
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της 4521/22.06.2018 (Β΄ 2774) από-
φασης Συγκλήτου Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών (Αριθμ. Συνεδρίασης 12η/24.04.2018) που 
αφορά στην Επανίδρυση του Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Π.Μ.Σ. 
στην Επιχειρηματική Αναλυτική» του Τμήματος 
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής 
Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπι-
στημίου Αθηνών.

2 Ίδρυση Διατμηματικού Εργαστηρίου της Πολυτε-
χνικής Σχολής (Τμήματα Μηχανολόγων Μηχανι-
κών και Χημικών Μηχανικών) του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Εργαστήριο Διαχεί-
ρισης Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος και Απορ-
ριμμάτων-ΕΔΑΠΑ (Air and Waste Management 
Laboratory-AWMA Lab».

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

3 Διόρθωση σφάλματος στην Α1α/οικ.91177/
24-12-2019 απόφαση του Υπουργού Υγείας, που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5167/Β΄/31-12-2019.

4 Διόρθωση σφάλματος στην Α1α/οικ. 14230/
28-02-2020 απόφαση του Υπουργού Υγείας, που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 667/Β΄/28-02-2020.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

       Αριθμ. 2007 (1)

Τροποποίηση της 4521/22.06.2018 (Β΄ 2774) από-

φασης Συγκλήτου Οικονομικού Πανεπιστημίου 

Αθηνών (Αριθμ. Συνεδρίασης 12η/24.04.2018) 

που αφορά στην Επανίδρυση του Προγράμμα-

τος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο 

«Π.Μ.Σ. στην Επιχειρηματική Αναλυτική» του Τμή-

ματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της 

Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών .

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 
(συνεδρίαση: 6η/20.02.2020) 

 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), ιδίως τα άρθρα 30 
έως και 37, 43 έως και 45 και 85, όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005, (Α΄189) και ιδίως 
τα άρθρα 14 και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην 
ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώ-
ρευσης πιστωτικών μονάδων-Παράρτημα διπλώματος», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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3. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016, (Α΄ 83) «Ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011, (Α΄ 195), «Δομή, λει-
τουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και δι-
εθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

5. Την 216772/Ζ1/08.12.2017 υπουργική απόφαση 
(Β΄4334) «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπο-
λογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».

6. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό: α) 163204/
Ζ1/29.09.2017 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ «Εφαρμογή των διατάξεων 
του ν. 4485/2017 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών 
σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών - Λοι-
πά θέματα», β)164530/Ζ1/03.10.2017 ΕΠΕΙΓΟΝ «Άμεσες 
ενέργειες και χρονοδιάγραμμα όσον αφορά τη λειτουργία 
των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) 
των Α.Ε.Ι. μετά τη δημοσίευση του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)», 
γ) 203446/Ζ1/22.11.2017 «Διευκρινίσεις σχετικά με την 
εφαρμογή διατάξεων του ν.  4485/2017 (Α΄ 114), και
δ) 227378/Ζ1/22.12.2017 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ «Εφαρμογή των 
διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄114) για θέματα μετα-
πτυχιακών σπουδών».

7. Την αρχική εισήγηση του Τμήματος Διοικητικής 
Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επι-
χειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
που αφορά στην Επανίδρυση του Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Π.Μ.Σ. στην 
Επιχειρηματική Αναλυτική», όπως αυτή διαμορφώνε-
ται από τα αποσπάσματα πρακτικών των αποφάσεων 
της Συνέλευσής του (συνεδρίες: 7η/16.02.2018 και 
8/28.03.2018).

8. Την 2592/19.04.2018 αρχική εισήγηση της Επιτρο-
πής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Οικονομικού Πανε-
πιστημίου Αθηνών, που αφορά στην Επανίδρυση του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με 
τίτλο «Π.Μ.Σ. στην Επιχειρηματική Αναλυτική».

9. Το 11085/18.07.2019 έγγραφο της Α.ΔΙ.Π. από το 
οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιο-
λόγηση/πιστοποίηση του Τμήματος Διοικητικής Επιστή-
μης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων 
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

10. Την 102244/Ζ1/20.06.2018 έγκριση δημοσίευσης 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της παρακάτω (11) 
απόφασης από τον Υπουργό Παιδείας Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων.

