
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας Κοινού Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήμα-
τος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχο-
λής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας με το Τμήμα Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικών του Πανεπιστημίου Νεάπο-
λις Πάφου με τίτλο «Εγκληματολογική Λογιστική» 
(MSc in Forensic Accounting).

2 Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου μελών ΕΔΙΠ 
του Τμήματος Φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπι-
στικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπι-
στημίου Πατρών.

3 Έγκριση χορήγησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής 
Επάρκειας στους αποφοίτους του διατμηματικού 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτ-
λο “Ψηφιακές και ήπιες δεξιότητες στις επιστήμες 
της αγωγής”, του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας 
στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία της Σχολής Κοινω-
νικών Επιστημών και του Τμήματος Μηχανικών 
Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων, 
της Σχολής Μηχανικών, του Διεθνούς Πανεπιστη-
μίου της Ελλάδος.

4 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας σε Διοικητικό 
υπάλληλο που εκτελεί χρέη πρακτικογράφου-γραμ-
ματέα διοικητικού συμβουλίου με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του ν.π.δ.δ. “Δη-
μοτική Φροντίδα Αχαρνών”», για το έτος 2021.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

5 Διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία 
Φ.5724/2020/0001343/13-11-2020 απόφαση της 
αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Περιφερεια-
κής Διεύθυνσης Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτι-
κής Ελλάδας και Ιονίου (Β’ 494/2021).

6 Διόρθωση σφαλμάτων στην υπ’ αρ. 12/27.1.2021 
απόφαση του Προέδρου του ν.π.δ.δ. Κοινωνική 
Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδεία Δήμου Διο-
νύσου «Η ΕΣΤΙΑ» (Β’ 480).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 3083 (1)
   Έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας Κοινού Προ-

γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμή-

ματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της 

Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστη-

μίου Δυτικής Μακεδονίας με το Τμήμα Λογιστι-

κής και Χρηματοοικονομικών του Πανεπιστημί-

ου Νεάπολις Πάφου με τίτλο «Εγκληματολογική 

Λογιστική» (MSc in Forensic Accounting). 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 92/2003 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας» (Α’ 83).
2. Τον ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποιότητας στην 

ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώ-
ρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος» 
(Α΄ 189) και ιδίως τα άρθρα 14 και 15.

3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), το οποίο 
διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

4. Την παρ. 11α του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 «Δομή, 
λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 
διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» 
(Α΄ 195), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. γ’ του άρθρου 
47 του ν. 4025/2011 (Α’ 228), την παρ. 8 του άρθρου 5 
του ν. 4076/2012 (Α’ 159) και την παρ. 2 του άρθρου 34 
του ν. 4115/2013 (Α’ 24).

5. Το π.δ. 72/2013 «Μετονομασία Τμήματος, συγχώνευ-
ση Τμήματος και ίδρυση - συγκρότηση και ανασυγκρό-
τηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας» 
(Α’ 119).

6. Τον ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλ-
λες διατάξεις» (Α’ 83).

7. Την παρ. 2 του άρθρου του άρθρου 13 του 
ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες δια-
τάξεις» (Α’ 114).

8. Τον ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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άλλες διατάξεις» (Α’ 114) και ιδίως τα άρθρα 30, 31, 32,33, 
34, 35,36, 37, 43, 45 και 85.

9. Την υπό στοιχεία 216772/Ζ1 (Β΄ 4334/2017) υπουρ-
γική απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προ-
ϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης Βιωσιμότητας 
των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».

10. Τις παρ. 1 και 5 του άρθρου 101 του ν. 4547/2018 
(Α’ 102).

11. Την υπό στοιχεία 41931/Ζ1/2018 υπουργική από-
φαση «Ρύθμιση θεμάτων ίδρυσης κοινών Π.Μ.Σ. και 
εκπόνησης διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη 
μεταξύ ημεδαπών A.E.I,  και αναγνωρισμένων ως ομοτα-
γών ιδρυμάτων ή ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων 
της αλλοδαπής (Β’ 972).

