
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου του Δήμου Κά-
σου Ν. Δωδεκανήσου.

2 Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημε-
ρών μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων της 
Δ.Ε.Υ.Α. Σκοπέλου, Ν. Μαγνησίας για το έτος 2018.

3 Ίδρυση νέου Διιδρυματικού Διατμηματικού Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος 
Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπι-
στημίου Πατρών και της Ιατρικής Σχολής του Εθνι-
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
με τίτλο «Παθήσεις Ρινός, Βάσης Κρανίου και Προσω-
πικής Χώρας» και στην Αγγλική Γλώσσα «Disease of 
the nose, maxillofacial area and cranial base».

4 Έγκριση υπερωριών υπαλλήλων της «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.» για το Β’ εξάμηνο έτους 2018.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 34870 (1)
  Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου του Δήμου 
Κάσου Ν. Δωδεκανήσου.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτο-

νική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -
Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
(Α' 47) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέ-
μηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. 
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

3. Το π.δ. 143/2010 (Α' 236) «Οργανισμός Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Αιγαίου».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 344/1976 «Περί 
ληξιαρχικών πράξεων (Α' 143), όπως αντικαταστάθηκε με 
τις παραγράφους 14-17 του άρθρου 9 του ν. 2307/1995 
(Α' 113), την παράγραφο 2 του άρθρου 1 και την παρά-
γραφο 4 του άρθρου 14 του ν. 2503/1997.

5. Τις διατάξεις του ν. 4144/2013 (Α' 88) «Αντιμετώπιση 
της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση».

6. Την 65/Φ 27080/57510/31.12.2010 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονι-
κής Διακυβέρνησης, περί ληξιαρχικών βιβλίων των νέων 
Δήμων που συνιστώνται από συνένωση ΟΤΑ.

7. Την 131360/12503/2013/08.05.2013 εγκύκλιο 9 του 
Υπουργείου Εσωτερικών «Τροποποιήσεις Ληξιαρχικού 
ν. 344/1976 και άλλες διατάξεις».

8. Την 14192/15.05.2017  (Υ.Ο.Δ.Δ. 250) απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού του Νικόλαου 
Θεοδωρίδη ως Συντονιστή της Α.Δ. Αιγαίου.

9. Την 81/2018 απόφαση της Δημάρχου Κάσου με την 
οποία προτείνει να ανατεθούν καθήκοντα ληξιάρχου 
στην υπάλληλο του Δήμου Ανδρικοπούλου Φωτεινή 
του Ανδρέα.

10. Την 1461/12.06.2018 βεβαίωση πίστωσης του Δή-
μου Κάσου, σύμφωνα με την οποία υπάρχει εξασφαλι-
σμένη πίστωση ύψους 2.000,00€ στον Κ.Α. 10.6012.0004 
σε βάρος του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, 
αποφασίζουμε:

Την ανάθεση της άσκησης καθηκόντων ληξιάρχου 
για το Δήμο Κάσου, στη μόνιμη υπάλληλο του Δήμου 
Κάσου, Ανδρικοπούλου Φωτεινή του Ανδρέα, κλάδου 
ΔΕ Διοικητικού, με βαθμό Γ'.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ρόδος, 15 Ιουνίου 2018

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

Ι

Αριθμ. 8992/87126 (2)
    Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημε-

ρών μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων της 

Δ.Ε.Υ.Α. Σκοπέλου, Ν. Μαγνησίας για το έτος 2018.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 24 του ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επι-

τάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 21/2016/τ.Α΄), με το οποίο προστίθεται άρθρο 28Α   
στο ν. 4325/2015. 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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2. Του άρθρου 28 του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατι-
σμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση γραφειοκρατίας 
και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Αποκατάσταση αδικιών 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 47/τ.Α΄/2015). 

3. Των άρθρων 1, 2 και 3 της υποπαραγράφου Δ9 της 
παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 «Δαπάνες 
Μετακινούμενων υπαλλήλων εντός και εκτός επικράτει-
ας» (ΦΕΚ 94/τ.Α΄/14.8.2016).

