
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’  αρ. 1710/27.11.2019 από-
φασης της Συγκλήτου (Β’ 4638) για την Επανίδρυ-
ση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο «Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκα-
τάσταση (Master of Arts in Special Education and 
Rehabilitation)» του Τμήματος Εκπαιδευτικής και 
Κοινωνικής Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών, Αν-
θρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπι-
στημίου Μακεδονίας και λειτουργία του υπό τον 
νέο τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή, 
Εκπαίδευση και Αποκατάσταση (Master of Arts in 
Education: Special Education and Rehabilitation)». 

2 Μετονομασία εργαστηρίου του Τμήματος Διε-
θνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της 
Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Μακεδονίας.

3 Μετατροπή προσωποπαγούς θέσης μέλους Δ.Ε.Π. 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σε οργα-
νική.

4 Σύσταση οργανικής μονάδας σε επίπεδο Τμήμα-
τος με τίτλο «Μονάδα Ασφάλειας και Προστασί-
ας» στο οργανόγραμμα διοικητικών υπηρεσιών 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

5 Υπαγωγή Τμήματος ΜΟ.ΔΙ.Π. στην Αντιπρυτανεία 
Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Φοιτητικής Μέριμνας 
του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας ως αυτο-
τελές Τμήμα.

6 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΤΕΚ278/
12.02.2021 (Β’ 740) πράξης Καθορισμού του αριθ-
μού προσφερόμενων θέσεων φοίτησης σε είκοσι 
δύο (22) προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών 
του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) 
για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

7 Διαπιστωτική πράξη υπαγωγής του Ιερού Κοιμη-
τηριακού Ναού Αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου 
Οίας είς τον Ιερό Ενοριακό Ναό Ακάθιστου Ύμνου 
Οίας της Ιεράς Μητροπόλεως Θήρας, Αμοργού 
και Νήσων.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 2957 (1) 
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1710/27.11.2019 από-

φασης της Συγκλήτου (Β’ 4638) για την Επανίδρυ-

ση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

με τίτλο «Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκα-

τάσταση (Master of Arts in Special Education 

and Rehabilitation)» του Τμήματος Εκπαιδευτι-

κής και Κοινωνικής Πολιτικής της Σχολής Κοι-

νωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών 

του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και λειτουργία 

του υπό τον νέο τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: 

Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση 

(Master of Arts in Education: Special Education 

and Rehabilitation)».  

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λει-

τουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114) και ιδίως από το 
Κεφάλαιο Στ’ «Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος Σπουδών» τα 
άρθρα 30 έως και 37, τα άρθρα 43 ως 45 και 85.

2. Τις διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 19 του 
ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 38). 

3. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί-
ηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α’ 195). 

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 
Διπλώματος» (Α’ 189). 

5. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 83). 

6. Την υπό στοιχεία 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική 
απόφαση με τίτλο «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού 
προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμό-
τητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» 
(Β’ 4334) και το υπό στοιχεία 138728/Ζ1/24-8-2018 έγ-
γραφο του ΥΠΠΕΘ με θέμα «καταβολή παραβόλου εξέ-
τασης αιτήσεων υποψηφίων φοιτητών σε Π.Μ.Σ.».

7. Τις υπό στοιχεία 163204/Ζ1/29.09.2017 και 34783/
Ζ1/5.3.2019 εγκυκλίους του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

8. Το υπό στοιχεία 98754/Ζ1/20.06.2019 έγγραφο του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

9. Το π.δ. 88/2013 «Μετονομασία του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, 
συγχώνευση Τμημάτων και Ίδρυση-Συγκρότηση Σχο-
λών» (Α’ 129). 

10. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) 
και διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α΄ 133). 

11. Tην απόφαση της υπ’ αρ. 11/17.12.2020 συνεδρία-
σης της Συνέλευσης του Τμήματος Εκπαιδευτικής και 
Κοινωνικής Πολιτικής για την τροποποίηση της υπ’ αρ. 
1710/27.11.2019 απόφασης της Συγκλήτου (Β’ 4638), 
για τη μετονομασία του Προγράμματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών σε «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγω-
γή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση (Master of Arts in 
Education: Special Education and Rehabilitation)», με 
τροποποίηση των άρθρων 1, 3, 6 και προσθήκη του άρ-
θρου 14. 