12. Το Κεφάλαιο Γ (άρθρα 13-22 «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ») του ν. 4610/2019 «Συνέργειες 
Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του 
Κράτους και λοιπές διατάξεις» (Α’ 70).

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

14. Τον ν. 4635/2019 και ιδίως το άρθρο 171 [Τροπο-
ποιήσεις στον ν. 4485/2017 (Α΄ 114)].

15. Το απόσπασμα πρακτικών της συνεδρίασης της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (συ-
νεδρίαση υπ’ αρ. 105/14-02-2020) «Έγκριση Μνημονίου 
Κατανόησης μεταξύ Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 
και Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου Κύπρου».

16. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του 
Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχο-
λής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας (συνεδρίαση υπ’ αρ. 24/02-11-2020).

17. Το υπ’ αρ. 455/25-11-2020 διαβιβαστικό έγγραφο 
του Τμήματος.

18. Το από 6/11/2020 Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας 
μεταξύ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας-Τμήμα 
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και του Πανεπιστη-
μίου Νεάπολις Πάφου Κύπρου - Τμήμα Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικών.

19. Τη θετική εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (αρ. 
συνεδρίασης 14/25-11-2020).

20. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Συγκλήτου του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (συνεδριάσεις υπ’ 
αρ. 127/09-12-2020 και 132/09-02-2021).

21. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του 
Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών του 
Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου (αρ. συνεδρίασης 
10/06/2020).

22. Την απόφαση Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Νεά-
πολις Πάφου (αρ. συνεδρίασης 11/06/2020).

23. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις Βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Την ίδρυση και λειτουργία Κοινού Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής 
και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Οικονομικών Επι-

στημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με το 
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών του Πανε-
πιστημίου Νεάπολις Πάφου με τίτλο «Εγκληματολογική 
Λογιστική» (MSc in Forensic Accounting), ως εξής:

Άρθρο 1 
Γενικές διατάξεις

Το Τμήμα «Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής» του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ιδρύει το ελληνι-
κό μέρος του κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (ΠΜΣ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδο-
νίας και του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου Κύπρου 
με τίτλο «MSc in Forensic Accounting» (αγγλική εκδοχή 
τίτλου: «Εγκληματολογική Λογιστική») και επισπεύδον 
Ίδρυμα το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, σύμφωνα 
με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις 
του ν. 4485/2017 (Α’ 114). Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει από 
το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 και θα προκηρύσσεται 
κάθε χρόνο με δύο περιόδους εισδοχής (Οκτώβριο -
Φεβρουάριο).

Άρθρο 2 
Αντικείμενο - Σκοπός

Το κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) 
αποσκοπεί στην ανάπτυξη υψηλού επιπέδου έρευνας 
και θεωρίας στην Εγκληματολογική Λογιστική στην εκ-
παίδευση και εξειδίκευση πτυχιούχων στο επιστημο-
νικό αυτό πεδίο σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών. 
Παράλληλα, σκοπός είναι η προσέλκυση φοιτητών από 
τρίτες χώρες μέσω της εκπόνησης του ΠΜΣ στην Αγγλική 
γλώσσα καθώς και την αξιοποίηση των νέων τεχνολο-
γιών, της σύγχρονης και της ασύγχρονης εκπαίδευσης.

Ο γενικός στόχος της εκπόνησης Μεταπτυχιακής Εργα-
σίας στο τρίτο εξάμηνο, η οποία πραγματοποιείται από 
το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, είναι η ανάπτυξη 
και καλλιέργεια ειδικών ερευνητικών, εκπαιδευτικών και 
επαγγελματικών δεξιοτήτων που σχετίζονται με το ευ-
ρύτερο αντικείμενο του μεταπτυχιακού.

Κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της μεταπτυχιακής 
εργασίας και υπό την άμεση και έμμεση επιστημονική 
καθοδήγηση και εποπτεία, οι φοιτητές αναμένεται να 
αξιοποιήσουν σωστά και αποτελεσματικά το χρόνο τους 
και να ασκηθούν στο να αξιοποιούν τις επιστημονικές 
γνώσεις που κατέχουν ή αποκτούν και να τις συσχετίζουν 
με την καθημερινή εμπειρία, ώστε να τις εφαρμόζουν 
αποτελεσματικά σε όλους τους τομείς δραστηριότητας 
σχετικές με εγκληματολογική λογιστική.

Ο σκοπός του Προγράμματος είναι να μεταφέρει στο/
στη σπουδαστή/στρια ένα ευρύτατο θεωρητικό, ιστορι-
κό και πρακτικό οπλοστάσιο γνώσεων και αναλυτικών 
δεξιοτήτων ώστε να μπορεί να κατανοεί και να διδάξει 
το αντικείμενο της εγκληματολογικής λογιστικής. Στόχος 
επίσης είναι να εκπαιδευτούν οι σπουδαστές κατάλληλα 
έτσι ώστε να αναπτύξουν κριτική σκέψη με απώτερο 
στόχο την παραγωγή έρευνας στο εν λόγω αντικείμενο.

Παράλληλα, το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών 
αποσκοπεί στην ανάπτυξη υψηλού επιπέδου έρευνας 
και θεωρίας στην Εγκληματολογική Λογιστική και στην 
εκπαίδευση πτυχιούχων στο επιστημονικό αυτό πεδίο 
σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών.
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Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί τίτλοι

Το ΠΜΣ απονέμει κοινό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδί-
κευσης (ΜΔΕ) στην Εγκληματολογική Λογιστική.

Άρθρο 4 
Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι από όλα τα Τμή-
ματα Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων 
ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής που είναι συναφή 
με το ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο λογιστικής, χρη-
ματοοικονομικών, οικονομικών, διοίκησης επιχειρήσεων 
ή/και νομικής και άλλων συναφών γνωστικών αντικειμέ-
νων. Μπορούν να γίνουν δεκτοί απόφοιτοι άλλων Τμη-
μάτων μετά από σχετική αιτιολόγηση.

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν σχετική αίτηση, οι υποψη-
φιότητες ελέγχονται από την κατά περίπτωση αρμόδια 
Συντονιστική Επιτροπή, όπως προβλέπεται από το Ειδικό 
Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας και του Πανεπιστημίου Νεάπολις 
Πάφου.

Οι προϋποθέσεις επιλογής, φοίτησης και λοιπά σχετικά 
θέματα ορίζονται με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων 
σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και το 
Ειδικό Πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Μακεδονίας και του Πανεπιστημίου 
Νεάπολις Πάφου.

Άρθρο 5 
Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του κατά το άρ-
θρο 2 κοινού Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης 
(ΜΔΕ) ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

Η συμμετοχή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 
στο Πρόγραμμα καλύπτει το τρίτο εξάμηνο σπουδών 
στη διάρκεια του οποίου πραγματοποιείται δια ζώσης 
ή και με την αξιοποίηση και χρήση των σύγχρονων 
τεχνολογιών και ηλεκτρονικών μέσων που διαθέτει το 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, η εκπόνηση των 
Μεταπτυχιακών Εργασιών των φοιτητών/τριών.

Άρθρο 6 
Πρόγραμμα μαθημάτων

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων που απαιτούνται 
για την απόκτηση του ΜΔΕ ανέρχεται σε 90 ECTS. Τα 
μαθήματα του ΠΜΣ είναι εξαμηνιαία, πραγματοποιού-
νται στα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών και στο τρίτο 
εξάμηνο πραγματοποιείται η Μεταπτυχιακή Εργασία (30 
ECTS) των φοιτητών/τριών δια ζώσης ή και με τη χρήση 
ηλεκτρονικών μέσων.

Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων εξαμήνων, οι φοι-
τητές/τριες έχουν καλούνται να παρακολουθήσουν 8 
μαθήματα (30 ECTS ανά εξάμηνο, συνολικά 60 ECTS και 
για τα δύο εξάμηνα).

Το ΠΜΣ Εγκληματολογική Λογιστική (Forensic 
Accounting) έχει ανά εξάμηνο σπουδών την ακόλουθη 
διάρθρωση:

Τύπος 
μαθήματος Μαθήματα ECTS

Εξάμηνο 1

Υποχρεω-
τικό

Χρηματοοικονομικές συναλλαγές 
και Συστήματα Απάτης (Financial 
Transactions and Fraud Schemes)

7.5

Υποχρεω-
τικό

Ποινική Δικαιοσύνη και Οικονομι-
κό Έγκλημα (Criminal Justice and 
Financial Crime)

7.5

Υποχρεω-
τικό

Βασικές Αρχές του Εσωτερικού 
Ελέγχου (Internal Audit Essentials)

7.5

Υποχρεω-
τικό

Μεθοδολογία Έρευνας και Ανάλυ-
ση Δεδομένων (Research Methods 
and Data Analysis)

7.5

Εξάμηνο 2

Υποχρεω-
τικό

Έρευνα Απάτης (Investigation) 7.5

Υποχρεω-
τικό

Πρακτικές του Εσωτερικού Ελέγχου 
(Practice of Internal Audit)

7.5

Υποχρεω-
τικό

Πρόληψη και Αποτροπή Απάτης 
(Fraud Prevention and Deterrence)

7.5

Επιλογής Επιχειρηματική Γνώση για τον 
Εσωτερικό Έλεγχο (Business 
Knowledge for Internal Auditing)

7.5

Επιλογής Λογιστική και Ανάλυση Οικονομι-
κών Καταστάσεων (Accounting and 
Financial Statement Analysis)

7.5

Επιλογής Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Δίκαιο 
(European Banking Law)

7.5

Εξάμηνο 3

Υποχρεω-
τικό

Διπλωματική Εργασία 
(Dissertation)

30

Το Πρόγραμμα επίβλεψης και συγγραφής της Μετα-
πτυχιακής Εργασίας περιλαμβάνει τόσο τη διαδικασία 
της επιστημονικής επίβλεψης όσο και τη διαδικασία υπο-
στήριξης ενώπιων τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης.

Άρθρο 7 
Διδακτικό Προσωπικό

Η υλοποίηση του προγράμματος θα απασχολήσει κυ-
ρίως μέλη ΔΕΠ ή συνεργαζόμενο εκπαιδευτικό προσω-
πικό των δύο συνεργαζόμενων Τμημάτων. Επιστήμονες 
συναφών αντικειμένων από άλλα Τμήματα και Πανεπι-
στήμια μπορούν επίσης να διδάξουν στο πρόγραμμα. 
Το Διδακτικό Προσωπικό του Τμήματος «Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής» του Πανεπιστημίου Δυτικής Μα-
κεδονίας εμπλέκεται άμεσα στις διαδικασίες σχεδιασμού 
και υλοποίησης της εκπόνησης των Μεταπτυχιακών 
Εργασιών του Προγράμματος Σπουδών. Τα γνωστικά 
τους αντικείμενα και η σχετική έρευνα τους καλύπτουν 
ολόκληρο το φάσμα των αντικειμένων που προβλέπεται.

Το πρόγραμμα προβλέπει την εμπλοκή όλων των 
μελών του Τμήματος στον σχεδιασμό, την οργάνωση 
και την υλοποίηση των διαφόρων επιμέρους δράσεων. 

