατάξεων του
ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-λοιπά θέματα).
8. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ (άρθρα 13-22 «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ») του ν. 4610/2019 (Α΄
70) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά
Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».
9. Την απόφαση υπ’ αρ. 137444/Ζ1/6-9-2019 του
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.Ο.Δ.Δ. 709)
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με θέμα «Διορισμός Πρύτανη και Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας».
10. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας (συνεδρίαση υπ’ αρ. 6/24-4-2020).
11. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας στη συνεδρίασή της υπ’ αρ. 97/
Γ01/09-10-2019.
12. Την υπ’ αρ. 3940/2020 απόφαση (Β΄ 475) «Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Διεθνών
Ευρωπαϊκών και Οικονομικών Σπουδών της Σχολής
Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας.
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Ι) Την τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της παρ.
5.2 του άρθρου 5 του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ως εξής:
«Ο/Η υποψήφιος/α με την ολοκλήρωση της διδακτορικής του διατριβής και πριν την τελική της κρίση, υποχρεούται να έχει:
α) αποδεδειγμένη συμμετοχή σε ένα (1) τουλάχιστον
διεθνές συνέδριο με κριτές και
β) δυο (2) τουλάχιστον δημοσιεύσεις με θέμα που
προέρχεται από τη διατριβή του/της σε έγκριτο, διεθνές
περιοδικό, που ανήκει σε μια από τις κατηγορίες Q1/Q2/
Q3 της Scimago (Scopus)».
ΙΙ) Στο τέλος της παρ. 5.2 του άρθρου 5 του Κανονισμού
Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος προστίθενται
εδάφια ως εξής:
«Οι υποψήφιοι διδάκτορες κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της διατριβής τους είναι δυνατόν να απασχολούνται μερικώς σε εργαστηριακές, ερευνητικές, φροντιστηριακές ή και εξεταστικές δραστηριότητες του Τομέα/
Τμήματος, που σχετίζονται με το πεδίο της διδακτορικής
τους διατριβής [άρθρο 9, εδ. 4 του Κανονισμού Σπουδών
Π.Δ.Μ.].
Οι υποψήφιοι διδάκτορες παρέχουν υπηρεσίες ακαδημαϊκού περιεχομένου στο Ίδρυμα και προσφέρουν
επικουρική υποστήριξη του επιβλέποντα της διατριβής,
σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο [άρθρο 13,
εδ. 2 του Κανονισμού Σπουδών Π.Δ.Μ.]».
Οι υποψήφιοι διδάκτορες αντιμετωπίζονται ως ισότιμα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και με τη σειρά
τους οφείλουν να επιδεικνύουν επιμέλεια, τυπικότητα
και υπευθυνότητα στις δραστηριότητές τους εντός του
Ιδρύματος. Η συμπεριφορά τους θα πρέπει να διέπεται από τις αρχές που ισχύουν για τους διδάσκοντες και
τους εργαζόμενους στο Ίδρυμα [ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 (ΚΩΔΙΚΑΣ
ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ), αρ. 3 του Κανονισμού Σπουδών Π.Δ.Μ.».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κοζάνη, 1 Ιουνίου 2020
Ο Πρύτανης
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 2381/17.06.2020

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης 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 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.
• 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.

• 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.

• 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.

*02023811706200008*