12. Tην απόφαση της υπ’ αρ. 1/8.2.2021 συνεδρίασης 
της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπι-
στημίου Μακεδονίας περί τροποποίησης της υπ’ αρ. 
1710/27.11.2019 απόφασης της Συγκλήτου (Β’ 4638). 

13. Την απόφαση της υπ’ αρ. 13/10.2.2021 συνεδρίασης 
της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας περί της 
έγκρισης τροποποίησης της υπ’ αρ. 1710/27.11.2019 από-
φασης της Συγκλήτου (Β’ 4638), το υπ’ αρ. 2226/11.2.2021 
έγγραφο του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 
με το οποίο διαβιβάζεται στην αρμόδια Υπηρεσία του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων το απόσπασμα 
πρακτικού της ανωτέρω συνεδρίασης της Συγκλήτου και 
το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν ελήφθη καμία σχετική 
απάντηση. 

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 1710/27.11.2019 από-
φασης της Συγκλήτου (Β’  4638) για την Επανίδρυση 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο 
«Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση» του 
Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής της 
Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τε-
χνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, και τη λειτουρ-
γία του υπό το νέο τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική 

Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση (Master of Arts 
in Education: Special Education and Rehabilitation)» με 
την αντικατάσταση των άρθρων: 1 «Γενικές Διατάξεις», 
3 «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών» και 6 «Πρόγραμ-
μα Σπουδών» και την προσθήκη του άρθρου 14 «Μετα-
βατικές διατάξεις», ως ακολούθως: 

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις 

Το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής 
της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών 
και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, λειτουργεί 
το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ειδική Αγω-
γή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση (Master of Arts in 
Special Education and Rehabilitation)» υπό τον νέο τίτ-
λο: «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση 
και Αποκατάσταση (Master of Arts in Education: Special 
Education and Rehabilitation)», σύμφωνα με τις διατάξεις 
της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 
(Α’ 114), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Άρθρο 3 
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών οδηγεί στην 
απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) 
με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή, Εκπαί-
δευση και Αποκατάσταση (Master of Arts in Education: 
Special Education and Rehabilitation)», με επιμέρους 
πρόσθετες ειδικεύσεις: 

1. ΗΠΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
2. ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 
3. ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 

Άρθρο 6 
Πρόγραμμα Σπουδών 

Για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέ-
ταση στα κατωτέρω αναφερόμενα υποχρεωτικά μαθή-
ματα (Υ), μαθήματα επιλογής (Ε), πρακτική άσκηση (ΠΑ), 
καθώς και η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής 
Εργασίας (ΜΔΕ), η οποία ολοκληρώνεται στο τέταρτο 
εξάμηνο σπουδών: 

- Το Α’ εξάμηνο σπουδών πιστώνεται με τριάντα (30) 
πιστωτικές μονάδες ΠΜ (ECTS), και περιλαμβάνει τέσσε-
ρα (4) υποχρεωτικά (Υ) μαθήματα. 

- Το Β’ εξάμηνο σπουδών πιστώνεται με τριάντα (30) 
πιστωτικές μονάδες (ΠΜ), και περιλαμβάνει: (α) τρία (3) 
μαθήματα επιλογής (Ε) από τα οποία ο κάθε φοιτητής 
επιλέγει το ένα (1), β) δύο (2) υποχρεωτικά (Υ) μαθή-
ματα, και γ) την Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 
Ι (ΜΔΕ). Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, 
ύστερα από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής, 
δύναται να αποφασιστεί η αναστολή διδασκαλίας κά-
ποιου/κάποιων εκ των μαθημάτων επιλογής. Η από-
φαση αυτή θα πρέπει να λαμβάνεται πριν την έναρξη 
του εξαμήνου και πριν τις δηλώσεις μαθημάτων από 
τους φοιτητές. 

- Το Γ’ εξάμηνο πιστώνεται με τριάντα (30) ΠΜ και 
περιλαμβάνει την α) Πρακτική Άσκηση Ι (ΠΑΙ) και β) τη 
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ΙΙ (ΜΔΕ). 
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- Το Δ’ εξάμηνο πιστώνεται με τριάντα (30) ΠΜ και α) περιλαμβάνει την Πρακτική Άσκηση ΙΙ (ΠΑ ΙΙ) και β) τη Με-
ταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ΙΙΙ (ΜΔΕ). 