11. Την 4521/22.06.2018 (Β΄ 2774) απόφαση Συγκλή-
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Αριθμ. Συνε-
δρίασης 12η/24.04.2018) που αφορά στην Επανίδρυση 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) 
με τίτλο «Π.Μ.Σ. στην Επιχειρηματική Αναλυτική» του 
Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της 
Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανε-
πιστημίου Αθηνών, ιδίως το άρθρο 4, παρ. 1 και 3.

12. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Δι-
οικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (6η/15.01.2020 
συνεδρίαση), που αφορά στην τροποποίηση των παρ. 

1 και 3 του άρθρου 4 της 4521/22.06.2018 (Β΄ 2774) 
απόφασης Συγκλήτου Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών (Αριθμ. Συνεδρίασης 12η/24.04.2018) που 
αφορά στην Επανίδρυση του Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Π.Μ.Σ. στην 
Επιχειρηματική Αναλυτική» του Τμήματος Διοικητικής 
Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επι-
χειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, η 
οποία διαβιβάστηκε με το 535/28.01.2020 έγγραφο της 
Αναπλ. Προϊσταμένης της Γραμματείας Μεταπτυχιακών 
και Διδακτορικών Σπουδών,

13. την 541/28.01.2020 εισήγηση της Επιτροπής Με-
ταπτυχιακών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημί-
ου Αθηνών, που αφορά την ως άνω (12) απόφαση της 
Συνέλευσης του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και 
Τεχνολογίας,

14. το γεγονός ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις 
δεν επιφέρουν αλλαγές στα συνοδευτικά έγγραφα 
(μελέτη σκοπιμότητας, αναλυτικό προϋπολογισμό λει-
τουργίας και έκθεση Τμήματος), που διαβιβάστηκαν 
στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με 
τα αριθμ. Ο.Π.Α. 2817/25.04.2018 και 4071/07.06.2018 
έγραφα (66920/27.04.2018 και 96753/12.06.2018 
αριθμ. εισερχομένων ΥΠ.Π.Ε.Θ.), καθώς και στα λοιπά 
άρθρα της εισήγησης για την επανίδρυση του Π.Μ.Σ. με 
τίτλο: «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επι-
χειρηματική Αναλυτική», η οποία μετά από την 102244/
Ζ1/20.06.2018 έγκριση του Υπουργού Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων, και την 4521/22.06.2018 από-
φαση Συγκλήτου δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως (Β΄ 2774/2018).

15. το γεγονός ότι, σύμφωνα με το άρθρο 90 του 
π.δ. 63/2005 «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 
και τα Κυβερνητικά όργανα», με την εφαρμογή της 
παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ή του Προϋ-
πολογισμού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
αποφασίζει:

α. την τροποποίηση των παρ. 1 και 3 του άρθρου 4 της 
4521/22.06.2018 (Β΄ 2774) απόφασης Συγκλήτου Οικο-
νομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Αριθμ. Συνεδρίασης 
12η/24.04.2018) που αφορά στην Επανίδρυση του Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο 
«Π.Μ.Σ. στην Επιχειρηματική Αναλυτική» του Τμήματος 
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Δι-
οίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών ως εξής:

1. Το πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει 
εννιά (9) μαθήματα υποχρεωτικής παρακολούθησης με 
πέντε (5) πιστωτικές μονάδες έκαστο, πέντε (5) υποχρεω-
τικά μαθήματα με δύο και μισό (2,5) πιστωτικές μονάδες 
έκαστο, δύο (2) μαθήματα επιλογής με δύο και μισό (2,5) 
πιστωτικές μονάδες έκαστο, από τα οποία οι φοιτητές 
πρέπει να επιλέξουν υποχρεωτικά ένα εκ των δύο και 
εκπόνηση διπλωματικής εργασίας ή έρευνας πεδίου 
(Field Study Project) ή πρακτικής άσκησης με τριάντα 
(30) πιστωτικές μονάδες.

3. Το πρόγραμμα διδασκόμενων και εξεταζόμενων 
μαθημάτων ορίζεται αναλυτικά, ως εξής:
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Α΄Εξάμηνο Π.Μ.