4. Του άρθρο 36 παρ. 2 του ν. 4484/2017 «Προσαρμογή 
της Ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/881 και άλλες διατάξεις(ΦΕΚ 110/τ.Α΄/01.08.2017). 

5. Του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτο-
νική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/2010). 

6. Του άρθρου 90, του «Κώδικα της Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄). 

7. Του π.δ. 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 
231/τ.Α΄/2010. 

8. Την απόφαση 13917/15-5-2017 του Υπουργού 
Εσωτερικών: περί διορισμού Συντονιστή στην Αποκε-
ντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 
250/2017/ΥΟΔΔ). 

9. Το 1296/75545/06-06-2018 έγγραφο του Τμήματος 
Διοικητικού Οικονομικού Ν. Μαγνησίας με τη συνημ-
μένη σε αυτό με αριθμ. 32/2018 απόφαση της Δ.Ε.Υ.Α. 
Σκοπέλου. 

10. Την 01011/27-06-2018 βεβαίωση της Οικονομικής 
Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. Σκοπέλου με την οποία βεβαιώνε-
ται ότι στον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 της 
Δ.Ε.Υ.Α. Σκοπέλου (ο οποίος ψηφίστηκε με την 32/2018 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Σκο-
πέλου), αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων κατ’ 
έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων της 
Δ.Ε.Υ.Α. Σκοπέλου, Ν. Μαγνησίας για το έτος 2018, ως εξής:

Α/Α Οργανωτική 
Μονάδα

Κατηγορία
Εκπαίδευσης Ειδικότητα Ημέρες 

κατ' έτος

1 Διοικητικό
Συμβούλιο

Πρόεδρος
και 
μέλη ΔΣ

60

2 Γενικός 
Δ/ντής ΠΕ Χημικός 60

3

Διοικητική
και
Οικονομική
Υπηρεσία

ΔΕ Προϊστάμενος 
ΔΟΥ 20

4 ΔΕ Διοικητικός 10

5 Τεχνική 
Υπηρεσία TE

Μηχ. 
Τεχνολογιών 
Αντιρρύπανσης

10

6 ΔΕ
Τεχνίτης
ύδρευσης-
αποχέτευσης

10

7 ΔΕ Μηχανοτεχνίτης 10

Από την παρούσα απόφαση προκαλείται σε βάρος του 
προϋπολογισμού, της Δ.Ε.Υ.Α. Σκοπέλου Ν. Μαγνησίας οι-
κονομικού έτους 2018, δαπάνη ύψους 18.300,00 €, που θα 
καλυφθεί από πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋ-
πολογισμό οικονομικού έτους 2018, στον πιο κάτω κωδικό:

Στον Κ.Α. 64-07 του προϋπολογισμού οικονομικού 
έτους 2018 με τίτλο «Μεταφορικά» ποσό 18.300,00€.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λάρισα, 2 Ιουλίου 2018

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ

Ι

Αριθμ. 1390/21117 (3)
    Ίδρυση νέου Διιδρυματικού Διατμηματικού Προ-

γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήμα-

τος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 

Πανεπιστημίου Πατρών και της Ιατρικής Σχολής 

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

Αθηνών με τίτλο «Παθήσεις Ρινός, Βάσης Κρα-

νίου και Προσωπικής Χώρας» και στην Αγγλική 

Γλώσσα «Disease of the nose, maxillofacial area 

and cranial base".

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ TOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ. Α'/4.8.2017) 

«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και ιδίως 
των άρθρων 32 και 85 παράγραφος 2α.

2. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό: α) 163204/
Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29.9.2017 «Εφαρμογή των διατάξεων 
του ν. 4485/2017 (Α' 114) για θέματα μεταπτυχιακών 
σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών - 
Λοιπά θέματα», β) 203446/Ζ1/22.11.2017 «Διευκρινίσεις 
σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α' 114) και γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22.12.2017 «Εφαρ-
μογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α' 114) για θέματα 
μεταπτυχιακών σπουδών, δ) 26407/Ζ1/15.2.2018 «Ίδρυ-
ση - Επανίδρυση ΠΜΣ σε εφαρμογή των διατάξεων του 
ν. 4485/17 (114 Α'), ε) 45070/Ζ1/19.3.2018 «Κοινοποίηση 
Διατάξεων του ν. 4521/18 (Α' 38) Ίδρυση Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» - Αποστολή ενδει-
κτικού υποδείγματος συνοδευτικών εγγράφων της παρ. 
3 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017.

