
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση ανάθεσης καθηκόντων Ληξιάρχου 
στις Δημοτικές Ενότητες (Ληξιαρχικές Περιφέρειες) 
Καλλινδοίων και Λαχανά του Δήμου Λαγκαδά Νο-
μού Θεσσαλονίκης.

2 Τροποποίηση της 188105/29.08.2019 απόφασης 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πε-
λοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί 
διαπίστωσης της σύστασης ενιαίου Φορέας Δι-
αχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Π.Ε. Αι-
τωλοακαρνανίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν.  4555/2018, και ένταξης σε αυτόν των Συνδέ-
σμων Διαχείρισης Σ.Α. της 1ης, 2ης, 3ης και 4ης 
ΓΕΝ Αιτωλοακαρνανίας.

3 Τροποποίηση του κανονισμού Διδακτορικών Σπου-
δών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυ-
τεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης [απόφαση Συγκλήτου με αριθμό 
12573/29-5-2018, (ΦΕΚ 2174/τ.Β’/12-6-2018)].

4 Επανίδρυση Διαϊδρυματικού Μεταπτυχιακού 
Προγράμματος Σπουδών με τίτλο “Οικονομική 
Φυσική - Χρηματοοικονομικές Προβλέψεις” των 
Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών και Πολιτικών 
Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και 
του Τμήματος Φυσικής του Διεθνούς Πανεπιστη-
μίου της Ελλάδος.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 8609 (1)
   Τροποποίηση ανάθεσης καθηκόντων Ληξι-

άρχου στις Δημοτικές Ενότητες (Ληξιαρχικές 

Περιφέρειες) Καλλινδοίων και Λαχανά του Δή-

μου Λαγκαδά Νομού Θεσσαλονίκης. 

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 344/1976 

(ΦΕΚ  143/Α΄/11-06-1976), όπως τροποποιήθηκε με 
τις όμοιες της παρ. 15 του άρθρου 9 του ν. 2307/1995 
(ΦΕΚ 113/Α΄/15-06-1995).

2. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07.06.2010).
3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 127080/57460/21.12.2010 

απόφασης Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την οποία η 
ληξιαρχική περιφέρεια κάθε νέου Δήμου που συνίσταται 
με τον ν. 3852/2010, υποδιαιρείται σε τόσες όσες και οι 
Δημοτικές Ενότητες, κατά τρόπο ώστε η ληξιαρχική πε-
ριφέρεια να ταυτίζεται με την εδαφική περιφέρεια μιας 
Δημοτικής Ενότητας.

4. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4354/2015 
(ΦΕΚ 47/Α΄) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπο-
λέμηση γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, 
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

5. Την αριθ. πρωτ. 14138/1505-2017 απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών στο με αριθ. ΦΕΚ  250/
τ. Υ.Ο.Δ.Δ./26-05-2017, αναφορικά με τον διορισμό του 
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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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Ιωάννη Σάββα του Κωνσταντίνου στη θέση του Συντονιστή 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

6. Την αριθ. 35748/30-05-2017 απόφαση Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, περί 
παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγ-
γράφων (ΦΕΚ 1971/τ.Β΄/07-06-2017).

7. Την αριθ. πρωτ. 49405/09.09.2019 προγενέστερη 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης, αναφορικά με την ανάθεση καθη-
κόντων Ληξιάρχου στις Δημοτικές Ενότητες (Ληξιαρχικές 
Περιφέρειες) του Δήμου Λαγκαδά Νομού Θεσσαλονίκης 
(ΦΕΚ 3761/Β΄/11.10.2019).

8. Το αριθ. πρωτ. 4882/17.02.2020 έγγραφο του Δή-
μου Λαγκαδά Νομού Θεσσαλονίκης, σχετικά με την 
98/4876/17.02.2020 απόφαση/πρόταση του Δημάρχου 
Λαγκαδά περί τροποποίησης στην άσκηση καθηκόντων - 
απαλλαγή των Ληξιάρχων στη Δημοτική Ενότητα Καλλιν-
δοίων και Λαχανά του οικείου φορέα, λόγω εσωτερικών 
μετακινήσεων σε διαφορετικές υπηρεσίες του Δήμου, 
όπως ειδικότερα αναφέρεται σε αυτή.

