
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο: «Νεώτερη και Σύγχρονη Ελλη-
νική Ιστορία» της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστη-
μών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και 
έγκριση της οργάνωσης και της λειτουργίας του.

2 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΤΕΚ 1063/
18-5-2018 πράξης επανίδρυσης του Προγράμμα-
τος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ακουστι-
κός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος» (Β΄ 2029) της 
Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών του Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου.

3 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης πρακτι-
κογράφου Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. 
Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και 
Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας, για το έτος 2021.

4 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης των 
υπαλλήλων του ν.π.δ.δ. Κέντρο Κοινωνικής Προ-
στασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου 
Ορεστιάδας, για το A’ εξάμηνο 2021.

5 Πραγματοποίηση εργασίας καθ’ υπέρβαση του 
υποχρεωτικού ωραρίου για το έτος 2021 στον 
Τοπικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) 
Κορυφής Ημαθίας.

6 Υπερωριακή απασχόληση έτους 2021 επιπλέον 
προσωπικού Τ.Ο.Ε.Β. Γιαννιτσών».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΤΕΚ: 236 (1)
   Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών με τίτλο: «Νεώτερη και Σύγχρονη Ελλη-

νική Ιστορία» της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστη-

μών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και 

έγκριση της οργάνωσης και της λειτουργίας του. 

 Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 5 και 10 του ν. 2552/1997 «Ελλη-

νικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» (Α’  266).
2. Την παρ. 6 του άρθρου 26 του ν. 4386/2016 «Ρυθμί-

σεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 83).
3. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ο Οργανισμός και ο 

Εσωτερικός Κανονισμός του Ιδρύματος.
4. Την περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 85, τα άρθρα 32 

και 37 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 114).

5. Tην εγκύκλιο ΥΠ.Π.Ε.Θ. 42777/Ζ1/14.03.2018 - Ίδρυ-
ση - Επανίδρυση Π.Μ.Σ σε εφαρμογή των διατάξεων του 
ν. 4485/2017 (Α’ 114).

6. Τον ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποιότητας στην 
ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώ-
ρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος» 
(Α’ 189).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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7. Την υπό στοιχεία 105092/Ζ1 απόφαση της Υπουρ-
γού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Αποδοχή παραίτησης 
Αντιπροέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου/Τροποποίηση της υπό στοι-
χεία 140286/Ζ1/2019 απόφασης “Ανασυγκρότηση της 
Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανε-
πιστημίου - ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρων της 
Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπι-
στημίου” (Υ.Ο.Δ.Δ. 721)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 637/2020).

8. Το πρακτικό της υπ’ αρ. 172ης/03.11.2020 συνεδρία-
σης της Κοσμητείας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστη-
μών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

9. Το πρακτικό της υπ’ αρ. 502η/20.01.2021 συνεδρία-
σης της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου.

10. Το υπό στοιχεία 12449/Ζ1/03.02.2021 έγγραφο του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε εφαρμογή 
της διάταξης του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

11. Την υπ’ αρ. 800η/25.02.2014 έκθεση εξωτερικής 
αξιολόγησης της Α.Δ.Ι.Π. που αφορά στη Σχολή Ανθρω-
πιστικών Επιστημών του Ε.Α.Π..

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

Την ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών με τίτλο «Νεώτερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία» 
στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου, ως εξής:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΣΑΕ) του Ελλη-
νικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) θα λειτουργήσει 
από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 το Πρόγραμμα Με-
ταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Νεώτερη και Σύγχρονη 
Ελληνική Ιστορία» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφα-
σης αυτής, τον ν. 4485/2017 (Α΄ 114) και τον ν. 2552/1997 
(Α΄ 266).

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ είναι η Νεώτερη και Σύγχρονη 
Ελληνική Ιστορία (19ος - 21ος αι.). Σκοπός του Π.Μ.Σ είναι 
η εξειδίκευση επιστημόνων στη Νεώτερη και Σύγχρονη 
Ελληνική Ιστορία και η εξοικείωσή τους με τις σύγχρονες 
ιστορικές μεθόδους και ερευνητικές τάσεις, αποκλειστι-
κά και συνολικά διά της εξ αποστάσεως διδασκαλίας.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώ-
ματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη «Νεώτερη και Σύγχρονη 
Ελληνική Ιστορία». Ο τίτλος θα απονέμεται από τη Σχολή 
Ανθρωπιστικών Επιστημών του ΕΑΠ.

