
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2563/σχετ. 2285/
10-7-2014 απόφασης άδειας ίδρυσης και λειτουρ-
γίας Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παι-
διών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π. - Μ.Ε.Α) του Δήμου 
Ηλιούπολης με την επωνυμία Κ.Δ.Α.Π. -Μ.Ε.Α. του 
Δήμου Ηλιούπολης.

2 Ίδρυση Εργαστηρίου Ενεργειακής και Περιβαλλο-
ντικής Πολιτικής (Energy & Environmental Policy) 
στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 
της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Δι-
εθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και 
καθορισμός του Εσωτερικού του κανονισμού.

3 Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών με τίτλο «Αρχαίος Κόσμος: Ιστορία και Αρχαι-
ολογία» του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας 
της Φιλοσοφικής Σχολής.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

      Αριθμ. 3477 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2563/σχετ. 2285/

10-7-2014 απόφασης άδειας ίδρυσης και λει-

τουργίας Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης 

Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π. - Μ.Ε.Α) του Δή-

μου Ηλιούπολης με την επωνυμία Κ.Δ.Α.Π. -Μ.Ε.Α. 

του Δήμου Ηλιούπολης.

   Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/τ.Α΄/2010)«Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Αττικής Π.δ. 
145/2010 (ΦΕΚ 238/τ.Α΄/27-12-2010) όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει με την υπ'αριθ. 44403/22-10-2011 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/τ.Β΄/
4-11-2011).

3. Την αρ. πρωτ. οικ. 234321/27-11-2014 (ΦΕΚ 3203/τ.
Β΄/28-11-2014) απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής περί « 

Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της 
Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς Συμβούλους 
της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης 
υπογραφής "Με εντολή Περιφερειάρχη" σε Προϊσταμέ-
νους Διεύθυνσης » όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 3495/
τ.Β΄/29-12-2014 και τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. οικ. 
132806/26-6-2015 (ΦΕΚ 1540/τ.Β΄/22-7-2015) απόφαση.

4. Την αρ. πρωτ. οικ. 31678/18-2-2016 απόφαση της 
Περιφέρειας Αττικής περί ανάθεσης καθηκόντων Ανα-
πληρώτριας Προϊσταμένης Γενικής Δ/νσης Δημόσιας 
Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας.

5. Τον Ν.3861/10 (ΦΕΚ 112/Α/13-7-2010) « Ενίσχυση 
της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι-
κητικών οργάνων στο διαδίκτυο -Πρόγραμμα Διαύγεια 
και άλλες διατάξεις».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2345/1995 (ΦΕΚ 
213/ τ.Α΄/1995) «Οργανωμένες Υπηρεσίες παροχής προ-
στασίας από φορείς Κοινωνικής Πρόνοιας».

7. Τις διατάξεις της αρ.Π2β/Γ.Π.οικ. 14957/9-10-2001 
Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1397/τ.Β΄/2001) «Προϋπο-
θέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής 
Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α.) από 
Δημοτικές Επιχειρήσεις του άρθρου 277 και επόμενα του 
Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.).Διαδημοτικές 
Επιχειρήσεις και Ενώσεις Δημοτικών Επιχειρήσεων και 
φορείς ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

8. Την αρ. πρωτ. 2563/σχετ 2285/10-7-2014 απόφαση 
της Περιφέρειας Αττικής περί χορήγησης άδειας ίδρυσης 
και λειτουργίας Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης 
Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π. - Μ.Ε.Α) στο Δήμο Ηλι-
ούπολης με την επωνυμία Κ.Δ.Α.Π. -Μ.Ε.Α. Δήμου Ηλι-
ούπολης (ΦΕΚ 1923/τ.Β΄/16-7-2014).

9. Την αρ. πρωτ. 2433/28-6-2016 αίτηση του νόμιμου 
εκπροσώπου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΩΓΗΣ, ΦΡΟ-
ΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ του Δήμου Ηλιούπολης 
(Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ) ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ» με τα συνημμένα 
δικαιολογητικά για τροποποίηση της υπ'αρ. 2563/σχετ 
2285/10-7-2014 απόφασης άδειας ίδρυσης και λειτουρ-
γίας Κ.Δ.Α.Π. -Μ.Ε.Α. του Δήμου Ηλιούπολης.