Για την ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ. ο φοιτητής θα πρέπει να έχει συμπληρώσει 120 πιστωτικές μονάδες ECTS. 
Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων είναι το παρακάτω: 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Μαθήματα για όλες τις ειδικεύσεις Ιδιότητα ECTS
Εκπαίδευση μαθητών με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες στο γενικό σχολείο 
και σε μονάδες ειδικής αγωγής Y 8

Εκπαίδευση εφήβων και νέων ενηλίκων με νοητικές και αναπτυξιακές αναπηρίες 
σε δεξιότητες αυτοπροσδιορισμού Y 8

Εκπαίδευση και Αποκατάσταση Ατόμων με Οπτική Αναπηρία Y 8

Μεθοδολογία Έρευνας και Στατιστική Υ 6

30

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Μαθήματα για όλες τις ειδικεύσεις Ιδιότητα ECTS
Εκπαίδευση των Ατόμων με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες 
με τη Χρήση Υποστηρικτικής Τεχνολογίας Υ 7

Πρόσβαση των Ατόμων με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες 
στην Εργασία Υ 7

Μαθήματα ειδίκευσης Ιδιότητα ECTS
Διδασκαλία ακαδημαϊκών και κοινωνικών γνώσεων και δεξιοτήτων σε μαθητές 
με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες Ε 8

Διδασκαλία λειτουργικών ακαδημαϊκών και κοινωνικών γνώσεων και δεξιοτήτων 
σε μαθητές με νοητική αναπηρία ή/και πολλαπλές αναπηρίες Ε 8

Παραγωγή Απτικού και Απτικο-ακουστικού Εκπαιδευτικού Υλικού για Άτομα 
με Πρόβλημα Όρασης Ε 8

Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία Ι: 
Προσδιορισμός θέματος, ανασκόπηση βιβλιογραφίας ΜΔΕ 8

30

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Μαθήματα ειδίκευσης Ιδιότητα ECTS

Πρακτική Άσκηση Ι: Σχεδιασμός και πιλοτική εφαρμογή εκπαιδευτικών παρεμβατι-
κών προγραμμάτων σε άτομα με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ΠΑ 15

Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία ΙΙ: Kαθορισμός εργαλείων και
διαδικασιών, ολοκλήρωση ερευνητικής πρότασης, υλοποίηση έρευνας ΜΔΕ 15

30

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Μαθήματα Ειδίκευσης Ιδιότητα ECTS

Πρακτική Άσκηση ΙΙ: Υλοποίηση και αποτίμηση εκπαιδευτικών παρεμβατικών 
προγραμμάτων σε άτομα με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ΠΑ 15

Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία ΙΙΙ: Συγκέντρωση και ανάλυση δεδομένων - 
συγγραφή και παρουσίαση διπλωματικής εργασίας ΜΔΕ 15

30
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ECTS) 120

Οποιαδήποτε τροποποίηση που αφορά στα μαθήματα (π.χ. τίτλος, περιεχόμενο, ιδιότητα, εξάμηνο διδασκαλίας) 
θα γίνεται με αποφάσεις των οργάνων διοίκησης του ΠΜΣ και θα περιλαμβάνεται στον κανονισμό του Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. 
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Τα μαθήματα θα διεξάγονται με πρότυπες μορφές εκ-
παίδευσης που συνδυάζουν: 

α) δια ζώσης μαθήματα, εργαστήρια και σεμινάρια και 
β) εξ αποστάσεως μαθήματα, με τη χρήση σύγχρο-

νων και ασύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας  - μέσω 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Πανεπιστημίου Μακε-
δονίας - που δεν θα ξεπερνούν το 35% του συνόλου των 
μαθημάτων, όπως ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 30 
του ν. 4485/2017. 