3. Την αριθμ. 216772/Ζ1/8.12.2017 υπουργική από-
φαση (ΦΕΚ 4334/12.12.2017/τ. Β') με τίτλο «Τρόπος κα-
τάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας 
και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Με-
ταπτυχιακών Σπουδών».

4. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/ τ. Α'/2.3.2018) 
«Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες δια-
τάξεις» και ιδίως το άρθρο 19, παράγραφος 7 και 8.

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

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυ-
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ. Α').

7. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί-
ηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», (ΦΕΚ 
195/6.9.2011/τ. Α'), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

8. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 83/11.5.2016/τ. Α'), 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

9. Το απόσπασμα πρακτικού της συνέλευσης του Τμή-
ματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρία 
686/15.1.2018).

10. Το απόσπασμα πρακτικού της συνέλευσης της Ια-
τρικής Σχολής του ΕΚΠΑ (συνεδρία 8/15.3.2018).

11. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πα-
νεπιστημίου Πατρών (συνεδρία 133/30.3.2018).

12. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ 
(συνεδρία 14/30.4.2018).

13. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας των συνεργα-
ζόμενων φορέων.

14. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρία 
2/26.3.2018).

15. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρία 6/18.4.2018).

16. Το αριθμ. 381/28.1.2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ, από 
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου 
Πατρών, καθώς και το αριθμ. 1892/29.8.2014 έγγραφο 
της ΑΔΙΠ, από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί 
η εξωτερική αξιολόγηση της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ.

17. Το αριθμ. 105297/Ζ1/26.6.2018 έγγραφο του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με 
θέμα «Ίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπου-
δών» σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 του 
ν. 4485/17 (Α' 114).

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

Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019 τη 
λειτουργία Διιδρυματικού Διατμηματικού Προγράμμα-
τος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής της 
Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών 
και της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών και 
η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών θα λειτουργήσει από το ακαδη-
μαϊκό έτος 2018-2019 το Διιδρυματικό Διατμηματικό 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) με 
τίτλο «Παθήσεις Ρινός, Βάσης Κρανίου και Προσωπι-
κής Χώρας» και στην Αγγλική Γλώσσα «Disease of the 
nose, maxillofacial area and cranial base», σύμφωνα με 

τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του 
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄). Τη διοικητική υποστήριξη 
του Δ.Δ.Π.Μ.Σ αναλαμβάνει το Τμήμα Ιατρικής του Πα-
νεπιστημίου Πατρών.

Άρθρο 2 
Αντικείμενο - Σκοπός

Το Διιδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) έχει ως γνωστικό αντικείμενο 
τις Παθήσεις Ρινός, Βάσης Κρανίου και Προσωπικής Χώρας.

Σκοποί του Δ.Δ.Π.Μ.Σ είναι:
α) Η μεταπτυχιακή διδασκαλία, έρευνα και πρακτική 

εκπαίδευση στις Παθήσεις Ρινός, Βάσης Κρανίου και 
Προσωπικής Χώρας.

β) Η κατάρτιση - εξειδίκευση νέου επιστημονικού 
δυναμικού σε περιοχή επιστημονικής αιχμής των Πα-
θήσεων Ρινός, Βάσης Κρανίου και προσωπικής Χώρας, 
όπως η Ενδοσκοπική Χειρουργική, η αντιμετώπιση των 
παθήσεων της ρινός, των διαταραχών του ύπνου, των 
διαταραχών όσφρησης και γεύσης και των παθήσεων 
της γναθοπροσωπικής χώρας και βάσης κρανίου.

γ) Η σε βάθος κατάρτιση επιστημόνων, ώστε αυτοί να 
καταστούν ικανοί για την παραγωγή νέας γνώσης.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί τίτλοι

Το Δ.Δ.Π.Μ.Σ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Παθήσεις Ρινός, Βάσης Κρανίου 
και Προσωπικής Χώρας».