10. Την αρ. πρωτ. 2586/30-6-2016 συμπληρωματική 
αίτηση του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα, αποφα-
σίζουμε

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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1. Τροποποιούμε την υπ'αρ.πρωτ. 2563/σχετ2285/
10-7-2014 απόφαση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του 
Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπη-
ρία (Κ.Δ.Α.Π. -Μ.Ε.Α) που εδρεύει σε τμήμα του ισογείου 
του 8ου Γυμνασίου Ηλιούπολης που βρίσκεται επί των 
οδών Ηρώς Κωνσταντοπούλου και Θάλειας Λουκίδου 
στην Ηλιούπολη λόγω μεταφοράς χρήσης της Δομής 
από το Δήμο Ηλιούπολης στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΩΓΗΣ 
, ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δήμου Ηλιούπολης 
(Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ) ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ» ως νέο φορέα λει-
τουργίας και με επωνυμία Κ.Δ.Α.Π. - Μ.Ε.Α. του Ν.Π.Δ.Δ. 
«ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΩΓΗΣ, ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δή-
μου Ηλιούπολης (Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ) ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ»

2. Υπεύθυνος κατά το νόμο ορίζεται ο εκάστοτε πρό-
εδρος του Ν.Π.Δ.Δ. « ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΩΓΗΣ, ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δήμου Ηλιούπολης (Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ) ΠΑΥ-
ΛΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ»

3. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ'αρ. 2563/σχετ.2285/
10-7-2014 απόφαση.

4. Είναι αναρτητέα στο διαδικτυακό τόπο του προ-
γράμματος «Διαύγεια» μετά από τη δημοσίευσή της 
στο Φ.Ε.Κ.

Από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα 30 Ιουνίου 2016 
Η Περιφερειακή Σύμβουλος

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΑΒΑΛΙΑ

Ι

    Αριθμ. 20163637 (2)
Ίδρυση Εργαστηρίου Ενεργειακής και Περιβαλ-

λοντικής Πολιτικής (Energy & Environmental 

Policy) στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών 

Σπουδών της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρημα-

τικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου 

Πειραιώς και καθορισμός του Εσωτερικού του 

κανονισμού.

   Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 7 του 

Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των Ανώτατων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α'87), όπως αντικαταστά-
θηκε από την παρ. 2 του άρθρου 48, του Ν. 1404/1983 
«Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων» (Α' 173) και την παρ. 22γ του άρθρου 13, του 
Ν. 3149/2003 «Εθνική βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Δημόσιες 
Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις» (Α' 141).

2. Τις διατάξεις της παρ. 1γ, του άρθρου 4, του 
Ν. 2083/1992 «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευ-
σης» (Α' 159).

3. Τις διατάξεις της παρ. 5α, του άρθρου 80, του Ν. 
4009/2011 «Δομή λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας 
των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαι-
δευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 4310/2014 
«Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλ-
λες διατάξεις» (Α' 258).

5. Το Π.δ. 74 (ΦΕΚ 119 τ.Α΄/ 28-5-2013) «Ίδρυση Σχο-
λών-κατάργηση Τμήματος και ίδρυση κατεύθυνσης στο 
Πανεπιστήμιο Πειραιώς».

6. 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).

7. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος 
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Οικονο-
μικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών (συνεδρί-
αση 10-03-2016).

8. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς (συνεδρίαση 23-06-2016).

9. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της 
παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπά-
νη εις βάρος του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς, αποφασίζουμε:

Την ίδρυση Εργαστηρίου Ενεργειακής και Περιβαλλο-
ντικής Πολιτικής (Energy & Environmental Policy) στο 
Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής 
Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών 
του Πανεπιστημίου Πειραιώς και τον καθορισμό του 
Εσωτερικού του κανονισμού.