9. Το γεγονός ότι από την απόφαση δεν προκαλείται 
πρόσθετη δαπάνη στον προϋπολογισμό του Δήμου Λα-
γκαδά, για το έτος 2020, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθ. 49405/09.09.2019 απόφαση 
και συγκεκριμένα: α) αναθέτουμε καθήκοντα Ληξιάρχου 
για τη Δημοτική Ενότητα (Ληξιαρχική Περιφέρεια) Καλ-
λινδοίων του Δήμου Λαγκαδά στην μόνιμο υπάλληλο 
του Δήμου, Δέσποινα Ζαχαριάδου του Αντωνίου, κλάδου 
ΔΕ Διοικητικών με βαθμό Α΄, καθώς και β) αναθέτουμε 
καθήκοντα Ληξιάρχου για τη Δημοτική Ενότητα (Ληξι-
αρχική Περιφέρεια) Λαχανά του Δήμου Λαγκαδά στην 
μόνιμο υπάλληλο του Δήμου, Στεργιανή Μαμαλιόγκα του 
Άγγελου, κλάδου ΤΕ Διοικητικού -Λογιστικού με βαθμό Δ΄.

(Αριθμ. πρωτ. Εισήγησης Δημάρχου Λαγκαδά: 98/ 
4876/17.02.2020). 

Θεσσαλονίκη, 21 Φεβρουαρίου 2020

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
και Νομικών Προσώπων Θεσσαλονίκης

ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΤΣΕΛΕΝΤΗ
Ι

Αριθμ. οικ. 32078 (2
   Τροποποίηση της 188105/29.08.2019 απόφασης 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πε-

λοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί 

διαπίστωσης της σύστασης ενιαίου Φορέας Δι-

αχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Π.Ε. Αι-

τωλοακαρνανίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

ν. 4555/2018, και ένταξης σε αυτόν των Συνδέ-

σμων Διαχείρισης Σ.Α. της 1ης, 2ης 3ης και 4ης 

ΓΕΝ Αιτωλοακαρνανίας. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 

Έχοντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις του ν.  3852/2010 (ΦΕΚ  87/Α΄/ 

07.06.2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικρά-
της», και κυρίως τις διατάξεις του άρθρου 105 αυτού.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 246 και 247 του ν. 3463/ 
2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/8-6-2006): «Δημοτικός και Κοινοτικός 
Κώδικας», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του π.δ. 139/2010 (ΦΕΚ  232/Α΄/ 
27.12.2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν.  4325/2015 
(ΦΕΚ Α΄ 47) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-Καταπο-
λέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. 
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις», καθώς και 
του άρθρου 28Α του ιδίου νόμου, το οποίο προστέθηκε 
με το άρθρο 24 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ Α΄ 21) «Μέτρα 
για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες 
διατάξεις».

5. Τις διατάξεις των άρθρων 225-247 του ν. 4555/2018 
«Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαι-
σίου οργάνωσης και λειτουργίας των Φορέων Δια-
χείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) της χώρας» 
(ΦΕΚ Α΄ 133/19.07.2018).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 231 του ν.  4635/2019 
(ΦΕΚ 167/Α΄/30.10.2019) «Επενδύω στην Ελλάδα και 
άλλες διατάξεις».

7. Την αριθμ. 24714/10.12.2007 απόφαση του Γενι-
κού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, περί 
σύστασης Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στε-
ρεών Αποβλήτων της 3ης Διαχειριστικής Ενότητας ΓΕΝ 
Αιτωλοακαρνανίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που 
δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2498/Β΄/31.12.2007.