Άρθρο 14 
Μεταβατικές διατάξεις 

Ο νέος τίτλος του ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική 
Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση (Master of Arts in 
Education: Special Education and Rehabilitation)» ισχύει 
και για τους εν ενεργεία φοιτητές που εισήχθησαν τα 
ακαδημαϊκά έτη 2019-2020 και 2020-2021. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

 Θεσσαλονίκη, 15 Απριλίου 2021 

Ο Πρύτανης 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΤΡΑΝΙΔΗΣ  

   Ι 

Αριθμ.  4545 (2)
Μετονομασία εργαστηρίου του Τμήματος Διε-

θνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της 

Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστη-

μίου Δυτικής Μακεδονίας. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 92/2003 «Ίδρυση Πανεπιστη-

μίου Δυτικής Μακεδονίας» (Α’ 83).
2. Το π.δ. 72/2013 «Μετονομασία Τμήματος, συγχώνευ-

ση Τμήματος και ίδρυση-συγκρότηση και ανασυγκρό-
τηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας» 
(Α’ 119).

3. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ’ (άρθρα 13-22 «ΠΑ-
ΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ») του ν. 4610/2019 
«Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά 
Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» (Α’ 70).

4. Την υπό στοιχεία 137444/Ζ1/6-9-2019 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Διο-
ρισμός Πρύτανη και Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 709).

5. Την παρ. 2 του άρθρου 13 και τις διατάξεις των άρ-
θρων 28 και 29 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λει-
τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114).

6. Τις πρυτανικές πράξεις του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας υπ’ αρ. 911/07-10-2019 και 912/07-10-2019
(Β’ 3814) για τον καθορισμό σειράς, με την οποία ανα-
πληρώνουν οι Αντιπρυτάνεις τον Πρύτανη και τον τομέα 

ευθύνης και επιμέρους αρμοδιοτήτων του κάθε Αντι-
πρύτανη.

7. Την πρυτανική πράξη του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας υπ’ αρ. 1465/25-10-2019 (Β’ 4160/14-11-
2019) για τη συμπληρωματική εκχώρηση αρμοδιοτήτων 
στον Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και 
Ανάπτυξης από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας.

8. Την υπ’ αρ. 986/2019 (Β’ 3894) πράξη Πρύτανη που 
αφορά στην ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο 
Ευρωπαϊκού Επιχειρησιακού και Οικονομικού Δικαίου 
και Εφαρμογών Φορολογίας, Λογιστικής και Ελεγκτικής» 
στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπου-
δών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Μακεδονίας.

9. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Διε-
θνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών από τη 
συνεδρίαση υπ’ αρ. 8/24-03-2021.

10. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημί-
ου Δυτικής Μακεδονίας (στη συνεδρίαση υπ’ αρ. 137/
14-04-2021) για τη μετονομασία εργαστηρίου του Τμή-
ματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών 
της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας.

11. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμα το προεδρι-
κό διάταγμα της παρ. 10 του άρθρου 28 του ν. 4485/2017 
(Α’ 114).

12. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού 
και του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας, αποφασίζει:

Τη μετονομασία του εργαστηρίου του Τμήματος Διε-
θνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχο-
λής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας με τίτλο «Εργαστήριο Ευρωπαϊκού Επιχειρη-
σιακού και Οικονομικού Δικαίου και Εφαρμογών Φορο-
λογίας, Λογιστικής και Ελεγκτικής» σε «Εργαστήριο Ευ-
ρωπαϊκής Ολοκλήρωσης (Ευρωπαϊκού Επιχειρησιακού 
και Οικονομικού Δικαίου και Εφαρμογών Φορολογίας, 
Λογιστικής και Ελεγκτικής)».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κοζάνη, 15 Απριλίου 2021 

Ο Πρύτανης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

    I 

Αριθμ. απόφ.   Δ2/Σ137/14-04-2021 (3)
Μετατροπή προσωποπαγούς θέσης μέλους 

Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 

σε οργανική .

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 92/2003 «Ίδρυση Πανεπιστη-

μίου Δυτικής Μακεδονίας» (Α’ 83).
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2. Το π.δ. 72/2013 «Μετονομασία Τμήματος, συγχώνευ-
ση Τμήματος και ίδρυση-συγκρότηση και ανασυγκρό-
τηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας» 
(Α’ 119).

3. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ’ (άρθρα 13-22 «ΠΑ-
ΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ») του ν. 4610/2019 
«Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά 
Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» (Α’ 70).

4. Την υπό στοιχεία 137444/Ζ1/6-9-2019 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Διο-
ρισμός Πρύτανη και Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 709).