Άρθρο 4 
Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων 
Ιατρικής της ημεδαπής και Τμημάτων αναγνωρισμένων 
ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής που κατέχουν 
τίτλο ειδικότητας Ωτορινολαρυγγολογίας, ή Νευροχει-
ρουργικής, ή Πλαστικής Χειρουργικής, ή Στοματικής και  
Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής ή τουλάχιστον να έχουν 
ολοκληρώσει ένα χρόνο ειδικότητας Ωτορινολαρυγγο-
λογίας ή Νευροχειρουργικής ή Πλαστικής Χειρουργικής 
ή Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής.

Άρθρο 5 
Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

Άρθρο 6 
Πρόγραμμα μαθημάτων

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που 
απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχεται σε 
ενενήντα (90). Τα μαθήματα του ΠΜΣ είναι εξαμηνιαία 
και υποχρεωτικά. Για τη λήψη του Δ.Μ.Σ. οι φοιτητές 
υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν 
επιτυχώς σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα και να εκπο-
νήσουν επιτυχώς ερευνητική διπλωματική εργασία κατά 
το Γ' εξάμηνο. Η γλώσσα διδασκαλίας όλων των μαθη-
μάτων και συγγραφής της μεταπτυχιακής ερευνητικής 
εργασίας είναι η ελληνική ή/και η αγγλική. Το πρόγραμμα 
των μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:
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Α' ΕΞΑΜΗΝΟ

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Κωδικός Π.Μ. Τίτλος
Ώρες 

διδασκαλίας 
ανά εβδομάδα

NSF_101 10

Εμβρυολογία - Ανατομία - Φυσιολογία - Παθοφυσιολογία: Ρινός - 
Παρραρινίων κοιλοτήτων και προσωπικού κρανίου. Φυσιολογία και 
Παθοφυσιολογία αναπνευστικού βλεννογόνου. Διαγνωστικές δυνατότητες 
στο ανώτερο αναπνευστικό. Απεικόνιση ρινός - ΠΡΚ - προσθίου και μέσου 
κρανιακού βόθρου - Οφθαλμικού κόγχου - φάρυγγα.

6

NSF_102 10

Παρουσίαση και ανάλυση της συμπτωματολογίας και της σημειολογίας που δυ-
νητικά εμφανίζεται από την περιοχή του ανώτερου αναπνευστικού, την περιοχή 
του προσώπου και του προσθίου κρανιακού βόθρου. Ειδικότερα: Δυσχέρεια 
ρινικής αναπνοής. Διαταραχές όσφρησης και γεύσης 
Άλγος προσώπου και κεφαλής. Αλλοιώσεις εξωτερικής μορφολογίας προσώπου 
Ροχαλητό και υπνική άπνοια. Ρινόρροια ΕΝΥ. Μεταστατική νόσος στην περιοχή 
του προσώπου και του τραχήλου 

6

NSF_103 5
Θεωρητική αναφορά σε γενικές και ειδικές χειρουργικές προσπελάσεις στις 
ανατομικές περιοχές: Ρινός - Γνάθων - Προσώπου - Οφθαλμικού κόγχου - 
Προσθίου κρανιακού βόθρου 

3

NSF 104 5

Σχεδιασμός κλινικής και βασικής έρευνας. Ποια ερευνητικά ερωτήματα 
υπάρχουν στις υπό αναφορά ανατομικές περιοχές. Ερωτήματα που αφορούν 
τις σχετιζόμενες παθήσεις από την σκοπιά του κλινικού γιατρού, του βασικού 
ερευνητή. Ερωτήματα που αναδύονται καθώς όλο και νεώτερες χειρουργικές 
τεχνικές και χειρουργικά βοηθήματα προστίθενται στο οπλοστάσιο της αντιμετώπισης.