8. Την αριθμ. πρωτ. οικ. 188105/29.08.2019 απόφαση 
του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί διαπίστωσης 
της σύστασης ενιαίου Φορέας Διαχείρισης Στερεών Απο-
βλήτων (ΦΟΔΣΑ) Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του ν. 4555/2018, και ένταξης σε αυτόν των 
Συνδέσμων Διαχείρισης Σ.Α. της 1ης, 2ης, 3ης και 4ης ΓΕΝ 
Αιτωλοακαρνανίας που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3596/
Β΄/27.09.2019.

9. Την αριθμ. 204/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας σχετικά με τη Σύ-
σταση Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Δήμων Λευκάδας-Μεγανησί-
ου Π.Ε. Λευκάδας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και Δήμου 
Ακτίου-Βόνιτσας Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας, κατ' εφαρμογή του άρθρου 231 του 
ν. 4635/2019.

10. Το γεγονός ότι η σύσταση και λειτουργία του δια-
περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ μεταξύ των Δήμων 
Λευκάδας-Μεγανησίου και του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας 
κρίνεται σκόπιμη λόγω της ύπαρξης των απαραίτητων 
υποδομών (εγκαταστάσεις ΧΥΤΑ-ΧΥΤΥ στο Δήμο Ακτίου-
Βόνιτσας και εργοστασίου ΜΟΠΑΚ στη Λευκάδα).

11. Το γεγονός ότι η σύσταση και λειτουργία του ως 
άνω Συνδέσμου θα οδηγήσει σε ορθολογική διαχεί-
ριση, τόσο περιβαλλοντικά όσο και οικονομικά, των 
αποβλήτων της περιοχής, με αποτέλεσμα την εξυπη-
ρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, ενώ η μη συμμε-
τοχή του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας ως μέλους της 3ης 
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ΓΕΝ Αιτωλοακαρνανίας στον Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχεί-
ρισης Αποβλήτων Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας θα λειτουρ-
γήσει θετικά για τον Ενιαίο ΦΟΔΣΑ, λόγω μείωσης του 
όγκου των υπό επεξεργασία απορριμμάτων, σε επίπεδο 
νομού.

12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκύπτει επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού 
ή του προϋπολογισμού του φορέα, αποφασίζουμε:

Α. Την αποχώρηση του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας από 
μέλος του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στε-
ρεών Αποβλήτων της 3ης Διαχειριστικής Ενότητας ΓΕΝ 
Αιτωλοακαρνανίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, κατ' 
εφαρμογή του άρθρου 105 του ν. 3852/2010, προκει-
μένου αυτός να συμμετέχει ως μέλος σε Σύνδεσμο 
ΦΟΔΣΑ Δήμων Λευκάδας-Μεγανησίου Π.Ε. Λευκάδας 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας 
Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ο 
οποίος πρόκειται να συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 231 του ν. 4635/2019 και των άρθρων 225 
επ. του ν. 4555/2018, για τους ειδικότερους λόγους που 
αναφέρονται στην παρούσα απόφαση.

Β. Την τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. οικ. 188105 
απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί 
διαπίστωσης της σύστασης ενιαίου Φορέας Διαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4555/2018, και ένταξης 
σε αυτόν των Συνδέσμων Διαχείρισης Σ.Α. της 1ης,2ης 
3ης και 4ης ΓΕΝ Αιτωλοακαρνανίας, ως προς την συμμε-
τοχή του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας, ως μέλους της 3ης ΓΕΝ 
Αιτωλοακαρνανίας στον Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης 
Αποβλήτων Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κατ' εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 231 του ν. 4635/2019, και σύμ-
φωνα με την αριθμ. 204/2019 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας.

Μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στο 
ΦΕΚ, και της συγκρότησης της Επιτροπής Καταγρα-
φής της Ακίνητης και Κινητής Περιουσίας των Συνδέ-
σμων Διαχείρισης Σ.Α. της 1ης, 2ης,3ης και 4ης ΓΕΝ 
Αιτωλοακαρνανίας, προς τον σκοπό αποτίμησης των 
περιουσιακών τους στοιχείων και περιέλευσή τους 
στον Ενιαίο ΦΟΔΣΑ της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, ο εκ-
πρόσωπος της 3ης ΓΕΝ Αιτωλοακαρνανίας θα αποτι-
μήσει διακριτά τα περιουσιακά στοιχεία αυτής, κατά 
το μέρος που αφορούν στο Δήμο Ακτίου-Βόνιτσας, 
προκειμένου αυτά να περιέλθουν, μετά τη σύστασή 
του στον Σύνδεσμο ΦΟΔΣΑ Δήμων Λευκάδας-Με-
γανησίου Π.Ε. Λευκάδας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 
και Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. πρωτ. οικ. 188105/ 
29.08.2019 απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πάτρα, 20 Φεβρουαρίου 2020

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

      Αριθμ. 19200 (3)
Τροποποίηση του κανονισμού Διδακτορικών 

Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών 

της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πα-

νεπιστημίου Θεσσαλονίκης [απόφαση Συγκλή-

του με αριθμό 12573/29-5-2018, (ΦΕΚ  2174/

τ.Β’/12-6-2018)]. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(Συνεδρίαση 3000/29 και 30-8-2019) 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017(ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργάνω-

ση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις 
για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και ιδίως το άρθρο 
45 παρ. 2.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 85 και ειδικότερα των παρ. 5 
και 6 εδ. β του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4.8.2017).

3. Τις ερμηνευτικές εγκύκλιους του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό: α)163204/
Ζ1 EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017: «Εφαρμογή των διατάξεων 
του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών 
σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-λοι-
πά θέματα και β)22879/Ζ1/9-2-2018: «Εφαρμογή των 
διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

4. Την αριθμ. 108075/Ζ1/3-7-2019 (ΦΕΚ 432/τ. ΥΟΔΔ/ 
5-7-2019, διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ  809/τ. ΥΟΔΔ/ 
3-10-2019) διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Εκλογή Πρύτανη 
και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης» με θητεία από 01-09-2019 
έως 31-08-2022.

5. Την αριθμ. 164/3-9-2019 πράξη του Πρύτανη του 
Α.Π.Θ. περί συγκρότησης της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. για το 
ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 (ΑΔΑ: ΩΣ4046Ψ8ΧΒ-ΘΑΤ) και 
τις αριθμ. 1757/17-9-2019 (ΑΔΑ: 6ΨΚΠ46Ψ8ΧΒ-ΙΤΒ), 4589/
10-10-2019 (ΑΔΑ: 6Θ7946Ψ8ΧΒ-ΡΤΛ), 12996/12.12.2019 
(ΑΔΑ: Ψ0ΕΡ46Ψ8ΧΒ-3ΡΕ) και 18588/13.02.2020 (ΑΔΑ: 
9ΞΔΖ46Ψ8ΧΒ-ΟΘΡ) πράξεις του Πρύτανη του Α.Π.Θ. για 
την ανασυγκρότηση της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. για το ακα-
δημαϊκό έτος 2019-2020.

6. Την απόφαση της Συγκλήτου με αριθμό 12573/ 
29.5.2018 (ΦΕΚ  2174/τ.Β’/12-6-2018) σχετικά με την 
έγκριση κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμή-
ματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

7. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Πο-
λιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αρι-
σττελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση 
με αριθμ. 20/25-6-2019).

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

Την τροποποίηση του κανονισμού Διδακτορικών 
Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, της Πο-
λυτεχνικής Σχολής, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, [απόφαση Συγκλήτου με αριθμό 12573/ 
29.5.2018, (ΦΕΚ 2174/τ.Β’/12-6-2018)], ως ακολούθως:

Reviewer
Highlight
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Άρθρο 6
Δικαιώματα/Παροχές
και Υποχρεώσεις Υποψηφίων Διδακτόρων

6.1. Δικαιώματα/Παροχές
Οι Διδακτορικές Σπουδές προσφέρονται δωρεάν (σύμ-

φωνα με την παρ. 3, άρθρο 40 ν. 4485/2017).
Οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες για πέντε (5) έτη από την 

ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επι-
τροπής, διατηρούν πλήρη τα δικαιώματα και τις παροχές 
που προβλέπονται και για τους/τις φοιτητές/τριες του Β΄ 
κύκλου σπουδών.