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί απόφοιτοι των ΑΕΙ της ημε-
δαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής (σύμφωνα 
με την παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017). Για την 

επιτυχή παρακολούθηση του Προγράμματος απαιτείται 
η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον σε 
επίπεδο Β2, σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο 
Αναφοράς για τις Γλώσσες.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Νεώτερη 
και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία» διαρθρώνεται σε τέσ-
σερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία περιλαμβάνουν 
τέσσερις (4) υποχρεωτικές Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.), έξι 
(6) Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.) επιλογής και μεταπτυχια-
κή διπλωματική εργασία. Ο ελάχιστος χρόνος φοίτησης 
είναι τα δύο (2) ακαδημαϊκά έτη. Για την απόκτηση του 
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είναι 
υποχρεωτική η επιτυχής ολοκλήρωση επτά (7) Θ.Ε., κα-
θώς επίσης η επιτυχής εκπόνηση και παρουσίαση της 
Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών - Γλώσσα διδασκαλίας

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Τίτλου 
Σπουδών «Νεώτερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία» 
είναι 120 ECTS (30 ECTS ανά εξάμηνο). Αναλυτικά, η δι-
άρθρωση του Π.Μ.Σ. είναι η ακόλουθη:

1ο Εξάμηνο (30 ECTS)
Θ.Ε.: Μεταξύ παράδοσης και εκσυγχρονισμού: Η ελλη-

νική πολιτική σκηνή (Υποχρεωτική, 15 ECTS)
Γνωστικά Αντικείμενα:
- Πολιτική Ιστορία της Ελλάδας, 19ος-20ος αι
- Συνταγματική Ιστορία της Ελλάδας, 19ος-20ος αι
Θ.Ε.: Οι Έλληνες και οι μεγάλες ιδέες τους (Επιλογής, 

15 ECTS)
Γνωστικά Αντικείμενα:
- Ιστορία διεθνών σχέσεων
- Ιστορία των ιδεών (Αλυτρωτισμός)
Θ.Ε.: Δυτικά της Ανατολής: Διαφωτισμός και Ορθοδο-

ξία ως παράγοντες διαμόρφωσης της εθνικής ταυτότη-
τας (Επιλογής, 15 ECTS)

Γνωστικά Αντικείμενα:
- Ιστορία των ιδεών και της παιδείας
- Κοινωνική Ιστορία (Εθνικισμός, Ταυτότητες)
2ο Εξάμηνο (30 ECTS)
Θ.Ε.: Ο ελληνικός γεωγραφικός χώρος και οι μεγάλες 

δυνάμεις (1800-1922) (Υποχρεωτική, 15 ECTS)
Γνωστικά Αντικείμενα:
- Ελληνική Διπλωματική Ιστορία 19οςαι.-1922
- Ευρωπαϊκή Διπλωματική Ιστορία 19οςαι.-1920
Θ.Ε.: Τάσεις και πόλεμοι της ελληνικής ιστοριογραφίας, 

19ος-21ος αιώνας (Επιλογής, 15 ECTS)
Γνωστικά Αντικείμενα:
- Ιστορία της Ιστοριογραφίας
- Θεωρία της Ιστορίας
Θ.Ε.: Των Ελλήνων οι κοινότητες: Ομογενείς, πάροικοι 

και μετανάστες (Επιλογής, 15 ECTS)
Γνωστικά Αντικείμενα:
- Ιστορία της ελληνικής Διασποράς
- Ιστορία της ελληνικής μετανάστευσης
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3ο Εξάμηνο (30 ECTS)
Θ.Ε.: Ο ελληνικός γεωγραφικός χώρος και το διεθνές 

σύστημα (1922-1989) (Υποχρεωτική, 15 ECTS)
Γνωστικά Αντικείμενα:
- Ελληνική Διπλωματική Ιστορία 1922-1989.
- Διεθνής Ιστορία 1920-1989.
Θ.Ε.: Ελλάδα και Βαλκάνια: Μια ασύμμετρη σχέση (Επι-

λογής, 15 ECTS)
Γνωστικά Αντικείμενα:
- Σχέσεις Ελλάδας και Βαλκανίων
- Ιστορία των ιδεών (Εθνικές Ιδεολογίες και στερεό-