3

ΣΥΝΟΛΟ 30
Β' ΕΞΑΜΗΝΟ

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Κωδικός Π.Μ. Τίτλος
Ώρες 

διδασκαλίας 
ανά εβδομάδα

NSF_201 10

Θεωρητική αναφορά σε χειρουργικές τεχνικές και εργαλεία για τις ανωτέρω 
ανατομικές περιοχές: Ρινός - Γνάθων - Προσώπου - Οφθαλμικού κόγχου -
Προσθίου κρανιακού βόθρου. Στη συγκεκριμένη ενότητα θα γίνεται εκ νέου 
αναφορά στις χειρουργικές προσπελάσεις με τα απαραίτητα χειρουργικά 
εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τα επιμέρους βήματα. Η χρήση των 
εργαλείων θα επιδεικνύεται και οι φοιτητές θα εξοικειώνονται με τη 
χρησιμοποίηση τους. Θα υπάρχουν εργαλεία από διαφορετικές εταιρείες 
και από διαφορετικές χειρουργικές σχολές

6

NSF_202 10

Παρακολούθηση Χειρουργείων είτε μέσω βιντεοταινιών είτε απευθείας 
μέσω μετάδοσης εικόνας και ήχου από τα χειρουργεία 
Εκπαίδευση σε ανατομικά προπλάσματα. Εκπαίδευση σε πτωματικό υλικό στην 
ενδοσκοπική ρινοχειρουργική, ρινοπλαστική. Εξωτερικές προσπελάσεις στις 
ανατομικές περιοχές προσώπου και προσθίου κρανιακού βόθρου

3

NSF_203 5

Εργαστήριο αλλεργικών παθήσεων και υπεραντιδραστικότητας 
βλεννογόνου ανώτερου αναπνευστικού 
Εργαστήριο οσφρησιομετρίας 
Εργαστήριο ύπνου

3 

NSF_204 5 Παιδική ηλικία και προβλήματα ρινός και γναθοπροσωπικής χώρας 
Επείγοντα προβλήματα 3

ΣΥΝΟΛΟ 30

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός Π.Μ Τίτλος
NSF_301 30 Διπλωματική εργασία
ΣΥΝΟΛΟ 30
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Άρθρο 7 
Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα κατ' έτος ορίζεται 
κατά ανώτατο όριο σε τριάντα (30). Τα μέλη των κατηγο-
ριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που πληρούν τις 
προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 
του άρθρου 34 καθώς και της παραγράφου 8 του άρθρου 
34 του ν. 4485/2017, μπορούν μετά από αίτηση τους να 
εγγραφούν ως υπεράριθμοι, και μόνο ένας κατ' έτος στο 
Δ.Δ.Π.Μ.Σ., σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που 
προβλέπονται στο άρθρο 45 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 8 
Διδακτικό προσωπικό

Για την υλοποίηση του Δ.Δ.Π.Μ.Σ θα απασχοληθούν μέλη 
ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, 
μέλη ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ καθώς και μέλη 
ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ιδίου Πανεπιστημίου ή άλλων 
Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς 
και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τα προ-
βλεπόμενα στο άρθρο 36 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ. Α’).

Άρθρο 9 
Υλικοτεχνική υποδομή

Η απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή θα διατεθεί από 
την υπάρχουσα υποδομή των Πανεπιστημίων Πατρών 
και ΕΚΠΑ καθώς και από την εργαστηριακή υποδομή 
των Κλινικών και Εργαστηρίων του Τμήματος Ιατρικής 
του Πανεπιστημίου Πατρών και της Ιατρικής Σχολής του 
ΕΚΠΑ, η οποία είναι επαρκής για την απρόσκοπτη διεξα-
γωγή του προγράμματος.

Άρθρο 10 
Διάρκεια λειτουργίας

Το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό 
έτος 2025 - 2026 σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά 
διατάξεις.

Άρθρο 11 
Αναλυτικός προϋπολογισμός

Ο αναλυτικός προϋπολογισμός περιέχει την καταγρα-
φή των εσόδων και εξόδων ανά κατηγορία:
Α. ΕΣΟΔΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΕΥΡΩ
Προϋπολογισμός του Α.Ε.Ι.
Προϋπολογισμός του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων
Δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε 
είδους χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα 30.000

Πόρους από ερευνητικά προγράμματα 10.000
Πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών 20.000

Μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών 
Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) Α.Ε.Ι.
Κάθε άλλη νόμιμη αιτία (*Τέλη Φοίτησης) 150.000
Σύνολο 210.000
* Τέλη Φοίτησης και λοιποί πόροι χρηματοδότησης 

Β. ΕΞΟΔΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (70%) ΕΥΡΩ

Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 6.500
Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε 
μεταπτυχιακούς φοιτητές 45.000

Δαπάνες αναλώσιμων 5.500

Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ 20.000

Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ. 
για εκπαιδευτικούς σκοπούς
Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού 
των Α.Ε.Ι. και ερευνητικών κέντρων και 
ινστιτούτων που συμμετέχουν στην οργάνωση 
του Π.Μ.Σ.