Άρθρο 1
Ίδρυση

Ιδρύεται στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπου-
δών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Εργαστήριο «Ενερ-
γειακής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής (Energy & 
Environmental Policy)», το οποίο δραστηριοποιείται 
στη διεξαγωγή έρευνας, ειδικών μελετών και εκπαι-
δευτικού έργου σε θέματα που σχετίζονται άμεσα και 
έμμεσα με το γνωστικό αντικείμενο που περιγράφει ο 
τίτλος του.

Άρθρο 2 
Σκοπός

Κύριος σκοπός του Εργαστηρίου Ενεργειακής και Πε-
ριβαλλοντικής Πολιτικής (Energy & Environmental Policy 
Laboratory) είναι να αποτελέσει έναν επιστημονικό και 
έγκυρο φορέα παραγωγής πρωτογενούς έρευνας, με-
λέτης και ανάπτυξης της επιστημονικής γνώσης καθώς 
και να καλύψει εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες 
σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, τόσο του 
Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, όσο και 
της Σχολής, Επιχειρηματικών, Οικονομικών και Διεθνών 
Σπουδών αλλά και του Πανεπιστημίου Πειραιώς γενικότε-
ρα. Το αντικείμενο του εργαστηρίου θα είναι: σχεδιασμός 
και αποτίμηση των επιπτώσεων ενεργειακών και περιβαλ-
λοντικών πολιτικών στη διεθνή πολιτική, την κοινωνία 
και την οικονομία, θέματα ρύθμισης και ανταγωνισμού 
σύγχρονων ενεργειακών αγορών, θέματα οικονομικής της 
ενέργειας, του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, 
καθώς και ανάπτυξη και διαχείριση υπολογιστικών μο-
ντέλων προσομοίωσης ενεργειακών και περιβαλλοντικών 
συστημάτων. Το εργαστήριο ενθαρρύνει την εκπόνηση 
διεπιστημονικής έρευνας συνδυάζοντας οπτικές από 
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διαφορετικά επιστημονικά υπόβαθρα: διεθνείς σχέσεις, 
οικονομική, πολιτική, νομική και μηχανική επιστήμη.

Άρθρο 3 
Τομείς δραστηριότητας

Οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου συνοψίζονται 
στην εκπαίδευση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοι-
τητών στη βασική έρευνα και εκπόνηση διδακτορικών 
διατριβών και στην εφαρμοσμένη έρευνα καθώς και την 
εκπόνηση χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμ-
μάτων στο γνωστικό αντικείμενο του Εργαστηρίου.

Πιο συγκεκριμένα, η ερευνητική δραστηριότητα του 
Εργαστηρίου επικεντρώνεται στους εξής τομείς:

• Προαγωγή της επιστήμης στα γνωστικά αντικείμενα 
που δραστηριοποιείται.

• Ανάπτυξης βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας.
• Κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών 

σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο του Τμήμα-
τος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών και της Σχολής 
Επιχειρηματικών, Οικονομικών και Διεθνών Σπουδών 
του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

• Δημιουργία θεωρητικής, επιστημονικής και τεχνολο-
γικής υποδομής για την όσο το δυνατόν αποτελεσματι-
κότερη διδασκαλία των σχετικών με τα αντικείμενα του 
Εργαστηρίου προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθη-
μάτων του Τμήματος.

• Διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, αυ-
τοδύναμα ή στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενων ερευνητι-
κών προγραμμάτων σε θέματα συναφή με τα διδακτικά 
και ερευνητικά αντικείμενα του Εργαστηρίου.

• Ανάπτυξη και καλλιέργεια νέων εκπαιδευτικών προ-
γραμμάτων για τη μεθοδολογική, θεωρητική και επι-
στημονική ανάπτυξη των πεδίων της Ενεργειακής και 
Περιβαλλοντικής Πολιτικής.

• Συντονισμός των σχετικών ερευνητικών προγραμ-
μάτων σε όλους τους επιμέρους ερευνητικούς χώρους 
και τη λειτουργική διασύνδεση τους από επιστημονική 
ή διοικητική άποψη.