τυπα)
Θ.Ε.: Κλέφτες, παλικάρια και αντάρτες: Έλληνες παρά-

νομοι και ήρωες (Επιλογής, 15 ECTS)
Γνωστικά Αντικείμενα:
- Κοινωνική Ιστορία του πολέμου
- Στρατιωτική Ιστορία
4ο Εξάμηνο (30 ECTS)
Θ.Ε.: Αστοί, αγρότες και εργάτες: Θέματα της ελληνικής 

κοινωνικής ιστορίας (Υποχρεωτική, 15 ECTS)
Γνωστικά Αντικείμενα:
- Κοινωνική Ιστορία της εργασίας
- Οικονομική Ιστορία
Μ.Δ.Ε.: Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Υποχρε-

ωτική, 15 ECTS)
Η γλώσσα διδασκαλίας του Προγράμματος είναι η 

ελληνική. Η γλώσσα εκπόνησης της μεταπτυχιακής δι-
πλωματικής εργασίας είναι η ελληνική.

Άρθρο 7
Προσωπικό

Δύναται να απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και 
ΕΤΕΠ των ΑΕΙ της ημεδαπής, ερευνητές, διδάσκοντες 
ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και άλλες 
κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 36 του ν. 4485/2017 (Α’ 114), όπως τροποποι-
ήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 242 του ν. 4610/2019 
(Α’ 70) και την παρ. 2 του άρθρου 171 του ν. 4635/2019 
(Α’ 167). Οι διδάσκοντες (Συνεργαζόμενο Επιστημονικό 
Προσωπικό ΣΕΠ) στο πρόγραμμα επιλέγονται ύστερα 
από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Άρθρο 8
Υλικοτεχνική υποδομή

Για τη λειτουργία του προγράμματος θα χρησιμοποιη-
θεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου, των Παραρτημάτων του και 
των κτιρίων ή άλλων υποδομών που θα απαιτηθεί να 
μισθωθούν από το ίδρυμα, ανάλογα με τις ανάγκες που 
θα προκύψουν από τον αριθμό των τελικώς εγγεγραμ-
μένων φοιτητών του Προγράμματος.

Άρθρο 9
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό 
έτος 2026-2027, με την επιφύλαξη της παρ. 8 του άρθρου 
32 του ν. 4485/2017 (Α’ 114) και της παρ. 6 του άρθρου 
26 του ν. 4386/2016 (Α’ 83).

Άρθρο 10
Μεταβατικές Διατάξεις

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πάτρα, 9 Φεβρουαρίου 2021

Ο Πρόεδρος

ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ

Ι

      Αριθμ. TEK: 235 (2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΤΕΚ 1063/

18-5-2018 πράξης επανίδρυσης του Προγράμ-

ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ακου-

στικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος» (Β΄ 2029) 

της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών του Ελληνι-

κού Ανοικτού Πανεπιστημίου. 

 Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 5 και 10 του ν. 2552/1997 «Ελλη-

νικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 266).
2. Την παρ. 6 του άρθρου 26 του ν. 4386/2016 «Ρυθμί-

σεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 83).
3. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ο Οργανισμός και ο 

Εσωτερικός Κανονισμός του Ιδρύματος.
4. Την περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 85, τα άρθρα 32 

και 37 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 114).

5. Την εγκύκλιο ΥΠ.Π.Ε.Θ. 42777/Ζ1/14.03.2018 - Ίδρυ-
ση -Επανίδρυση Π.Μ.Σ σε εφαρμογή των διατάξεων του 
ν. 4485/2017 (Α’ 114).

6. Τον ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποιότητας στην 
ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώ-
ρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος» 
(Α’ 189).

7. Την υπό στοιχεία 105092/Ζ1 απόφαση της Υπουρ-
γού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Αποδοχή παραίτησης 
Αντιπροέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου/Τροποποίηση της υπό στοι-
χεία140286/Ζ1/2019 απόφασης “Ανασυγκρότηση της 
Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανε-
πιστημίου - ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρων της 
Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπι-
στημίου” (Υ.Ο.Δ.Δ. 721)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 637).

8. Το πρακτικό της υπ’ αρ. 499/21-12-2020 συνεδρία-
σης της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου ασκούσας καθήκοντα Κοσμητείας, σύμ-
φωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 2552/1997 
(Α’ 244).
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9. Το πρακτικό της υπ’ αρ. 502/20-01-2021 sυνεδρία-
σης της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου.