5. Την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4485/2017 «Οργά-
νωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμί-
σεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114).

6. Τις πρυτανικές πράξεις του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας υπ’ αρ. 911/07-10-2019 και 912/07-10-2019
(Β’ 3814) για τον καθορισμό σειράς, με την οποία ανα-
πληρώνουν οι Αντιπρυτάνεις τον Πρύτανη, και τον τομέα 
ευθύνης και επιμέρους αρμοδιοτήτων του κάθε Αντι-
πρύτανη.

7. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 55 και της υπο-
παρ. αα της παρ. 4β του άρθρου 18 του ν. 4610/2019 
(Α’ 70) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γε-
νικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».

8. Την αίτηση του Γουνόπουλου Ηλία του Ευσταθίου 
υπ’ αρ. 4041/24-03- 2021 και το ΦΕΚ διορισμού του Γ’ 602.

9. Την εισήγηση του Πρύτανη.
10. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-

λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού 
ή του τακτικού προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Δυ-
τικής Μακεδονίας.

Αποφασίζει ομόφωνα τη μετατροπή της μόνιμης προ-
σωποπαγούς θέσης Επίκουρου Καθηγητή σε μόνιμη ορ-
γανική θέση Επίκουρου Καθηγητή για τον Γουνόπουλο 
Ηλία του Ευσταθίου (Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Πρύτανης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

 I      

Αριθμ. απόφ.   ΣΤ1/Σ137/14-04-2021  (4)
Σύσταση οργανικής μονάδας σε επίπεδο Τμήμα-

τος με τίτλο «Μονάδα Ασφάλειας και Προστασί-

ας» στο οργανόγραμμα διοικητικών υπηρεσιών 

του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας .

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 92/2003 «Ίδρυση Πανεπιστη-

μίου Δυτικής Μακεδονίας» (Α’ 83).

2. Το π.δ. 72/2013 «Μετονομασία Τμήματος, συγχώνευ-
ση Τμήματος και ίδρυση-συγκρότηση και ανασυγκρό-
τηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας» 
(Α’ 119).

3. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ’ (άρθρα 13-22 «ΠΑ-
ΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ») του ν. 4610/2019 
«Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά 
Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» (Α’ 70).

4. Την υπό στοιχεία 137444/Ζ1/6-9-2019 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Διο-
ρισμός Πρύτανη και Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 709).

5. Την παρ. 2 του άρθρου 13 και τις μεταβατικές
διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 84 του ν. 4485/2017 
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114).

6. Τις πρυτανικές πράξεις του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας υπ’  αρ. 911/07-10-2019 και 912/07-10-
2019 (Β’ 3814) για τον καθορισμό σειράς, με την οποία 
αναπληρώνουν οι Αντιπρυτάνεις τον Πρύτανη, και τον 
τομέα ευθύνης και επιμέρους αρμοδιοτήτων του κάθε 
Αντιπρύτανη.

7. Τον ισχύοντα Οργανισμό Διοικητικών Υπηρεσιών 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Β’ 3837/2019).

8. Τις διατάξεις των άρθρων 14 και 55 του ν. 4777/2021  
«Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία 
της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδη-
μαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (Α’ 25).

9. Την εισήγηση της αρμόδιας Αντιπρυτάνεως.
10. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση θα δημι-

ουργηθεί νέα θέση ευθύνης προϊστάμενου Τμήματος και 
θα προκληθεί συνολική δαπάνη ανά μήνα ύψους 362,5€ 
(επίδομα θέσης: 290€, ασφαλιστική κάλυψη: 72,5€) και 
σε ετήσια βάση δαπάνη ύψους 4.350€, η οποία και θα 
καλυφθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Αποφασίζει ομόφωνα στο οργανόγραμμα διοικητικών 
υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας τη 
σύσταση οργανικής μονάδας σε επίπεδο Τμήματος, με 
τίτλο «Μονάδα Ασφάλειας και Προστασίας».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Πρύτανης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

    Ι 

Αριθμ. απόφ.  ΣΤ2/Σ137/14-04-2021 (5)
Υπαγωγή Τμήματος ΜΟ.ΔΙ.Π. στην Αντιπρυτα-

νεία Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Φοιτητικής Μέ-

ριμνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 

ως αυτοτελές Τμήμα .