• Παροχή υπηρεσιών προς ιδιωτικές και δημόσιες επι-
χειρήσεις και οργανισμούς υπό τη μορφή της παροχής 
εξειδικευμένου και υψηλής ποιότητας έργου σε επίπεδο 
ειδικών μελετών, συμβουλευτικών υπηρεσιών και συνερ-
γασιών σε ερευνητικά προγράμματα.

• Ανάπτυξη συνεργασιών κάθε μορφής, επιστημονι-
κή, εκπαιδευτική, ερευνητική, λειτουργική, συμβατική ή 
άλλη με όλα τα ελληνικά και διεθνή Ινστιτούτα, Κέντρα 
Ερευνών, ακαδημαϊκά ιδρύματα, επιστημονικούς και λοι-
πούς φορείς, υπό την προϋπόθεση ότι οι επιστημονικοί 
τους στόχοι συμπίπτουν, είναι συναφείς ή αλληλοσυ-
μπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου, μέσα σε 
πνεύμα αμοιβαιότητας, ολοκληρωμένης επιστημονικής 
προσέγγισης και συλλογικής εργασίας.

• Διάχυση της παρεχόμενης γνώσης μέσω της δημο-
σίευσης επιστημονικών άρθρων, βιβλίων, μονογραφιών 
κ.λπ.

• Δημιουργία ευνοϊκών προϋποθέσεων για τη συμμε-
τοχή των προπτυχιακών φοιτητών οι οποίοι ενδιαφέρο-
νται για τα ερευνητικά προγράμματα και την προώθηση 
μεταπτυχιακών φοιτητών προς εξειδίκευση για τη μελ-

λοντική στελέχωση του Εργαστηρίου με το κατάλληλο 
ερευνητικό προσωπικό.

• Οργάνωση ή συν-διοργάνωση σεμιναρίων, ημερίδων, 
συμποσίων, συνεδρίων με ειδικούς επιστήμονες από την 
Ελλάδα και το εξωτερικό για την προώθηση των στόχων 
και την καθιέρωση του Εργαστηρίου.

Άρθρο 4 
Προσωπικό

Το εργαστήριο στελεχώνεται βάσει της κείμενης νο-
μοθεσίας και των σχετικών αποφάσεων των αρμόδιων 
συλλογικών οργάνων από μέλη του Διδακτικού και Ερευ-
νητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ή/
και άλλων Τμημάτων ή/και Ιδρυμάτων, που κατέχουν 
θέσεις των οποίων το γνωστικό αντικείμενο εμπίπτει στα 
διδακτικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρί-
ου, από εξωτερικούς συνεργάτες - ειδικούς επιστήμονες 
και από μέλη του Ειδικού Διδακτικού Εργαστηριακού 
Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.), από μέλη του Ειδικού Τεχνικού 
Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), καθώς και από 
μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπικού και του 
διοικητικού προσωπικού που τοποθετούνται στο εργα-
στήριο με βάση την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 5 
Διοίκηση-Αρμοδιότητες

1. Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του Διδα-
κτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος 
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς που ορίζεται με την υφιστάμενη νομοθεσία.

2. Ο Διευθυντής του εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιό-
τητες που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και 
τον Κανονισμό Λειτουργίας του Εργαστηρίου, μεταξύ 
των οποίων περιλαμβάνονται ο συντονισμός του έργου 
του εργαστηρίου, η κατάρτιση και υποβολή στη Γενική 
Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου προγράμματος 
λειτουργίας του εργαστηρίου και η μέριμνα για την τή-
ρηση του, η μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική 
διαχείριση και την κατανομή των χώρων του εργαστηρί-
ου, η εισήγηση στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος για 
τον ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και 
τον εξοπλισμό και η υπογραφή κάθε εγγράφου.

Άρθρο 6 
Εγκατάσταση-Λειτουργία

1. Το εργαστήριο λειτουργεί σύμφωνα με τον κανο-
νισμό του Πανεπιστημίου Πειραιώς και σε χώρους που 
παραχωρούνται σ' αυτό για την εγκατάσταση του τεχνι-
κού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη διεξαγωγή 
των ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 
του στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς.

2. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ενημερώνεται πριν 
από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας, που πραγματοποιείται 
στο Εργαστήριο στα πλαίσια ερευνητικού προγράμμα-
τος ή άλλου έργου, που έχει αποφασισθεί και καθορίζει 
την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώ-
ρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
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3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία του εργαστηρίου, τη χρήση των διαθέσιμων 
υλικών πόρων (χώρων, τεχνικού εξοπλισμού και λοιπών 
υλικών) που ανήκουν σ' αυτό, την παραμονή των εργα-
ζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους 
χώρους του, καθώς και την προστασία του εξοπλισμού 
και των εν γένει εγκαταστάσεων του εργαστηρίου.

4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του Εργαστη-
ρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους 
ερευνητές που διαθέτουν ειδική επί των οργάνων αυ-
τών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από τον Διευθυντή 
αυτού. Κινητά όργανα και σκεύη τα οποία παραδίδο-
νται για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά 
τη χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν 
παραδοθεί.

5. Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα 
του τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων 
σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές 
δραστηριότητες του Εργαστηρίου, σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 7
 Έσοδα

Τα έσοδα του εργαστηρίου προέρχονται από: 
i) Την εκτέλεση ερευνητικών ή/και αναπτυξιακών προ-

γραμμάτων καθώς και την εκπόνηση ειδικών μελετών, η 
χρηματοδότηση των οποίων μπορεί να πραγματοποιείται 
από φορείς του ιδιωτικού ή και του δημόσιου τομέα, κ.α.

ii) Τα έσοδα από τη διεξαγωγή ειδικών ημερίδων, σε-
μιναρίων, διαλέξεων 

iii) Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων, 

iv) Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, 

i. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διε-
θνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις, 
νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και 
φυσικά πρόσωπα, 

ii. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες 
που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς για τους 
σκοπούς των εργαστηρίων, γενικότερα, και του οικείου 
εργαστηρίου, ειδικότερα, 

v) Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Διευκρινίζεται ότι η οικονομική διαχείριση των εσόδων 

που θα προέρχονται από την εκτέλεση κάθε είδους έρ-
γων και των σχετικών δαπανών θα γίνεται από το Κέντρο 
Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Ειδικός Λογα-
ριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Πειραιώς).

Άρθρο 8 
Τηρούμενα βιβλία

Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλου-
θα βιβλία και στοιχεία: βαθμολόγιο φοιτητών, βιβλίο πε-
ριουσιακών στοιχείων, φάκελος οικονομικών στοιχείων 
κάθε έτους, αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων, βιβλίο 
μεταβολών προσωπικού, πρωτόκολλο εισερχόμενων και 
εξερχόμενων εγγράφων.

Με απόφαση του διευθυντή μπορεί να τηρείται και 
κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο το οποίο κρίνεται απαραί-

τητο για την εύρυθμη λειτουργία του εργαστηρίου ή 
προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Πειραιάς, 30 Ιουνίου 2016 

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

    Αριθμ. 15029 (3)
Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-

δών με τίτλο «Αρχαίος Κόσμος: Ιστορία και Αρ-

χαιολογία» του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολο-

γίας της Φιλοσοφικής Σχολής.

   Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουρ-

γείου Παιδείας και θρησκευμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 181).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α΄) και ιδίως 

το άρθρο 6 (ΦΕΚ 148 τ.Α΄/16-7-2008) «θεσμικό πλαίσιο 
για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν 
με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 
177/τ.Α΄/25.8.2008), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 
(ΦΕΚ 156/τ.Α΄/4.9.2009) και του άρθρου 37, παρ. 5 του 
Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α΄).

3. Τις διατάξεις του Π.δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ 71 Α').

4. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του 
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφά-
λιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίησης 
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τρο-
ποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ' του 
Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 τ.Α'), του άρθρου 5, παρ. 8 του 
Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ.Α'), του άρθρου 34, παρ. 2 
του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ.Α'), και του άρθρου 34 του 
Ν. 4301/2014, όπως ισχύουν.

5. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 
13 παρ. 2, 14 και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/2.8.2005) «Διασφάλι-
ση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα 
μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Πα-
ράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. 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 (ΦΕΚ 
98 τ.Α').