Πληροφοριακά Συστήματα και Διοίκηση Επιχειρηματικών Διαδικασιών (Information Systems & Business 
Process Management)

5

Μεγάλης Κλίμακας Βελτιστοποίηση (Large Scale Optimization) 5

Διαχείριση Δεδομένων και Επιχειρηματική Ευφυΐα (Data Management and Business Intelligence) 5

Στατιστική στην Επιχειρηματική Αναλυτική I (Statistics for Business Analytics I) 5

Διοίκηση και Ιδιωτικότητα στην Επιχειρηματική Αναλυτική (Business and Privacy Issues in Data Analysis) 5

Επιχειρηματική Αναλυτική-Πρακτική Ι (Business Analytics Practicum 1) 2,5

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (Innovation and Entrepreneurship) 2,5

Σύνολο Α΄ Εξαμήνου 30

Β΄ Εξάμηνο

Συστήματα Διαχείρισης Μεγάλων Δεδομένων (Big Data Systems) 5

Στατιστική στην Επιχειρηματική Αναλυτική II (Statistics for Business Analytics II) 5 5

Εξόρυξη Μεγάλων Δεδομένων (Mining Big Datasets) 5

Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων (Social Network Analysis) 2,5

Μηχανική Μάθηση και Αναλυτική Περιεχομένου» (Machine Learning and Content Analytics) 2,5

Επιχειρηματική Αναλυτική-Πρακτική II (Business Analytics Practicum II) 2,5

Μελέτες Περίπτωσης Επιχειρηματικής Αναλυτικής (Business Analytics Use Cases) 5

Μαθήματα επιλογής

Προχωρημένα Θέματα Στατιστικής (Advanced Topics in Statistics) 2,5

Προχωρημένα Θέματα Μηχανικής Δεδομένων» (Advanced Topics in Data Engineering) 2,5

Σύνολο Β΄ Εξαμήνου 30

Γ΄ Εξάμηνο

Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας ή έρευνας πεδίου (Field Study Project) ή πρακτικής άσκησης 30

Σύνολο Γ΄ Εξαμήνου 30

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 90
β. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει με τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 2 Απριλίου 2020

Ο Πρύτανης

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. πράξης 5370 (2)
Ίδρυση Διατμηματικού Εργαστηρίου της Πο-
λυτεχνικής Σχολής (Τμήματα Μηχανολόγων 
Μηχανικών και Χημικών Μηχανικών) του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Ερ-
γαστήριο Διαχείρισης Ατμοσφαιρικού Περιβάλ-
λοντος και Απορριμμάτων-ΕΔΑΠΑ (Air and Waste 
Management Laboratory-AWMA Lab». 

Ο  ΠΡΥΤΑΝΗΣ
TOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 92/2003 (83 Α΄/11-04-2003) 

«Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας».
2. Το π.δ. 72/2013 (119 Α΄/28-05-2013) «Μετονομασία 

Τμήματος, συγχώνευση Τμήματος και ίδρυση-συγκρό-

τηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο 
Δυτικής Μακεδονίας».

3. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ (άρθρα 13-22 «ΠΑ-
ΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ») του ν. 4610/2019 
(70 Α΄/07-05-2019) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και 
Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειρα-
ματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές 
διατάξεις».

4. Την 137444/Ζ1/6-9-2019 απόφαση του Υπουργού 
Παιδείας και Θρησκευμάτων (709 Υ.Ο.Δ.Δ. /9-9-2019) με 
θέμα: «Διορισμός Πρύτανη και Τεσσάρων (4) Αντιπρυτά-
νεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας».

5. Την παράγραφο 2 του άρθρου του άρθρου 14 του 
ν. 4485/2017 (Α΄ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις».
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6. Τις πρυτανικές πράξεις του Πανεπιστημίου Δυτι-
κής Μακεδονίας με αριθμό 911/07-10-2019 και 912/
07-10-2019 (3814/Β΄/15-10-2019) για τον καθορισμό 
σειράς, με την οποία αναπληρώνουν οι Αντιπρυτάνεις 
τον Πρύτανη, και τον τομέα ευθύνης και επιμέρους αρ-
μοδιοτήτων του κάθε Αντιπρύτανη.