Ενδεικτικά αναφέρονται: τεχνολογική και οικονομική 
υποστήριξη, βραβεία, υποτροφίες, φοιτητική μέριμνα, 
εκπροσώπηση σε συλλογικά Όργανα.

Επιπλέον, οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες διατηρούν 
δικαιώματα πρόσβασης, δανεισμού και χρήσης των 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών των πανεπιστημιακών βιβλι-
οθηκών μέχρι και πέντε (5) έτη μετά την απονομή του 
Διδακτορικού Διπλώματος.

Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας δύναται προαιρετικά 
να παρακολουθήσει κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους 
εκπόνησης της διδακτορικής του/της διατριβής κύκλους 
σεμιναρίων εκπαιδευτικού χαρακτήρα, που θα διοργα-
νώνονται και θα προσφέρονται δωρεάν από το Τμήμα. 
Τα εν λόγω σεμινάρια θα αφορούν στο αντικείμενο της 
ερευνητικής μεθοδολογίας ή/και σε θέματα εφαρμο-
σμένης πληροφορικής για Πολιτικούς Μηχανικούς. Οι 
ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής των σεμιναρίων θα 
ορίζονται κατά την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού έτους.

6.2. Υποχρεώσεις
Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας έχει υποχρέωση ανανέ-

ωσης της εγγραφής του/της κάθε ακαδημαϊκό έτος. Για 
την ανανέωση της εγγραφής απαιτούνται:

(α) προφορική παρουσίαση από τον/την υποψήφιο/α 
διδάκτορα, ενώπιον της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επι-
τροπής και έγγραφη υποβολή σε αυτήν αναλυτικού υπο-
μνήματος σχετικά με την πρόοδο της Διδακτορικής του 
Διατριβής στο διάστημα από 1 Σεπτεμβρίου έως και 15 
Οκτωβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους και

(β) υποβολή ετήσιας έκθεσης προόδου από τον Επι-
βλέποντα της Διδακτορικής Διατριβής στη Γραμματεία 
του Τμήματος.

Η υποβολή της ετήσιας έκθεσης προόδου πραγματο-
ποιείται το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου κάθε 
ακαδημαϊκού έτους και συνοδεύεται από το αναλυτικό 
υπόμνημα του Υποψήφιου Διδάκτορα.

Αντίγραφο του υπομνήματος, καθώς και σχόλια επ’ αυτού 
από τον/την επιβλέποντα/ουσα ή την Τριμελή Συμβουλευ-
τική Επιτροπή και των εκθέσεων προόδου, καταχωρούνται 
στον ατομικό φάκελο του/της υποψηφίου/ας διδάκτορα.

Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση με αριθμό 12573/ 
29.5.2018 (ΦΕΚ 2174/τ.Β’/12.6.2018) απόφαση της Συ-
γκλήτου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 20 Φεβρουαρίου 2020

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

  Αριθμ. 4073/20/ΓΠ (4)
    Επανίδρυση Διαϊδρυματικού Μεταπτυχιακού 

Προγράμματος Σπουδών με τίτλο “Οικονομική 

Φυσική - Χρηματοοικονομικές Προβλέψεις” των 

Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών και Πολιτι-

κών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

και του Τμήματος Φυσικής του Διεθνούς Πανεπι-

στημίου της Ελλάδος. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις του άρθρου 32, 35, 37 και 85 του 

ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκ-
παίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του ν.  3374/2005 (ΦΕΚ  189, τ.Α΄/ 
2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη 
εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης 
πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης 216772/
Ζ1/8-12-2017 (ΦΕΚ 4334/τ.β΄/12-12-2017) για τον Τρόπο 
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουρ-
γίας και της Έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών.

4. Τις διατάξεις του ν. 4589/2019 «Συνέργειες Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
με τα ΤΕΙ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό 
Ταμείο και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπι-
στημίων και ΤΕΙ, πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευ-
ση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και 
λοιπές διατάξεις».

6. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ των Τμη-
μάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ήτοι του Τμήματος 
Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και 
Διοικητικών Επιστημών και του Τμήματος Πολιτικών Μη-
χανικών της Πολυτεχνικής Σχολής, καθώς και του Τμήμα-
τος Φυσικής του Διεθνούς Πανεπιστήμιου της Ελλάδος

7. Την εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

8. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Οικο-
νομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην 
1/28-08-2019 συνεδρίασή της, για επανίδρυση του ΔΠΜΣ.

9. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Πολι-
τικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην 
13/04-09-2019 συνεδρίασή της, για επανίδρυση του 
ΔΠΜΣ.

10. Την απόφαση της 9/18-09-2019 Συνεδρίασης της 
Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της 
Ελλάδος,

11. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας στην 224/14-11- 2019 συνεδρίασή της.

12. Το γεγονός ότι προκαλείται δαπάνη 2000 € στον 
ΚΑΕ 4121 του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αποφασίζει:

Την επανίδρυση του Μεταπτυχιακού Προγράμ-
ματος Σπουδών με τίτλο Οικονομική Φυσική - 
Χρηματοοικονομικές Προβλέψεις” των Τμημάτων Οι-
κονομικών Επιστημών και Πολιτικών Μηχανικών του 
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Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Τμήματος Φυσικής 
του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, ως εξής:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Τα Τμήματα Οικονομικών Επιστημών και Πολιτικών 
Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνερ-
γασία με το Τμήμα Φυσικής του Διεθνούς Πανεπιστημί-
ου της Ελλάδος, λειτουργεί από το ακαδ. έτος 2019-20 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο 
“Οικονομική Φυσική - Χρηματοοικονομικές Προβλέψεις” 
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις 
διατάξεις του ν. 4485/2017.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημά-
των Οικονομικών Επιστημών και Πολιτικών Μηχανικών 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Τμήματος Φυσι-
κής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στην «Οι-
κονομική Φυσική - Χρηματοοικονομικές Προβλέψεις» 
έχει ως αντικείμενο την ειδίκευση πτυχιούχων Οικονο-
μικών Τμημάτων, Πολυτεχνικών Τμημάτων, Τμημάτων 
Θετικών Επιστημών και άλλων συναφών ειδικοτήτων

Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) οδηγεί, 
σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζει κάθε φορά ο νό-
μος, στην κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων, 
πέραν των προβλεπόμενων από το βασικό πτυχίο.

Ο σκοπός του προγράμματος είναι:
1. Να παρέχει γνώσεις και να επιλύει προβλήματα σε 

θέματα Επενδύσεων και Χρηματοοικονομικής με χρήση 
των νεότερων θεωριών από τον τομέα της υπολογιστικής 
Φυσικής.

2. Να εμβαθύνει στην ανάλυση ρίσκου των επενδύ-
σεων με χρήση των πιο εξελιγμένων υπολογιστικών 
εργαλείων της ανάλυσης δεδομένων, ώστε να μπορούν 
να εργασθούν σε ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων που 
αφορούν στον τομέα των επενδύσεων.

3. Να προετοιμάζει για μεταπτυχιακές σπουδές διδα-
κτορικού επιπέδου.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ) στην «Οικονομική Φυσική-Χρηματοοικονο-
μικές Προβλέψεις»

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Δ.Π.Μ.Σ γίνονται δεκτοί, πτυχιούχοι των Σχολών 
ΑΕΙ άλλων τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και 
ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, 
καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφών με τα αντι-
κείμενα σπουδών του ΠΜΣ.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Το Δ.Π.Μ.Σ. «Οικονομική Φυσική-Χρηματοοικονομικές 
Προβλέψεις» διαρθρώνεται σε τρία ακαδημαϊκά εξάμη-
να, τα οποία περιλαμβάνουν 10 μαθήματα (οκτώ και δύο 