10. Το υπό στοιχεία 12449/Ζ1/03-02-2021 έγγραφο του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε εφαρμογή 
της διάταξης του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

11. Την υπ’ αρ. 1437/14-5-2014 έκθεση εξωτερικής 
αξιολόγησης της Α.Δ.Ι.Π. που αφορά τη Σχολή Εφαρμο-
σμένων Τεχνών του Ε.Α.Π.

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

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία ΤΕΚ1063/18.05.2018 
πράξης επανίδρυσης του Προγράμματος Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών με τίτλο «Ακουστικός Σχεδιασμός και 
Ψηφιακός Ήχος» (Β΄ 2029) της Σχολής Εφαρμοσμένων 
Τεχνών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου ως ακο-
λούθως:

1. Το άρθρο 5 «Χρονική Διάρκεια» αντικαθίσταται ως 
εξής:

Το Π.Μ.Σ. «Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός 
Ήχος» διαρθρώνεται σε δύο (2) ακαδημαϊκά έτη, τα 
οποία περιλαμβάνουν τέσσερις (4) Θεματικές Ενότητες 
(Θ.Ε.) και εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας (Δ.Ε.). Η ελά-
χιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προ-
γράμματος είναι δύο (2) έτη. Το σύνολο των πιστωτικών 
μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του 
Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών είναι 120 ECTS.

2. Το άρθρο 6 «Πρόγραμμα Σπουδών - Γλώσσα Διδα-
σκαλίας» αντικαθίσταται ως εξής:

1ο έτος σπουδών
Θ.Ε. «Ακουστικός σχεδιασμός» (Y, 20 ECTS) με γνωστι-

κά αντικείμενα:
1. Εισαγωγικές έννοιες ακουστικής
2. Αντίληψη του ήχου
3. Αρχιτεκτονική και ακουστική
4. Ηλεκτροακουστικές εγκαταστάσεις
5. Μουσικά όργανα και ηλεκτρονική τεχνολογία ήχου
6. Ο ήχος στον χώρο
Θ.Ε. «Ηχομόνωση-ηχοπροστασία» (Y, 20 ECTS) με γνω-

στικά αντικείμενα:
1. Βασικές εισαγωγικές έννοιες
2. Μέτρηση και ανάλυση θορύβου
3. Υπαίθρια ηχοπροστασία και κτηριακή ηχομόνωση
4. Καταστολή θορύβου και ηχοαπορροφητικά υλικά
5. Χάρτες και δείκτες θορύβου, κανονισμοί
6. Φυσιολογία και προστασία της ακοής, κανονισμοί
Θ.Ε. «Ακουστική Χώρου» (Y, 20 ECTS) με γνωστικά 

αντικείμενα:
1. Διάδοση και ανάλυση του ήχου σε κλειστούς χώρους
2. Ακουστικές παράμετροι μέτρησης και αξιολόγησης
3. Γεωμετρική και κυματική ακουστική
4. Μηχανισμοί ηχοαπορρόφησης και υλικά
5. Σχεδιασμός χώρων ομιλίας, αιθουσών συναυλιών, 

αιθουσών πολλαπλών χρήσεων
6. Λογισμικό μέτρησης και πρόβλεψη ακουστικής χώ-

ρων
2ο έτος σπουδών
Θ.Ε. «Ψηφιακός Ήχος» (Y, 30 ECTS) με γνωστικά αντι-

κείμενα:

1. Εφαρμογές λογισμικού ακουστικού σχεδιασμού και 
ηχοπροστασίας

2. Ψηφιακή επεξεργασία και ανάλυση ηχητικών ση-
μάτων

3. Εφαρμογές ψηφιακού ήχου
4. Μέτρηση απόκρισης ηχητικών και ακουστικών συ-

στημάτων
5. Λογισμικό για μουσικές εφαρμογές, ηχογράφηση 

και ηχητική αναπαραγωγή
6. Ηχητικές εφαρμογές στο διαδίκτυο
7. Σημασιολογική ανάλυση και ανάκτηση μουσικής 

πληροφορίας
8. Τεχνολογίες για τρισδιάστατο ήχο
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Μ.Δ.Ε.) (Y, 30 

ECTS)
Η γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας είναι 

η ελληνική.
Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ είναι η ελληνική.
Με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων μπορεί να 

επέλθει τροποποίηση των Θ.Ε.
Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ει-

δίκευσης είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση 
και των τεσσάρων ΘΕ καθώς επίσης και η επιτυχής ολο-
κλήρωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής εργασίας.