7. Την πρυτανική πράξη του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας με αριθμό 1465/25-10-2019 (4160/Β΄/
14-11-2019) για τη συμπληρωματική εκχώρηση αρμοδι-
οτήτων στον Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματι-
σμού και Ανάπτυξης από τον Πρύτανη του Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Μακεδονίας.

8. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3 και 4 του ν. 3794/2009 
(Α΄ 156) «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τε-
χνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. Τις διατάξεις των παραγράφων 22α και 24 του άρ-
θρου 80, της παραγράφου 3 του άρθρου 81, των παρα-
γράφων α’  και γ’  του άρθρου 5 του ν. 4009/2011 (195 Α΄/
06-09-2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιό-
τητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».

10. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του ν. 4310/2014 (258 
Α΄/8-12-2014) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Και-
νοτομία και άλλες διατάξεις».

11. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαί-
δευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

12. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχα-
νολόγων Μηχανικών από τη συνεδρίαση της με αριθμό 
289/12-2-2020.

13. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Χη-
μικών Μηχανικών από τη συνεδρίαση της με αριθμό 
56/6-2-2020.

14. Την απόφαση της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής 
Σχολής από τη συνεδρίασή της με αριθμό 70/17-2-2020.

15. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας (στη συνεδρίαση με αριθμό 108/26-
3-2020) για την έγκριση ίδρυσης εργαστηρίου με τίτλο: 
«Εργαστήριο Διαχείρισης Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος 
και Απορριμμάτων-ΕΔΑΠΑ (Air and Waste Management 
Laboratory-AWMA Lab» της Πολυτεχνικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

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

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

Την ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Δια-
χείρισης Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος και Απορριμ-
μάτων-ΕΔΑΠΑ (Air and Waste Management Laboratory-
AWMA Lab» της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας, ως εξής:

Άρθρο 1
Ίδρυση

Ιδρύεται στην Πολυτεχνική Σχολή (συνεργεία των 
Τμημάτων Μηχανολόγων Μηχανικών και Χημικών Μη-

χανικών) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Εργα-
στήριο με την επωνυμία «Εργαστήριο Διαχείρισης Ατμο-
σφαιρικού Περιβάλλοντος και Απορριμμάτων-ΕΔΑΠΑ 
(Air and Waste Management Laboratory-AWMA Lab)», 
σύμφωνα με το άρθρο 28, του ν. 4485/2017 «Οργάνω-
ση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμί-
σεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/
04-08-2017) που καλύπτει τις εκπαιδευτικές, ερευνητι-
κές και αναπτυξιακές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα 
της διαχείρισης ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος και των 
στερεών αποβλήτων καλύπτοντας θέματα που άπτονται 
των: Ποιότητα αέρα και προσομοίωση αυτής, Διασυνο-
ριακή ατμοσφαιρική ρύπανση και ρύπανση παγκόσμιας 
κλίμακας, Συλλογή και ανάλυση δεδομένων ποιότητας 
αέρα, μετεωρολογίας και κλίματος, Προγνωστικά μοντέ-
λα καιρού, Παγκόσμια κλιματικά μοντέλα και δυναμική 
μείωση της κλίμακας αυτών, Παγκόσμια μοντέλα χημεί-
ας-μεταφοράς ρύπων, Σχέση αερίων του θερμοκηπίου 
με το τοπικό και το παγκόσμιο κλίμα, Οπτικές και φυσι-
κοχημικές ιδιότητες αιωρούμενων σωματιδίων και η συ-
σχέτισή τους με την άμεση ή έμμεση επίδραση στο κλίμα, 
Αλληλεπίδραση ποιότητας αέρα και κλιματικής αλλαγές 
και επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, σε Βιοτικούς και 
αβιοτικούς παράγοντες, Παγκόσμια Βιογεωχημεία, Μεθο-
δολογία έρευνας, ανάλυσης-διαχείρισης δεδομένων ρύ-
πων στην ατμόσφαιρα, Στρατηγικές ελέγχου εκπομπών 
ρύπων και μείωσης τους, Ποιότητα αέρα εσωτερικών 
χώρων, Συστήματα αποθήκευσης στερεών αποβλήτων 
και επεξεργασίας στην πηγή, προσωρινής αποθήκευσης, 
συλλογής, μεταφοράς, μεταφόρτωσης, διαχωρισμού, 
ανάκτησης υλικών, επεξεργασίας, μετασχηματισμού 
και διάθεσης στερεών αποβλήτων, Παρακολούθηση και 
έλεγχος λειτουργίας εγκαταστάσεων διαχείρισης στε-
ρεών και επικινδύνων αποβλήτων, Μελέτες περιβαλλο-
ντικών επιπτώσεων και τεχνικο-κοινωνικο-οικονομικές 
μελέτες εγκαταστάσεων τεχνολογίας και διαχείρισης 
στερεών και επικινδύνων αποβλήτων, Προσδιορισμός 
φυσικών, χημικών και Βιολογικών χαρακτηριστικών στε-
ρεών και επικινδύνων αποβλήτων, Μετρήσεις πεδίου 
σε εγκαταστάσεις τεχνολογίας και διαχείρισης στερεών 
και επικινδύνων αποβλήτων, Ανάπτυξη και εφαρμογή 
φυσικών και μαθηματικών ομοιωμάτων, που αφορούν 
σε εγκαταστάσεις τεχνολογίας και διαχείρισης στερεών 
και επικινδύνων αποβλήτων, Ανάλυση κύκλου ζωής και 
εκτίμηση/περιορισμός περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
ατμοσφαιρικών ρύπων και στερεών αποβλήτων, Περι-
βαλλοντικές εφαρμογές.