7. Την υπουργική απόφαση 175372/Υ1/29.10.2014 
«Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή 
Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδεί-
ας και Θρησκευμάτων, στους Προϊσταμένους Γενικών 
Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής 
Γραμματείας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
και στους Προϊσταμένους αυτοτελών υπηρεσιακών μο-
νάδων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».

8. Το Π.δ. υπ' αρ. 105/2013 (ΦΕΚ 137/5-6-2013, τ.Α΄) 
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που αφορά στην ανασυγκρότηση των Σχολών του Πα-
νεπιστημίου Ιωαννίνων.

9. Το απόσπασμα πρακτικών της υπ' αρ. 378/
24-2-2016 Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του 
Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

10. Το απόσπασμα πρακτικών της υπ' αρ. 171/
19-5-2016 Συνεδρίας της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

11. Την απόφαση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Συνεδρία υπ' αρ. 1031/40/
16-6-2016).

12. Το υπ' αρ. 854/4-3-2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ από 
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας 
της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

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

Την έγκριση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της 
Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με 
τίτλο: «Αρχαίος Κόσμος: Ιστορία και Αρχαιολογία», από 
το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, ως εξής:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφι-
κής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θα λειτουρ-
γήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Αρχαίος Κόσμος: 
Ιστορία και Αρχαιολογία», σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο- Σκοπός

1. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) 
«Αρχαίος Κόσμος: Ιστορία και Αρχαιολογία», στο οποίο 
συμμετέχουν οι Τομείς α) Αρχαίας και Μεσαιωνικής Ιστο-
ρίας και β) Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης του Τμή-
ματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, παρέχει σε επιλεγμένους 
πτυχιούχους συστηματικές και ειδικές σπουδές, οι οποί-
ες οδηγούν στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώμα-
τος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) και στην απονομή του τίτλου του 
διδάκτορος Φιλοσοφίας, μετά από εκπόνηση και υπο-
στήριξη διδακτορικής διατριβής. Το Π.Μ.Σ. εξειδικεύεται 
στις ακόλουθες κατευθύνσεις: Αρχαία Ιστορία (Ελληνική 
και Ρωμαϊκή) και Αρχαιολογία (Προϊστορική και Κλασική).

2. Θα επιδιωχθεί, ώστε στο μέλλον το Π.Μ.Σ. «Αρχαίος 
Κόσμος: Ιστορία και Αρχαιολογία» να μετατραπεί σε Δια-
πανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
σε συνεργασία με Πανεπιστήμια της ημεδαπής και της 
αλλοδαπής.

3. Το Π.Μ.Σ. στοχεύει στην προαγωγή της γνώσης και 
την ανάπτυξη της έρευνας, μέσω της διαμόρφωσης 
ειδικών επιστημόνων στα γνωστικά αντικείμενα της 
Αρχαίας Ελληνικής και Ρωμαϊκής Ιστορίας, Προϊστο-

ρικής Αρχαιολογίας και Κλασικής Αρχαιολογίας. Ως εκ 
τούτων, το Πρόγραμμα επιδιώκει την πολυδιάστατη 
εξέταση ποικίλων φαινομένων του αρχαίου κόσμου, 
μέσα από μια διαχρονική προσέγγιση, από τους Προ-
ϊστορικούς χρόνους έως την Ύστερη Αρχαιότητα, με 
διεπιστημονική αντίληψη .

4. Οι βασικοί άξονες του προγράμματος σπουδών συ-
νοψίζονται ως εξής:

• Υψηλού επιπέδου Μεταπτυχιακές Σπουδές.
• Εξειδικευμένη και εις βάθος κατάρτιση στους ως άνω 

επιστημονικούς κλάδους και στις σύγχρονες εξελίξεις 
των αρχαιογνωστικών σπουδών.

• Προώθηση νέων τεχνολογιών στην έρευνα και μελέτη 
των αρχαιογνωστικών επιστημών.