15.000

Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού 
των Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν στην οργάνωση 
του Π.Μ.Σ.
Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της 
παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 5.000

Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης 17.000

Λοιπές δαπάνες 
- έξοδα δημοσιότητας - προβολής 
- αγοράς εκπαιδευτικού υλικού (πτωματικά 
παρασκευάσματα) 
- οργάνωσης συνεδρίου 
- δαπάνες εργασιών πεδίου

5.000 
2.000

 
26.000

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (30%)
Άρθρο 37, παράγραφος 4β του ν. 4485/2017 63.000

Σύνολο (100%) 210.000

To 30% του ετήσιου κόστους λειτουργίας του προ-
γράμματος βάσει το άρθρου 37 του ν. 4485/2017 ανέρ-
χεται στο ποσό των 63.000€ και θα χρησιμοποιηθεί για 
κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Ιδρύματος, των κρα-
τήσεων ΕΛΚΕ, με προτεραιότητα στην κάλυψη αναγκών 
των Π.Μ.Σ. που λειτουργούν χωρίς τέλη φοίτησης.

Το κόστος λειτουργίας του Δ.Δ.Π.Μ.Σ θα καλυφθεί από 
τέλη φοίτησης, χορηγίες, ερευνητικά προγράμματα, δω-
ρεές κ.λπ.

Η επιβολή τελών φοίτησης (5.000 ευρώ ανά φοιτη-
τή) είναι απαραίτητη για την κάλυψη των λειτουργικών 
εξόδων του Δ.Δ.Π.Μ.Σ, καθώς μετά την ολοκλήρωση του 
κύκλου των θεωρητικών μαθημάτων πραγματοποιείται 
πρακτική εξάσκηση σε πτωματικά παρασκευάσματα, 
εκπαίδευση σε ανατομικά προπλάσματα και πτωματικό 
υλικό στην ενδοσκοπική ρινοχειρουργική, ρινοπλαστι-
κή, εξωτερικές προσπελάσεις στις ανατομικές περιοχές 
προσώπου και προσθίου κρανιακού βόθρου (ως Πίνακας 
Υποχρεωτικών Μαθημάτων σχεδίου Απόφασης, κωδ. Β2). 

Η πραγματοποίηση της πρακτικής εξάσκησης γίνεται 
κατόπιν έγκρισης της εισαγωγής, μεταφοράς και χρήσης 
των πτωματικών δειγμάτων από το εξωτερικό, από το 
Υπουργείο Υγείας, τηρώντας πιστά τις ισχύουσες διατάξεις.
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Άρθρο 12 
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 29 Ιουνίου 2018

Η Πρύτανης

ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

Αριθμ. απόφ. 4153/2018 (4)
    Έγκριση υπερωριών υπαλλήλων της «ΟΡΓΑΝΙΣ-

ΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.» για το Β' εξάμηνο 

έτους 2018.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. 
(Πρακτικό 391/25.6.2018) 

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 20 του ν. 4024/2011 (Α' 226/24.10.2011) 

«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμο-
λόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις ...», όπως 
αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 176 του ν. 4261/2014.

2. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α' 176) «Διαχεί-
ριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις...».

3. Την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών 2/31029/
ΔΕΠ/6.5.2016 (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-ΟΝΜ), «Παροχή οδηγιών 
για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β' του 
ν. 4354/2015 (Α' 176)».

4. Τις διατάξεις της αριθμ. 3426.5/33/94 υπουργικής 
απόφασης (Β’ 713/22.9.1994) για κάλυψη αναγκών ερ-
γασίας πέρα από την πενθήμερη εργασία.