σεμιναριακά) και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Η 
ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προ-
γράμματος είναι 18 μήνες. Το σύνολο των πιστωτικών 
μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του 
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) είναι 90 
(ενενήντα) ECTS, ήτοι 30 (τριάντα) ανά εξάμηνο.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών - Γλώσσα Διδασκαλίας

Η διάρθρωση του προγράμματος είναι η ακόλουθη:

Μαθήματα Εξάμηνο
Πιστωτικές

Μονάδες/ECTS

1ο εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Σεμινάριο Μεθοδολογίας 
Έρευνας (1ο Μέρος)

1ο
εξάμηνο

2

Μαθηματικές Μέθοδοι στην 
Οικονομική Φυσική

1ο
εξάμηνο

7

Στατιστική Φυσική και 
Θερμοδυναμική Προσέγγιση 
στην Οικονομία

1ο
εξάμηνο

7

Επιχειρησιακή Οικονομική
1ο

εξάμηνο
7

Ποσοτικές Μέθοδοι στα 
Οικονομικά - Ανάλυση 
Οικονομικών Χρονοσειρών με 
Γραμμικές Μεθόδους

1ο
εξάμηνο

7

Σύνολο εξαμήνου 30

2ο εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Σεμινάριο Μεθοδολογίας 
Έρευνας (2ο Μέρος)

2ο
εξάμηνο

2

Νευρωνικά Δίκτυα στις 
Προβλέψεις - Θεωρία του
Χάους στα Οικονομικά

2ο
εξάμηνο

7

Θεωρία Καταστροφών-
Θεωρία Παιγνίων

2ο
εξάμηνο

7

Εφαρμογή της Οικονομικής 
Φυσικής στα Χρηματιστήρια 
και τα Παράγωγα Προϊόντα

2ο
εξάμηνο

7

Επιλογή ενός από τα 
παρακάτω μαθήματα

Αγορές Χρήματος και 
Κεφαλαίου

2ο
εξάμηνο

7

Στοχαστικά 
Χρηματοοικονομικά

2ο
εξάμηνο

7

Διεθνής πολιτική οικονομία 
(Προφέρεται από το
ΔΠΜΣ «Εφαρμοσμένη 
Οικονομική»)

2ο
εξάμηνο

7

Ειδικά θέματα στην 
οικονομική ή/και Φυσική*

2ο
εξάμηνο

7
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Σύνολο εξαμήνου 30

3ο εξάμηνο

Διατριβή Μεταπτυχιακής 
Ειδίκευσης

3ο
εξάμηνο

30

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων 90

*Το μάθημα αυτό θα προσφέρεται ανάλογα με τις απαι-
τήσεις του προγράμματος μετά από απόφαση της ΕΔΕ.

Η γλώσσα διδασκαλίας του Δ.Π.Μ.Σ είναι η Ελληνική ή 
Αγγλική. Η γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας 
είναι η Ελληνική ή Αγγλική.

Άρθρο 7
Αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών

Ο μέγιστος ετήσιος αριθμός νέων μεταπτυχιακών φοι-
τητών που γίνονται δεκτοί στο ΔΠΜΣ, ορίστηκε στους 
σαράντα (40) συμπεριλαμβανομένων των φοιτητών 
που απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης με βάση την 
κείμενη νομοθεσία. Εξαιρούνται από τον παραπάνω πε-
ριορισμό οι ισοβαθμούντες κατά την αξιολόγηση και 
οι υπότροφοι (1 ΙΚΥ και 1 αλλοδαπός υπότροφος του 
ελληνικού κράτους καθώς και ένα (1) μέλος από το σύ-
νολο των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. σύμφωνα 
με την παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017 εκτός αν 
αποφασίσει διαφορετικά η ΕΔΕ.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Το πρόγραμμα μαθημάτων του ΔΠΜΣ διεκπεραιώνε-
ται κατά 80% από μέλη ΔΕΠ των Τμημάτων Οικονομικών 
Επιστημών και Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας και του Τμήματος Φυσικής του Διεθνούς Πα-
νεπιστημίου της Ελλάδος. Τα μέλη ΔΕΠ που διδάσκουν 
στο ΠΜΣ ή/και εποπτεύουν Μεταπτυχιακές ή Διδακτορι-
κές διατριβές πρέπει να έχουν πρόσφατες δημοσιεύσεις 
σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κριτών 
καθώς και επιστημονικό έργο που έχει αναγνωρισθεί 
από άλλους επιστήμονες διεθνώς (ετεροαναφορές). Στο 
Δ.Π.Μ.Σ μπορούν να απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ άλλων 
Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Διε-
θνούς Πανεπιστήμιου της Ελλάδος ή άλλων Τμημάτων 
Πανεπιστημίων της ημεδαπής και της αλλοδαπής, καθώς 
και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή

Για τη λειτουργία του προγράμματος θα χρησιμοποι-
ηθεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος 
Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλί-
ας. Tα υπόλοιπα συνεργαζόμενα τμήματα διαθέτουν τις 
υποδομές τους για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού 
έργου εφόσον παραστεί ανάγκη.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό 
έτος 2023-24 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 8 
του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄).

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017 το ετήσιο 
λειτουργικό κόστος του ΠΜΣ, που αφορά στις δαπάνες 
λειτουργίας ανέρχεται στο ποσό των 101.500€ και αναλύ-
εται στις κατηγορίες εξόδων και εσόδων όπως φαίνεται 
στους παρακάτω πίνακες

ΕΞΟΔΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 70%

1.  Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες 
λογισμικού

10.000,00 €

2.  Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε 
μεταπτυχιακούς φοιτητές

6.000,00 €

3. Δαπάνες αναλωσίμων 9.000,00 €

4.  Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του 
Π.Μ.Σ.

8.050,00 €

5.  Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του 
Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς

2.000,00 €

6.  Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού 
προσωπικού των ΑΕΙ και ερευνητικών 
κέντρων και ινστιτούτων που συμμετέχουν 
στην οργάνωση του ΠΜΣ

10.000,00 €

7.  Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού 
των ΑΕΙ που συμμετέχουν στην οργάνωση 
του ΠΜΣ

5.000,00 €

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

0,00 €

9.  Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής 
υποστήριξης

10.000,00 €

10.  Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα 
δημοσιότητας - προβολής, αγοράς 
εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης 
συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου.

11.000,00 €

Σύνολο Λειτουργικών εξόδων 
Προγράμματος

71.050,00 €

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 30%**

11. Λειτουργικά Έξοδα Ιδρύματος (Εκτός 
Δωρεών, Κληροδοτήματος ή Χορηγίας για 
συγκεκριμένο σκοπό,
καθώς και για κρατικές επιχορηγήσεις)

30.450,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ
101.500,00 

€

**Το ποσοστό 30% και σύμφωνα με το Ειδικό Πρωτό-
κολλο Συνεργασίας αποδίδεται στο Πανεπιστήμιο Θεσ-
σαλίας σε ποσοστό 20% και το υπόλοιπο 10% αποδίδεται 
στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος.
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Οι πηγές χρηματοδότησης του ΠΜΣ προέρχονται από

ΕΣΟΔΑ ΣΥΝΟΛΟ

1.  Προϋπολογισμός ΑΕΙ και 
Συνεργαζόμενων Φορέων

2.000,00 €

2. Προϋπολογισμός ΥΠΠΕΘ - €

3.  Δωρεές, Παροχές, Κληροδοτήματα, 
Χορηγίες, Φορέων Δημοσίου Τομέα

3.000,00 €

4. Πόροι Ερευνητικών Προγραμμάτων 3.000,00 €

5.  Πόροι Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή Άλλων Διεθνών Οργανισμών

4.000,00 €

6.  Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων 
Έρευνας (ΕΛΚΕ)

1.500,00 €

7. Κάθε Άλλη Νόμιμη Αιτία 5.400,00 €

8. Τέλη Φοίτησης 82.600,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 101.500,00 €

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Βόλος, 20 Φεβρουαρίου 2020

Ο Πρύτανης

ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ   
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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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