3. Το άρθρο 10 «Μεταβατικές διατάξεις» αντικαθίστα-
ται ως εξής:

Οι τροποποιούμενες διατάξεις θα ισχύσουν για τους 
εισαχθέντες από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Όσα 
θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση θα 
ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπου-
δών καθώς και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία.

Κατά τα λοιπά ισχύει η πράξη υπό στοιχεία ΤΕΚ 
1063/18.05.2018 ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πάτρα, 9 Φεβρουαρίου 2021

Ο Πρόεδρος

ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ

Ι

        Αριθμ. 256 (3)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης πρακτι-

κογράφου Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. 

Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και 

Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας, για το έτος 2021. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΠΔΔ - ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 23 του ν. 3584/2007 «Κώδικας κατάστασης 

Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (Α’ 143).
2. Το άρθρο 48 του ν. 3584/2007 «Κώδικας κατάστασης 

Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (Α’ 143), σύμφω-
να με το οποίο η καθιέρωση υπερωριακής εργασίας γίνε-
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ται με απόφαση του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου, 
με τους όρους και τους περιορισμούς που ισχύουν κάθε 
φορά για τους δημοσίους υπαλλήλους.

3. Την παρ. 10 του άρθρου 12 του ν. 2503/1997.
4. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη 

εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και 
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων» (Α΄ 176).

5. Την υπ’ αρ. 1/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου ν.π.δ.δ. Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλ-
ληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας, με την 
οποία ορίζεται πρακτικογράφος για το έτος 2021.

6. Την εγγεγραμμένη πίστωση στον Κ.Α.02.15.6012 
σύμφωνα με την οποία υπάρχει στον προϋπολογισμό του 
έτους 2021 του ν.π.δ.δ. Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας 
Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας ποσό 
1.500,00€ για τον παραπάνω σκοπό, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλη-
σης από 1-1-2021 έως 31-12-2021 για την υπάλληλο που 
ασκεί τα καθήκοντα Πρακτικογράφου του Διοικητικού 
Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας 
Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας, καθ’ 
υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας, με την 
προβλεπόμενη από το νόμο αποζημίωση.

Οι ώρες αποζημίωσης δεν θα υπερβαίνουν τις εκατόν 
είκοσι (120) ώρες ανά εξάμηνο.

Η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω υπερωρια-
κή απασχόληση θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του 
Κ.Α.02.15.6012 στον προϋπολογισμό του ν.π.δ.δ. Κέντρο 
Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού 
Δήμου Ορεστιάδας του έτους 2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως

Ορεστιάδα, 9 Φεβρουαρίου 2021

Ο Πρόεδρος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 

Ι

     Αριθμ. 255 (4)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης των 

υπαλλήλων του ν.π.δ.δ. Κέντρο Κοινωνικής Προ-

στασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου 

Ορεστιάδας, για το A’ εξάμηνο 2021. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΠΔΔ - ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (A΄ 87).
2. Το άρθρο 48 και 176 του ν. 3584/2007 (A΄ 143).
3. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 «Μισθολογικές ρυθ-

μίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) πρώτου και δεύτερου 
βαθμού των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του 

κεφ. Α’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314) και άλλες μισθολογικές 
διατάξεις» (Α’ 176).

4. Την παρ. 10 του άρθρου 12 του ν.  2503/1997(Α΄ 107).
5. Την υπό στοιχεία 2/31029/ΔΕΠ/06.05.2016 εγκύκλιο 

του Υπουργείου Οικονομικών.
6. Την υπ’ αρ. 6/2015 απόφαση του Δ.Σ του Κέντρου 

Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού 
Δήμου Ορεστιάδας περί καθιέρωσης 24ης λειτουργίας, 
καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέ-
ρες των υπηρεσιών του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.

7. Την υπ’ αρ. 1546/2015 απόφαση του Γενικού Γραμμα-
τέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θρά-
κης περί καθιέρωσης 24ης λειτουργίας τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες των αθλητικών εγκαταστάσεων του 
ΝΠΔΔ - Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και 
Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας (Β΄ 439).