5. Την αριθμ. οικ. 2/70738/0022/28.9.2012 (κοινο-
ποίηση μισθολογικών διατάξεων) απόφαση της 22ης 
Δ/νσης Μισθολογίου του Γ.Λ.Κ.

6. Το άρθρο 2 του Καταστατικού του Ο.Λ.Β. ΑΕ που 
έχει εγκριθεί με το άρθρο εικοστό δεύτερο του ν. 2932/
2001 (Α’ 145/27.6.2001) όπως κωδικοποιήθηκε και προ-
σαρμόστηκε με τις διατάξεις του ν. 3429/2005.

7. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή, για το χρονικό 
διάστημα μέχρι την 1/7 - 31/12/2018 θα προκληθεί δα-
πάνη ύψους περίπου 50.000,00 € η οποία θα καλυφθεί 

από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Λογαριασμού ΕΓΛΣ 
60 του προϋπολογισμού έτους 2018.

8. Τα άρθρα 55 και 56 του ΓΚΠ της Ο.Λ.Β. Α.Ε. (εξα-
σφάλιση λειτουργίας των εγκαταστάσεων του Οργανι-
σμού καθ' όλο το 24ωρο και όλες τις ημέρες του έτους, 
καθώς και την κάλυψη των εκτάκτων και απρόβλεπτων 
αναγκών....) (απόφαση 1939 (πρακτικό 196/10.2.2011) 
Δ.Σ.), περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
760/22.2.2011/τ. ΑΕ - ΕΠΕ.

9. Τις ανάγκες του Οργανισμού Λιμένος Βόλου, ώστε 
να διασφαλιστεί η συνεχής, τακτική, εύρυθμη, ασφαλής 
και αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών του ομό-
φωνα, αποφάσισε:

Την έγκριση της υπερωριακής απασχόλησης σαράντα 
έξι (46) υπαλλήλων του Ο.Λ.Β. για το Β' εξάμηνο έτους 
2018. Ο αριθμός των ωρών που θα απασχοληθεί υπε-
ρωριακά ο κάθε υπάλληλος θα είναι το ανώτερο επι-
τρεπτό όριο που προβλέπεται από το άρθρο 20 του 
ν. 4354/2015, δηλαδή μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά 
υπάλληλο το εξάμηνο για απογευματινή υπερωριακή 
εργασία, μέχρι ενενήντα έξι (96) ώρες ανά υπάλληλο το 
εξάμηνο για νυκτερινή και μέχρι ενενήντα έξι (96) ώρες 
ανά υπάλληλο το εξάμηνο για εργασία τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες.

Τα παραπάνω αναφερόμενα όρια αριθμού εργαζο-
μένων και ωρών απασχόλησης είναι τα ανώτερα προ-
βλεπόμενα και δύνανται να πραγματοποιηθούν μόνο 
εφόσον το επιβάλλουν οι ανάγκες του Ο.Λ.Β. και σε καμία 
περίπτωση δε θα γίνει υπέρβαση του ανώτατου αριθμού 
ωρών ανά υπάλληλο.

Οι υπερωρίες κάθε μήνα θα πιστοποιούνται με κατάστα-
ση από τον αρμόδιο κατά Υπηρεσία Προϊστάμενο και θα 
εγκρίνονται από τον Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο Ο.Λ.Β. Α.Ε.

Οι ανάγκες για τις οποίες απαιτούνται οι παραπάνω 
υπερωρίες είναι εργασίες φορτοεκφόρτωσης εμπο-
ρευμάτων, εξυπηρέτηση πλοίων με scrap, containers, 
ευπαθή φορτία κ.λπ., λειτουργία πλαστιγγών κατά τα 
Σαββατοκύριακα και νυχτερινές ώρες, αποκατάσταση 
ζημιών σε μηχ/τα φορτοεκφόρτωσης, παροχή υπηρε-
σιών προς τους χρήστες του λιμένα.

Οι ανωτέρω εργασίες απαιτούν την υποστήριξη τους 
από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, καθώς 
και της Δ/νσης Οικ/κού - Εκμ/σης - Δ/κού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και θα ισχύσει από τη δημοσίευσή της.

  Βόλος, 29 Ιουνίου 2018 

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ  
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*02028661807180008*

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 στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης 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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