Άρθρο 2
Εσωτερικός Κανονισμός

Η λειτουργία του Εργαστηρίου διέπεται από τον πα-
ρόντα Εσωτερικό Κανονισμό, όπως αναλύεται στα πα-
ρακάτω άρθρα.

Άρθρο 3
Σκοπός

Το εργαστήριο έχει σκοπό: 
1. Την κάλυψη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών 

αναγκών της Πολυτεχνικής Σχολής, άλλων Τμημάτων και 
Σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας καθώς 
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και της τοπικής κοινωνίας σε επίπεδο περιφέρειας, σε 
θέματα που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του 
Εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 
1 του παρόντος.

2. Την υποστήριξη διδακτορικής και μεταδιδακτορικής 
έρευνας σε θέματα συναφή με τα διδακτικά και ερευνη-
τικά αντικείμενα του εργαστηρίου.

3. Την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και τη 
διεξαγωγή Βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας.

4. Τη συνεργασία με ερευνητικούς φορείς, ακαδημαϊκά 
ιδρύματα, οργανισμούς και φορείς ημεδαπής και αλλο-
δαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν και 
αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.

5. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημε-
ρίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων 
επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δη-
μοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων 
και ξένων αναγνωρισμένου κύρους επιστημόνων.

6. Την παροχή γνωμοδοτήσεων ως εμπειρογνώμονες 
σε θέματα που άπτονται των γνωστικών αντικειμένων 
του εργαστηρίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

7. Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο 
π.δ. 159/1984 «Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από 
τα Πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νο-
μικής μορφής οργανισμούς» (Α΄ 53).

8. Την προσέλκυση χρηματοδοτούμενης έρευνας από 
εθνικούς και διεθνείς πόρους σε επιστημονικούς τομείς 
δραστηριότητας του εργαστηρίου ή επιμέρους πεδία 
εξειδίκευσης των μελών του.

Άρθρο 4
Προσωπικό

Το προσωπικό του εργαστηρίου στελεχώνεται από:
1. Μέλη του Δ.Ε.Π. των Τμημάτων Μηχανολόγων Μη-

χανικών και Χημικών Μηχανικών καθώς και άλλων Τμη-
μάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, που 
κατέχουν θέσεις των οποίων το γνωστικό αντικείμενο 
εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα του 
εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 
και αποτελούν μέλη του εργαστηρίου όπως προβλέπεται 
στην παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 4485/2017.