Downloaded from eduguide.gr



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ7698 Τεύχος B’ 736/25.02.2021

Η ενασχόληση των μελών ΔΕΠ ή και ΕΔΙΠ με την Μετα-
πτυχιακή Εργασία πραγματοποιείται καθ' υπέρβασιν των 
διδακτικών τους καθηκόντων.

Άρθρο 8 
Υλικοτεχνική υποδομή

Η υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος «Λογιστικής 
και Χρηματοοικονομικής» του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας είναι επαρκής για την κάλυψη των αναγκών 
της εκπόνησης των Μεταπτυχιακών Εργασιών του τρί-
του εξαμήνου του ΠΜΣ. Όλες οι αναγκαίες συναντήσεις 
πραγματοποιούνται σε χώρους του Τμήματος (αίθουσες 
διδασκαλίας, σεμιναριακές αίθουσες και εργαστήρια), 
ενώ μέσω της ηλεκτρονικής υποδομής του Ελληνικού 
Μεσογειακού Πανεπιστημίου παρέχεται η δυνατότητα 
ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (eclass), καθώς και ηλε-
κτρονικής πρόσβασης σε διεθνή επιστημονικά περιοδι-
κά, σε άλλες ελληνικές και ξένες Βιβλιοθήκες, τράπεζες 
πληροφοριών κ.α.

Άρθρο 9 
Διάρκεια λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 
2026-2027 σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατά-
ξεις και το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας.

Άρθρο 10 
Γλώσσα διδασκαλίας

Το ΠΜΣ προσφέρεται στην ελληνική και την αγγλική 
γλώσσα.

Άρθρο 11 
Αναλυτικός προϋπολογισμός

Το κόστος διεξαγωγής του προσφερόμενου κοινού 
Π.Μ.Σ με τίτλο «Εγκληματολογική Λογιστική (MSc in 
Forensic Accounting)» καλύπτεται από τέλη φοίτησης 
των φοιτητών, τα οποία καθορίζονται από το επισπεύδον 
Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου ανά ακαδημαϊκό έτος. 
Τα τέλη φοίτησης, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, 
που ανέρχονται σε 5.500€ ανά φοιτητή, καταβάλλονται 
από τους φοιτητές/τριες απευθείας στο Πανεπιστήμιο 
Νεάπολις Πάφου, το οποίο έχει και την ευθύνη της συ-
νολικής διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης του 
Προγράμματος.

Ο αναλυτικός προϋπολογισμός που αφορά στην υλο-
ποίηση της Μεταπτυχιακής Εργασίας των φοιτητών από 
το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας έχει ως ακολούθως:

Από τα έσοδα που λαμβάνει ο ΕΛΚΕ του Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Μακεδονίας για την εκπόνηση των Μετα-
πτυχιακών Εργασιών ανέρχονται σε ποσοστό 18,18% 
των συνολικών εσόδων του Προγράμματος μετά την 
αφαίρεση του ποσού για τη χορήγηση των υποτροφιών 
από το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου και κατατίθενται 
στον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, το 
οποίο αναλύεται ως ακολούθως:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α': 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ (70%)
Ευρώ

Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 0

Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μετα-
πτυχιακούς φοιτητές

0

Δαπάνες αναλωσίμων 0

Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του 
Π.Μ.Σ

0

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

0

Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού 
του Α.Ε.Ι.

10.500

Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού 
που συμμετέχουν στην υλοποίηση της εκπό-
νησης της Μεταπτυχιακής Εργασίας

0

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

0

Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης 0

Λοιπές δαπάνες (έξοδα δημοσιότητας-προ-
βολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, οργά-
νωσης ημερίδων, δαπάνες εργασιών πεδίου)

0

Υποσύνολο Α' 10.500

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β': 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (30%)

παρ. 4β του άρθρου 37 του ν. 4485/2017 4.500

Υποσύνολο Β' 4.500

Σύνολο (100%) 15.000

Οι δαπάνες υποτροφιών χορηγούνται από το συνερ-
γαζόμενο Πανεπιστήμιο, το οποίο έχει την ευθύνη της 
οικονομικής διαχείρισης, έχει υιοθετήσει το ισχύον για 
τη χώρα του κανονιστικό και το νομοθετικό πλαίσιο και 
έχει λάβει την σχετική μέριμνα. Η απαλλαγή διδάκτρων 
για τους Έλληνες φοιτητές θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 
35 του ν. 4485/2017, για το μέρος εκείνο των εσόδων που 
καταβάλλονται στον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας.