• Δημιουργία επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξι-
ότητες για επαγγελματική αποκατάσταση στον ακαδη-
μαϊκό, δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

• Επαρκής κατάρτιση, η οποία θα οδηγεί περαιτέρω σε 
σπουδές επιπέδου διδακτορικής διατριβής.

5. Αυτονόητη είναι η ευθύνη των μελών που συνα-
παρτίζουν το Π.Μ.Σ. να προωθούν την ποιότητα, τη νέα 
γνώση και τα επιτεύγματα των επιστημονικών τομέων 
που θεραπεύουν.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. «Αρχαίος Κόσμος: Ιστορία και Αρχαιολογία» 
απονέμει:

Ι. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις κατευθύν-
σεις:

α) Αρχαίας Ελληνικής και Ρωμαϊκής Ιστορίας.
β) Προϊστορικής Αρχαιολογίας.
γ) Κλασικής Αρχαιολογίας
II. Διδακτορικό Δίπλωμα.

Άρθρο 4 
Κατηγορίες πτυχιούχων υποψηφίων για το Π.Μ.Σ.

Στο Π.Μ.Σ «Αρχαίος Κόσμος: Ιστορία και Αρχαιολο-
γία» γίνονται δεκτοί οι απόφοιτοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμια, 
Τ.Ε.Ι. και Στρατιωτικές Σχολές), Τμημάτων της ημεδαπής 
ή κάτοχοι αναγνωρισμένων ισότιμων διπλωμάτων της 
αλλοδαπής, κατά τα οριζόμενα από το άρθρο 4 του Ν. 
3685/2008.

Άρθρο 5 
Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχι-
ακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τέσσερα (4) 
εξάμηνα

Άρθρο 6 
Πρόγραμμα Σπουδών

Τα μαθήματα/σεμινάρια, η διδακτική και ερευνητική 
απασχόληση και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες για την απονομή Μ.Δ.Ε. ορίζονται ως 
ακολούθως:

Για την απονομή του Μ.Δ.Ε. και στις τρείς κατευθύν-
σεις του Π.Μ.Σ. απαιτείται: α) Η παρακολούθηση τριών 
υποχρεωτικών μαθημάτων και ενός μαθήματος επιλογής 
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(από άλλη κατεύθυνση του Μ.Π.Σ.) κατά την διάρκεια του 
πρώτου έτους. Κάθε μάθημα πιστώνεται με δεκαπέντε 
(15) Ε.CTS.

β) Η παρακολούθηση ενός διεπιστημονικού σεμινα-
ρίου, το οποίο πιστώνεται με δέκα (10) Ε.CTS. καθώς και 
η εκπόνηση της υποχρεωτικής διπλωματικής εργασίας 
κατά τη διάρκεια του δευτέρου έτους η οποία πιστώνεται 
με 50 E.C.T.S.

Το σύνολο των Ε.CTS. που απαιτούνται για την απονο-
μή Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε εκατόν είκοσι (120). 

Αναλυτικά το πρόγραμμα σπουδών έχει ως εξής:

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

1° ΕΤΟΣ E.C.T.S.
Υποχρεωτικό Μάθημα Αρχαίας Ελληνικής και 
Ρωμαϊκής Ιστορίας

15

Υποχρεωτικό Μάθημα Αρχαίας Ελληνικής και 
Ρωμαϊκής Ιστορίας

15

Υποχρεωτικό Μάθημα Αρχαίας Ελληνικής και 
Ρωμαϊκής Ιστορίας

15

Μάθημα επιλογής (από άλλη κατεύθυνση του 
Π.Μ.Σ.)

15

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ E.C.T.S. 1ου 
ΕΤΟΥΣ

60

2° ΕΤΟΣ
Διεπιστημονικό Σεμινάριο 10
Εκπόνηση και Υποστήριξη Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής Εργασίας

50

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ E.C.T.S. 2ου 
ΕΤΟΥΣ

60

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ Σ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

1° ΕΤΟΣ E.C.T.S.
Υποχρεωτικό Μάθημα Προϊστορικής Αρχαι-
ολογίας

15

Υποχρεωτικό Μάθημα Προϊστορικής Αρχαι-
ολογίας

15

Υποχρεωτικό Μάθημα Προϊστορικής Αρχαι-
ολογίας

15

Μάθημα επιλογής (από άλλη κατεύθυνση του 
Π.Μ.Σ.)