2. Μέλη του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) 
και του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού 
(Ε.Τ.Ε.Π.), καθώς και από μέλη του λοιπού επιστημονικού 
και διοικητικού προσωπικού των Τμημάτων Μηχανολό-
γων Μηχανικών και Χημικών Μηχανικών καθώς και άλλων 
Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, που 
κατέχουν θέσεις των οποίων το γνωστικό αντικείμενο 
εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα του 
εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1, 
που τοποθετούνται στο εργαστήριο σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α΄/04-08-2017) «Οργά-
νωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις 
για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (άρθρο 28/παρ. 5).

3. Μεταδιδακτορικούς ερευνητές, διδάκτορες, υπο-
ψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές που 
συμμετέχουν ενεργά στις ερευνητικές δραστηριότητες 
και στην εκτέλεση ερευνητικών έργων και προσφορά 
υπηρεσιών από το εργαστήριο.

Μέλη Δ.Ε.Π. που ανήκουν σε άλλα ΑΕΙ, επισκέπτες κα-
θηγητές της αλλοδαπής ή ημεδαπής και εξειδικευμένοι 
επιστήμονες, μπορούν να συνεργάζονται κατά περίπτω-
ση με οποιοδήποτε τρόπο σε δράσεις που εξυπηρετούν 
την αποστολή και τους στόχους του εργαστηρίου.

Άρθρο 5
Διοίκηση-Αρμοδιότητες

1. Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος Δ.Ε.Π. του 
Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ή του Τμήματος Χη-
μικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδο-
νίας, που εκλέγεται με τριετή θητεία η οποία δύναται να 
ανανεωθεί για περισσότερες από μια θητείες σύμφωνα 
με τη διαδικασία του άρθρου 29 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 
114/Α΄/04-08-2017) και μπορεί να ανήκει στις βαθμίδες 
του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, του Αναπληρωτή Κα-
θηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή. Ο Διευθυντής ανα-
πληρώνεται σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος από 
το αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π., ξεκινώντας από την πρώτη 
βαθμίδα και εξαντλώντας τις βαθμίδες μέχρι και τη Βαθ-
μίδα του Επίκουρου Καθηγητή.

2. Ο Διευθυντής του εργαστηρίου έχει την ευθύνη της 
ομαλούς και απρόσκοπτης λειτουργίας του εργαστηρί-
ου μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ο συντονισμός 
του διδακτικού (προπτυχιακού και μεταπτυχιακού) και 
ερευνητικού έργου του εργαστηρίου, η κατάρτιση και η 
υποβολή αρμοδίως του ετήσιου προγράμματος λειτουρ-
γίας του εργαστηρίου και η μέριμνα για την εφαρμογή 
του, η μέριμνα για την κατανομή των χώρων του εργα-
στηρίου, η στελέχωση του με το αναγκαίο προσωπικό, 
η οικονομική διαχείριση των πόρων του και η εισήγηση 
στη Γενική Συνέλευση της Σχολής για τον ορισμό των 
υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξο-
πλισμό. Επιπλέον, ο Διευθυντής του εργαστηρίου υπο-
γράφει κάθε έγγραφο που σχετίζεται με το εργαστήριο 
και είναι αρμόδιος για οποιαδήποτε θέμα που αφορά το 
εργαστήριο και δεν ανατίθεται ρητώς σε άλλο όργανο.

Άρθρο 6
Εγκατάσταση-Λειτουργία

1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και σε χώρους που πα-
ραχωρούνται σ΄ αυτό για την εγκατάσταση των οργάνων 
και του λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος 
για τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των 
ερευνητικών προγραμμάτων. Στο χώρο εγκατάστασης 
τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου.

2. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή 
κάθε εργασίας που γίνεται στο Εργαστήριο στο πλαί-
σιο ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που 
έχει αποφασιστεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη 
χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που 
δεν υπάρχει σχετική απόφαση.

3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων 
και υλικών που ανήκουν σ΄ αυτό, την παραμονή των 
εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) 
στους χώρους, καθώς και την προστασία των οργάνων 
και εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες.
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4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστη-
ρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους 
ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών 
εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από τον διευθυντή αυ-
τού. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για 
τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται μετά τη χρήση 
τους στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.

5. Με εισήγηση του διευθυντή στη Γενική Συνέλευση 
της Σχολής είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων σε 
τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές δρα-
στηριότητες του εργαστηρίου (ακαδημαϊκοί υπότροφοι, 
έκτακτοι διδάσκοντες κ.τλ.).