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 92/2003 «Ίδρυση Πανεπιστη-

μίου Δυτικής Μακεδονίας» (Α’ 83).
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2. Το π.δ. 72/2013 «Μετονομασία Τμήματος, συγχώνευ-
ση Τμήματος και ίδρυση-συγκρότηση και ανασυγκρό-
τηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας» 
(Α’ 119).

3. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ’ (άρθρα 13-22 «ΠΑ-
ΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ») του ν. 4610/2019 
«Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά 
Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» (Α’ 70).

4. Την υπό στοιχεία 137444/Ζ1/6-9-2019 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Διο-
ρισμός Πρύτανη και Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 709).

5. Την παρ. 2 του άρθρου 13 και τις μεταβατικές δι-
ατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 84 του ν.  4485/2017 
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 4009/2011 «Δομή, 
λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 
διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» 
(Α’ 195).

7. Τη διάταξη της περ. γ της παρ. 22 του άρθρου 80 του 
ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιό-
τητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α’ 195), όπως αυτή αντικα-
ταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 26 του ν. 4386/2016 
«Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 83). 

8. Τον ισχύοντα Οργανισμό Διοικητικών Υπηρεσιών 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Β’ 3837/2019).

9. Το άρθρο 97 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα
(ν. 3528/2007, Α’ 26),

10. Την αναγκαιότητα εύρυθμης λειτουργίας του Πανε-
πιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο εφαρμογής 
των προβλέψεων του ν. 4610/2019 για τη μεταβατική 
περίοδο έως τη σύσταση του Οργανισμού του Ιδρύμα-
τος, κατά τις διατάξεις της παρ. 2β του άρθρου 7 του 
ν. 4485/2017, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 8 
του άρθρου 84 του ίδιου νόμου.

11. Την παρ. 2 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 5125 απόφα-
σης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακε-
δονίας  «Οργάνωση Δομής και Λειτουργίας Εσωτερικού 
Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) του Πανε-
πιστημίου Δυτικής Μακεδονίας» (Β’ 3046/2018).

12. Την υπ’ αρ. 3722/09-03-2021 απόφαση της Συγκλή-
του του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σχετικά με 
τη «Σύσταση οργανικής μονάδας ΜΟ.ΔΙ.Π. σε επίπεδο 
Τμήματος» (Β’ 1144).

13. Την εισήγηση του αρμόδιου Αντιπρύτανη.
14. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-

λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού 
ή του τακτικού προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Δυ-
τικής Μακεδονίας.

Αποφασίζει ομόφωνα να μην υπάγεται η οργανική μο-
νάδα «Τμήμα ΜΟ.ΔΙ.Π.» στη Διεύθυνση Ακαδημαϊκών 

Θεμάτων και Φοιτητικής Μέριμνας, αλλά να υπάγεται 
στην Αντιπρυτανεία Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Φοιτη-
τικής Μέριμνας ως αυτοτελές Τμήμα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Πρύτανης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

    I 

 Αριθμ. απόφ. 511/2.8.ακ./12.04.2021 (6)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΤΕΚ278/

12.02.2021 (Β’ 740) πράξης Καθορισμού του αριθ-

μού προσφερόμενων θέσεων φοίτησης σε είκοσι 

δύο (22) προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών 

του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) 

για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 .

 Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 και των παρ. 4 και 5 του 

άρθρου 5 του ν. 2552/1997 (Α’ 266).
2. Τις διατάξεις της παρ.  6 του άρθρου 26 του 

ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες δια-
τάξεις» (Α’ 83).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4485/2017.
4. Την υπό στοιχεία 105092/Ζ1 απόφαση της Υπουρ-

γού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Αποδοχή παραίτησης 
Αντιπροέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου/Τροποποίηση της υπό στοι-
χεία 140286/Ζ1/2019 απόφασης "Ανασυγκρότηση της 
Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανε-
πιστημίου -ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρων της 
Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπι-
στημίου" (Υ.Ο.Δ.Δ. 721)» (ΥΟΔΔ 637).

5. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ο Οργανισμός και ο 
Εσωτερικός Κανονισμός του Ιδρύματος.