15

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ E.C.T.S. 1ου 
ΕΤΟΥΣ

60

2° ΕΤΟΣ
Διεπιστημονικό Σεμινάριο 10
Εκπόνηση και Υποστήριξη Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής Εργασίας

50

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ E.C.T.S. 2ου 
ΕΤΟΥΣ

60

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

1° ΕΤΟΣ E.C.T.S.
Υποχρεωτικό Μάθημα Κλασικής Αρχαιολογίας 15
Υποχρεωτικό Μάθημα Κλασικής Αρχαιολογίας 15

Υποχρεωτικό Μάθημα Κλασικής Αρχαιολογίας 15
Μάθημα επιλογής (από άλλη κατεύθυνση του 
Π.Μ.Σ.)

15

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ E.C.T.S. 1ου 
ΕΤΟΥΣ

60

2° ΕΤΟΣ
Διεπιστημονικό Σεμινάριο 10
Εκπόνηση και Υποστήριξη Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής Εργασίας

50

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ E.C.T.S. 2ου 
ΕΤΟΥΣ

60

Άρθρο 7 
Αριθμός Εισακτέων

Η εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ. 
πραγματοποιείται με προκήρυξη συγκεκριμένου αριθ-
μού θέσεων, όπως αυτές ορίζονται από τη Γ. Σ. Ε. Σ. του 
Τμήματος, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Σ.Ε.Μ.Σ.

Άρθρο 8 
Προσωπικό

Για την υλοποίηση του Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ 
του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων, μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων και άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής καθώς 
και ισότιμων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, στο Π.Μ.Σ. 
μπορούν να απασχοληθούν άλλες κατηγορίες διδασκόντων 
σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 5 του Ν. 3685/2008.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων διαθέτει την αναγκαία 
κτηριακή υποδομή, την κατάλληλη υποδομή βιβλιο-
θήκης και τον απαραίτητο εξοπλισμό τόσο σε οπτικοα-
κουστικά μέσα όσο και σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές 
για την απρόσκοπτη διεξαγωγή του προγράμματος. Θα 
χρησιμοποιηθεί επίσης υλικοτεχνική υποδομή των συ-
ναφών με το θέμα του Π.Μ.Σ. Τομέων και εργαστηρίων.

Άρθρο 10
Χρονική Διάρκεια

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 
2023-2024 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α 
του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ. Α΄), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. για τις λει-
τουργικές δαπάνες ανέρχεται στο ποσό των 10.000 € 
και αναλύεται ως εξής:

Κατηγορία Δαπανών Ετήσιο Κόστος (€)
Ανθρώπινο δυναμικό-
εξωτερικοί συνεργάτες 2000

Προμήθεια μικροσυσκευών,
συντήρηση, αναβάθμιση
εξοπλισμού

3000
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Μετακινήσεις διδασκόντων,
συμμετοχή σε συνέδρια και άλλες
εκπαιδευτικές δραστηριότητες

1500

Έξοδα δημοσιεύσεων 1200
Προμήθεια βιβλίων 1000
Αναλώσιμα 800
Λοιπές δαπάνες 500
Γενικό σύνολο 10000

Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. καλύπτεται 
από τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 
Θα επιδιωχθούν χορηγίες, δωρεές, ερευνητικά προγράμ-
ματα, κ.ά. που θα ενισχύουν το έργο του Π.Μ.Σ.

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Ιδρύματος και τον Εσωτερικό Κανονισμό 
Λειτουργίας του Π.Μ.Σ., καθώς και από τα αρμόδια όρ-
γανα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Ιωάννινα, 27 Ιουνίου 2016 

Ο Πρύτανης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ  
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*02021271107160008*

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το 
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

     

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με 

αυτά, διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψη-
φιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η δυνατότητα δωρεάν απο-
στολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη 
συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρεί-

τε στην ιστοσελίδα. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες 

σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθ-

μό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που 
πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

E     

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  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
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