8. Το γεγονός ότι κατά την διάρκεια του A’ εξαμήνου 
2021 από Δευτέρα έως Σάββατο, τις Κυριακές και λοι-
πές εξαιρέσιμες ημέρες θα παρουσιασθούν εποχικές, 
έκτακτες και επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες, οι οποίες 
επιβάλλουν την απασχόληση προσωπικού της υπηρεσί-
ας πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας.

9. Το γεγονός ότι δύο (2) υπάλληλοι απασχολούνται 
στο τμήμα αθλητισμού του ν.π.δ.δ. του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο και 
αναγκάζονται πολλές φορές να εργάζονται από Δευτέρα 
έως Σάββατο πέραν του κανονικού ωραρίου απασχό-
λησης, καθώς και τις Κυριακές και λοιπές εξαιρέσιμες 
ημέρες πρέπει να αμείβονται για τους παρακάτω λόγους:

α) Οι αθλητικές εγκαταστάσεις λειτουργούν από τις 
07:00 έως 23:30 καθημερινά.

β) Τελούνται επίσημοι αθλητικοί αγώνες, στο παλιό 
κλειστό γήπεδο Ορεστιάδας και στο Δημοτικό Στάδιο 
Ορεστιάδας κατά τις Κυριακές, αργίες και λοιπές εξαι-
ρέσιμες ημέρες.

10. Με την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη 
ύψους 750,00 ευρώ, η οποία θα αντιμετωπισθεί από 
τους Κ.Α:

• ΚΑ 02.15.6012: Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 
και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοι-
πές πρόσθετες αμοιβές: 1.500,00 ευρώ

και
• KA 15.6051: Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με 

σύμβαση Δημοσίου Δικαίου: 97.000,00 ευρώ. (Η προ-
κύπτουσα σχετική δαπάνη δεν δύναται να υπερβαίνει 
κατά μήνα το ένα δωδέκατο (1/12) των εγγεγραμμένων 
πιστώσεων.), αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση σε δύο (2) 
υπαλλήλους που απασχολούνται στο τμήμα αθλητισμού 
του Ν.Π.Δ.Δ του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο, κατά το A’ εξάμηνο 2021 
για 16 ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως για υπερωριακή 
εργασία από Δευτέρα έως Σάββατο πέραν του κανονι-
κού ωραρίου απασχόλησης, καθώς και τις Κυριακές και 
λοιπές εξαιρέσιμες ημέρες, με την προβλεπόμενη από 
το νόμο αποζημίωση, για την κάλυψη των προμνημο-
νευόμενων υπηρεσιακών αναγκών του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπι-
κού ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις 
ανάγκες της Υπηρεσίας.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ορεστιάδα, 9 Φεβρουαρίου 2021

Ο Πρόεδρος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Ι

    Αριθμ. απόφ. 68/30-12-2020 (5)
Πραγματοποίηση εργασίας καθ’ υπέρβαση του 

υποχρεωτικού ωραρίου για το έτος 2021 στον 

Τοπικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) 

Κορυφής Ημαθίας. 

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΚΟΡΥΦΗΣ 
ΗΜΑΘΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Το άρθρο 7 του Κεφαλαίου Β του ν. 4354/2015 

(Α΄ 176) σύμφωνα με το οποίο στο πεδίο εφαρμογής του 
νόμου υπάγονται οι υπάλληλοι των Γενικών και Τοπικών 
Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (περ. ιδ).

2. Την υπό στοιχεία 2/1015/ΔΕΠ/5-01-2016 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: Παροχή οδηγι-
ών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β 
του ν. 4354/2015 «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλ-
λήλων του Δημοσίου, των  Οργανισμών Τοπικής Αυτο-
διοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των 
Νομικών Προσώπων Δημοσίου(Ν.Π.Δ.Δ.) ΚΑΙ Ιδιωτικού 
Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α του 
ν. 3429/2015 (Α΄314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις» 
(Α΄ 176) και ΑΔΑ: ΨΑΕΦΗ-ΠΟ7.