Άρθρο 7
Έσοδα και Πόροι του Εργαστηρίου

Η λειτουργία του εργαστηρίου θα γίνεται από ιδίους 
πόρους οι οποίοι θα προέρχονται από:

α. Την εκτέλεση ερευνητικών και αναπτυξιακών προ-
γραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό 
ή λογαριασμό τρίτων.

β. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων.

γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3, 
παρ. 3, του π.δ. 159/1984.

δ. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι-
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις 
και Νομικά ή Φυσικά Πρόσωπα.

ε. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που 
καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 
για τους σκοπούς του εργαστηρίου.

στ. Συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια.
ζ. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 8
Τηρούμενα βιβλία

Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακό-
λουθα βιβλία και στοιχεία: βαθμολόγιο φοιτητών, βιβλίο 
περιουσιακών στοιχείων, φάκελος οικονομικών στοι-
χείων κάθε έτους, κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, 
περιοδικών και οργάνων, αρχείο ερευνητικών προγραμ-
μάτων, βιβλίο μεταβολών προσωπικού, πρωτόκολλο ει-
σερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων. Με απόφαση 
του διευθυντή μπορεί να τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο 
ή στοιχείο που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις ή κρί-
νεται απαραίτητο.

Άρθρο 9
Τίτλος-Σφραγίδα

Ο τίτλος του εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο Διαχεί-
ρισης Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος και Απορριμμά-
των-ΕΔΑΠΑ» και στην αγγλική γλώσσα «Air and Waste 
Management Laboratory-AWMA Lab)». To εργαστήριο 
χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία του όμοια στρογ-
γυλή σφραγίδα με αυτή της Σχολής, με την προσθήκη 
του τίτλου του εργαστηρίου. Ανάλογη σφραγίδα χρησι-
μοποιεί το εργαστήριο και για την ξενόγλωσση αλλη-
λογραφία του.

Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κοζάνη, 1 Απριλίου 2020

Ο Πρύτανης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(3)

      Στην Α1α/οικ.91177/24-12-2019 απόφαση του Υπουργού 
Υγείας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5167/Β΄/31-12-2019, 
με θέμα: «Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης σε 
δεκαεπτά (17) διοικητικούς υπαλλήλους που υπηρετούν στη 
Δ/νση Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων 
Δημόσιας Υγείας, μονίμους και Ι.Δ.Α.Χ.», επιφέρονται οι εξής 
διορθώσεις:

- Στη σελίδα 59075, στήλη α΄, διορθώνεται το προοίμιο 
της απόφασης και μετά το υπό στοιχείο (γ) προστίθεται 
εδάφιο υπό στοιχείο (δ) ως εξής:

«δ) του άρθρου 28 του ν. 4633/2019 «Σύσταση Εθνικού 
Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), ρυθμίσεις για τα 
προϊόντα καπνού, άλλα ζητήματα του Υπουργείου Υγείας 
και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 161/A΄/16-10-2019)».

- Στη σελίδα 59075, στήλη α΄, παράγραφος αριθμ. 4 
διορθώνεται:

το εσφαλμένο: «από το λογαριασμό 21220201001»,
στο ορθό: «από το λογαριασμό 2120201001 και από 

το λογαριασμό 2120202001».

(  Από το Υπουργείο Υγείας)

Ι

(4)

      Στην Α1α/οικ. 14230/28-02-2020 απόφαση του 
Υπουργού Υγείας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 667/Β΄/
28-02-2020, με θέμα: «Συμπλήρωση της αριθμ. Α1α/
οικ. 91177/21-12-2019 (ΦΕΚ 5167/B΄/2019) υπουργικής 
απόφασης έγκρισης ωρών υπερωριακής απασχόλησης 
υπαλλήλων που υπηρετούν στη Δ/νση Επιχειρησιακής 
Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας, 
μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ., 

Στη σελίδα 7319, στήλη β΄, παράγραφος 1, διορθώ-
νεται:

το εσφαλμένο: «21220204001»,
στο ορθό: «2120201001».

(Από το Υπουργείο Υγείας)   
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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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