6. Το πρακτικό της υπ’ αρ. 503/05.02.2021 Συνεδρία-
σης της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου.

7. Το πρακτικό της υπ’ αρ. 511/12.04.2021 Συνεδρία-
σης της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζει:

Τον επανακαθορισμό του αριθμού των προσφερό-
μενων θέσεων φοίτησης στις 6.850 σε είκοσι δύο (22) 
Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ε.Α.Π. για 
το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, οι οποίες κατανέμονται 
ως ακολούθως:

Α/Α Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Θέσεις χειμερινού
εξαμήνου

Θέσεις εαρινού 
εξαμήνου

1 Language Education for Refugees and Migrants 150 150
2 Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία 150 150
3 Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική 60 60
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Α/Α Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Θέσεις χειμερινού
εξαμήνου

Θέσεις εαρινού 
εξαμήνου

4 Δημιουργική Γραφή 300 300
5 Δημόσια Ιστορία 100 100
6 Διαχείριση Γήρανσης και Χρόνιων Νοσημάτων 200 200
7 Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας 200 200
8 Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας 200 200
9 Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας 100 100

10 Διοίκηση Αθλητισμού 60 60
11 Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 125 125

12 Εγκληματολογικές και ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, 
του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος 110 110

13 Εκπαίδευση και τεχνολογίες σε συστήματα εξ αποστάσεως 
διδασκαλίας και μάθησης - επιστήμες της αγωγής 250 250

14 Επικοινωνία της Επιστήμης 200 200

15
Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων 

με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού λόγου 400 400

16 Ευρωπαϊκό Δίκαιο 90 90
17 Εφαρμοσμένη Αναπτυξιακή Ψυχολογία 75 75
18 Καλλιέργειες υπό Κάλυψη - Υδροπονία 60 60
19 Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία 200 200
20 Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές 150 150
21 Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς 200 170
22 Χημική και Βιομοριακή Ανάλυση 60 60

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 15 Απριλίου 2021 

Ο Πρόεδρος 

 ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ 

  Ι 

 Aριθμ. πράξης 3/2021 (7)
Διαπιστωτική πράξη υπαγωγής του Ιερού Κοιμη-

τηριακού Ναού Αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου 

Οίας είς τον Ιερό Ενοριακό Ναό Ακάθιστου Ύμνου 

Οίας της Ιεράς Μητροπόλεως Θήρας, Αμοργού 

και Νήσων.

  Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΗΡΑΣ ΑΜΟΡΓΟΥ 
ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1) Τας διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 29 του 

ν. 590/1977 «Περί Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας 
της Ελλάδος» (Α’ 146).

2) Τας διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 56 του 
ν. 4735/2020 «Περί διοικήσεως και διαχειρίσεως Ιερών 
Ναών εντός των Κοιμητηρίων» (Α’ 197).

3) Τας διατάξεις των άρθρων 1 και 14 του υπ’  αρ. 
8/1979 Κανονισμού της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας 
της Ελλάδος «Περί Ιερών Ναών και Ενοριών» (Α’ 1/1980), 
διαπιστώνουμε ότι:

Ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, παρεκ-
κλήσιο του Ιερού Ενοριακού Ναού Παναγίας Ακαθίστου 
Ύμνου Οίας και άπαντα τα λοιπά εν τη Ιερά Μητροπόλει 
Θήρας, Αμοργού και Νήσων Ενοριακά Παρεκκλήσια ή 
Εξωκκλήσια, πέριξ των οποίων υφίστανται ή πρόκειται 
να ιδρυθούν Κοιμητήρια, εξακολουθούν να τελούν υπό 
την αποκλειστικήν κυριότητα, νομήν και κατοχήν των 
οικείων Ενοριών μετά των ομωνύμων Ιερών Ενοριακών 
Ναών (Ν.Π.Δ.Δ. κατ’ άρθρον 1 παρ. 4 του ν. 590/1977), 
οι οποίες ασκούν την διοίκησιν και διαχείρισιν αυτών 
διά των Εκκλησιαστικών αυτών Συμβουλίων, συμφώνως 
προς την κειμένην νομοθεσίαν.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.    

Θήρα, 15 Απριλίου 2021 

Ο Μητροπολίτης

† Ο Θήρας Αμοργού και Νήσων ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ   
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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 στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης 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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