3. Τις διατάξεις της παρ.  Α του άρθρου 20 (Εργα-
σία καθ’υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου) του 
ν. 4354/2015 στις οποίες επισημαίνεται ότι είναι υπο-
χρεωτική η δημοσίευση των ανωτέρω αποφάσεων στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

4. Την εισήγηση του Προέδρου του Οργανισμού για 
την πραγματοποίηση εργασίας καθ’ υπέρβαση του υπο-
χρεωτικού ωραρίου για το έτος 2021 στο ΤΟΕΒ Κορυφής 
λόγω των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών του Ορ-
γανισμού κατά την αρδευτική περίοδο όπου τα έργα 
λειτουργούν σε 24ωρη βάση, αλλά και πέρα από την 
περίοδο λειτουργικής αιχμής των έργων κατά την αρδευ-
τική περίοδο λόγω της αναγκαιότητας της συντήρησης 
του αρδευτικού δικτύου. 

5. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή προκαλεί δαπάνη 
ύψους (5.750,00) ευρώ, η οποία βαρύνει αποκλειστικά 
των ΤΟΕΒ Κορυφής και δεν συνεπάγεται επιβάρυνση 
του κρατικού προϋπολογισμού, καθώς οι πόροι των ΟΕΒ 
προέρχονται από ανταποδοτικές εισφορές των ωφελου-
μένων (άρθρο 15 του ν.δ. 3881/1958 «Περί Έργων Εγγεί-
ων Βελτιώσεων»).

6. Το άρθρο 4 του Κανονισμού Αρδεύσεως του Οργα-
νισμού που αναφέρει ότι «η λειτουργία του αρδευτικού 
δικτύου σε ολόκληρη την αρδευτική περίοδο θα είναι 
24ωρη. Ο τρόπος που θα λειτουργούν οι διώρυγες, η 

παροχή τους σε νερό και οτιδήποτε άλλο που θα αφορά 
τη διανομή του ποτιστικού νερού, θα καθορίζονται από 
το πρόγραμμα διανομής», ομόφωνα αποφασίζει:

Την πραγματοποίηση υπερωριακής καθ’ υπέρβαση 
του υποχρεωτικού ωραρίου απασχόλησης εντός του 
έτους 2021, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4354/2015.

Ειδικότερα: 
α) Για το α’ εξάμηνο του 2021 χορηγεί:
- απογευματινή υπερωριακή εργασία, πέραν των ωρών 

της υποχρεωτικής εργασίας μέχρι 120 ώρες για δύο (2) 
τακτικούς υπαλλήλους και μέχρι σαράντα (40) ώρες για 
τέσσερις (4) εποχιακούς υπαλλήλους

- υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέ-
σιμες μέχρι (32)τριάντα δύο ώρες για (4) τέσσερις επο-
χιακούς υπαλλήλους.

Αφορά συνολικά έξι (6) υπαλλήλους και πεντακόσιες 
εξήντα οκτώ (528) ώρες συνολικά κατ’ ανώτατο όριο. 

β) Για το β’ εξάμηνο του 2021 χορηγεί: 
- απογευματινή υπερωριακή εργασία, πέραν των ωρών 

της υποχρεωτικής εργασίας μέχρι 120 ώρες για δύο (2) 
τακτικούς υπαλλήλους και μέχρι εξήντα (60) ώρες για 
τέσσερις (4) εποχιακούς υπαλλήλους 

- υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσι-
μες μέχρι (48)σαράντα οκτώ ώρες για (4) τέσσερις επο-
χιακούς υπαλλήλους.

Αφορά συνολικά έξι (6) υπαλλήλους και εξακόσιες 
εβδομήντα δύο (672) ώρες συνολικά κατ’ ανώτατο όριο. 

Αρμόδιο όργανο για την αναγκαιότητα πραγματοποίη-
σης υπερωριακής απασχόλησης καθίσταται ο Πρόεδρος 
Λιακόπουλος Αθανάσιος και για την παρακολούθηση 
της υλοποίηση εντός των ορίων του εγκεκριμένου προ-
ϋπολογισμού έτους 2021 το οικονομικό τμήμα του Ορ-
γανισμού. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

    Αριθμ. απόφ. 17/8/28-1-2021 (6)
Υπερωριακή απασχόληση έτους 2021 επιπλέον 

προσωπικού Τ.Ο.Ε.Β. Γιαννιτσών»  . 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΩΝ 
ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

 Αφού έλαβε υπόψη:
1. Το άρθρο 7 του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015 

σύμφωνα με το οποίο στο πεδίο εφαρμογής του νόμου 
υπάγονται οι υπάλληλοι των Γενικών και Τοπικών Οργα-
νισμών Εγγείων Βελτιώσεων (περ. 1ιδ (Α΄ 176).

2. Την υπό στοιχεία 2/1015/ΔΕΠ/5-01-2016 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: Παροχή οδηγι-
ών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ 
του ν. 4354/2015 «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλ-
λήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτο-
διοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δευτέρου βαθμού, των 
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Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και ιδιωτικού 
Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο του κεφ. Α του 
ν. 3429/2015 (Α’ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις» 
(Α΄ 176) και ΑΔΑ: ΨΑΕΦΗ-ΠΟ7.

3. Τις διατάξεις της παρ. Α και Β του άρθρου 20 (Εργα-
σία καθ’ υπέρβαση και προς συμπλήρωση του υποχρε-
ωτικού ωραρίου) του ν. 4354/2015 στις οποίες επισημαί-
νεται ότι είναι υποχρεωτική η δημοσίευση των ανωτέρω 
αποφάσεων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Την εισήγηση του Προέδρου του Οργανισμού για 
την πραγματοποίηση εργασίας καθ’ υπέρβαση και προς 
συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου για το έτος 
2021 στον Τ.Ο.Ε.Β. Γιαννιτσών, λόγω των αυξημένων υπη-
ρεσιακών αναγκών του Οργανισμού κατά την αρδευτική 
περίοδο, όπου τα έργα λειτουργούν σε 24ωρη βάση, 
αλλά και πέρα από την περίοδο λειτουργικής αιχμής των 
έργων κατά την αρδευτική περίοδο, λόγω της αναγκαιό-
τητας της συντήρησης του αρδευτικού δικτύου.

5. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν συνεπάγεται 
επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, καθώς οι 
πόροι των Ο.Ε.Β. προέρχονται από ανταποδοτικές εισφο-
ρές των ωφελούμενων (άρθρο 15 του ν.δ. 3881/1958 
«Περί Έργων Εγγείων Βελτιώσεων»).

6. Tο άρθρο 4 του Κανονισμού Άρδευσης του Οργανι-
σμού που αναφέρει ότι: «Η λειτουργία του αρδευτικού 
δικτύου προβλέπεται να είναι γενικά 18ωρη. Στις περι-
όδους όμως αιχμής των ζητήσεων η λειτουργία θα είναι 
24ωρη», ομόφωνα αποφασίζει:

Την πραγματοποίηση υπερωριακής απασχόλησης 
καθ’ υπέρβαση και προς συμπλήρωση του υποχρεωτι-
κού ωραρίου του έτους 2021, σύμφωνα με το άρθρο 20 
του ν. 4354/2015.

Ειδικότερα:
α) Για το Α’ εξάμηνο του 2021 χορηγεί:
- απογευματινή υπερωριακή εργασία καθ’ υπέρβαση 

του υποχρεωτικού ωραρίου, μέχρι 160 ώρες για δύο 
άτομα επί συμβάσει προσωπικό.

- υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέ-
σιμες ημέρες προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού 
ωραρίου, μέχρι 273 ώρες για δύο άτομα επί συμβάσει 
προσωπικό.

Αφορά συνολικά δύο άτομα προσωπικό και 433 ώρες 
συνολικά κατ’ ανώτατο όριο.

β) Για το Β’ εξάμηνο του 2021 χορηγεί:
- απογευματινή υπερωριακή εργασία καθ’ υπέρβαση 

του υποχρεωτικού ωραρίου, μέχρι 160 ώρες για δύο 
άτομα επί συμβάσει προσωπικό.

- υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέ-
σιμες ημέρες προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού 
ωραρίου, μέχρι 260 ώρες για δύο άτομα επί συμβάσει 
προσωπικό.

Αφορά συνολικά δύο άτομα προσωπικό και 420 ώρες 
συνολικά κατ’ ανώτατο όριο.

Αρμόδιο όργανο για την αναγκαιότητα πραγματοποίη-
σης υπερωριακής απασχόλησης καθίσταται ο Πρόεδρος 
Κουμαρτζούδης Νικόλαος και για την παρακολούθηση 
της υλοποίησής εντός των ορίων του εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού έτους 2021 το οικονομικό τμήμα του 
Οργανισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Πρόεδρος

NIKOΛΑΟΣ ΚΟΥΜΑΡΤΖΟΥΔΗΣ   
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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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