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.

  Κοζάνη, 11 Φεβρουαρίου 2021 

Ο Πρύτανης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
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Αριθμ. 233/4105 (2)

    Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου μελών ΕΔΙΠ 

του Τμήματος Φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπι-

στικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπι-

στημίου Πατρών. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 15 του άρθρου 15 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).
2. Την παρ. 7 του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (Α’ 83).
3. Την υπό στοιχεία 126603/ Ζ2/29-7-2016 (ΑΔΑ: Ω73Λ 

4653ΠΣ-Ψ6Θ) εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. .
4. Την υπ’ αρ. 3547/13.3.2014 πράξη του Πρύτανη του 

Πανεπιστημίου Πατρών (Β΄ 885), με την οποία η Σπα-
γαδώρου Αρετή εντάχθηκε αυτοδίκαια σε οργανική 
θέση της κατηγορίας του Εργαστηριακού Διδακτικού 
Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρ-
θρου 79 του ν. 4009/2011 και την παρ. 3 του άρθρου 68 
του ν. 4235/2014.

5. Την υπ’ αρ. 162818/29.9.2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Γ’ 993), με την 
οποία οι Αθανασόπουλος Σταύρος και Ντόκα Αντογόνη 
Αλεξάνδρα μετατάχθηκαν στο Πανεπιστήμιο Πατρών, σε 
συσταθείσα οργανική θέση Εργαστηριακού Διδακτικού 
Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και την υπ’ αρ. 785/32833/2.11.2017 
πράξη της Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου Πατρών, με 
την οποία εντάχθηκαν στο Τμήμα Φιλοσοφίας της Σχο-
λής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πα-
νεπιστημίου Πατρών.

6. Την υπ’ αρ. 49939/Ζ2/01.04.2019 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
(Γ’  557), με την οποία οι Ρασπίτσος Κοσμάς και Χρι-
στοδούλου Μιχαήλ μετατάχθηκαν στο Πανεπιστήμιο 
Πατρών σε συσταθείσα οργανική θέση Εργαστηρια-
κού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Δ.Ι.Π.) και την υπ’ αρ. 
154/18271/14.06.2019 πράξη της Πρυτάνεως του Πα-
νεπιστημίου Πατρών (Β΄ 3469), με την οποία εντάχθηκαν 
στο Τμήμα Φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και 
Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών.

7. Το υπ’ αρ. 18/1600/18.01.2021 έγγραφο του Τμήμα-
τος Φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινω-
νικών Επιστημών με συνημμένη την απόφαση της υπ’ 
αρ. 96/9.11.2020 Συνέλευσης του Τμήματος, περί καθο-
ρισμού του γνωστικού αντικειμένου μελών Ε.Δ.Ι.Π. του 
Τμήματος.

8. Τις αιτήσεις των κάτωθι μελών Ε.Δ.Ι.Π. του Τμήματος 
Φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών.

9. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δα-
πάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

διαπιστώνεται:
Ο καθορισμός των γνωστικών αντικειμένων των μελών 

ΕΔΙΠ του Τμήματος Φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπι-
στικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Πατρών, ως εξής:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩ-
ΝΥΜΟ 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

1 Ρασπίτσος Κοσμάς Κωνστα-
ντίνος 

Ερμηνευτική - 
Φιλοσοφία της 

Γλώσσας

2 Σπαγαδώρου Αρετή Πανα-
γιώτης 

Αναλυτική 
Φιλοσοφία

3 Ντόκα Αντιγόνη - 
Αλεξάνδρα

Λά-
μπρος 

Φιλοσοφία της 
Παιδείας - 

Διδακτική της 
Φιλοσοφίας

4 Χριστοδούλου Μιχαήλ Αριστεί-
δης 

Επιστημολογία 
των Κοινωνικών 

Επιστημών

5 Αθανασόπουλος Σταύρος Ιωάννης 

Αλγόριθμοι και 
Εφαρμογές - 

Πληροφορική 
για τις Ανθρωπι-
στικές Επιστήμες

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πάτρα, 8 Φεβρουαρίου 2021

Ο Πρύτανης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ 

Ι

Αριθμ. ΔΦ 15/2254 (3)

   Έγκριση χορήγησης Παιδαγωγικής και Διδακτι-

κής Επάρκειας στους αποφοίτους του διατμη-

ματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-

δών με τίτλο “Ψηφιακές και ήπιες δεξιότητες στις 

επιστήμες της αγωγής”, του Τμήματος Αγωγής 

και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία της 

Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και του Τμήματος 

Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συ-

στημάτων, της Σχολής Μηχανικών, του Διεθνούς 

Πανεπιστημίου της Ελλάδος. 

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και 

Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειρα-
ματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές 
διατάξεις» (Α΄ 70).

2. Τον ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 114) και ιδίως το άρθρο 13 και οι 
παρ. 1 και 2 του άρθρου 31.
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3. Την παρ. 4 του άρθρου 54 του ν. 4589/2019 «Συνέρ-
γειες ΕΚΠΑ, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανε-
πιστημίου Θεσσαλίας με τα ΤΕΙ Θεσσαλίας και Στερεάς 
Ελλάδας, Παραλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 13), σύμφωνα με την οποία η παιδαγωγική και διδα-
κτική επάρκεια πιστοποιείται με την κατοχή μεταπτυχι-
ακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος στις 
επιστήμες της αγωγής.

4. Την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 111 του 
ν. 4547/2018 «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης 
της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 102), όπου αναφέρεται ότι η παι-
δαγωγική και διδακτική επάρκεια πιστοποιείται με την 
κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού 
διπλώματος στις επιστήμες της αγωγής, αντικαθιστώ-
ντας την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3848/2010,

5. Την υπό στοιχεία ΔΦ 15/17339/30-10-2020 απόφαση 
της Διοικούσας Επιτροπής «Ίδρυση του διατμηματικού 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών  “Ψηφιακές και 
ήπιες δεξιότητες στις επιστήμες της αγωγής”, του Τμήμα-
τος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία 
της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και του Τμήματος Μη-
χανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων, 
της Σχολής Μηχανικών, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της 
Ελλάδος» (Β’ 4977).

6. Την υπ’ αρ. 2/23-12-2020 (θέμα 2ο ΗΔ) απόφαση 
της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής του ΔΠΜΣ «Ψη-
φιακές και ήπιες δεξιότητες στις Επιστήμες της Αγωγής, 
η οποία ομόφωνα αποφάσισε: «να αιτηθεί από τη Διοι-
κούσα Επιτροπή του ΔΙΠΑΕ να αποφασίσει για τη χο-
ρήγηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας στους 
αποφοίτους του ΔΜΠΣ «Ψηφιακές και ήπιες δεξιότητες 
στις επιστήμες της αγωγής» και τη δημοσίευση αυτής 
της απόφασης σε ΦΕΚ».

7. Την υπό στοιχεία ΔΦ 15/636/14-01-2021 εισήγη-
ση της Αντιπροέδρου Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και 
Φοιτητικής Μέριμνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της 
Ελλάδος.

8. Την υπ’ αρ. 19407/Ζ1/11-02-2020 απόφαση Υπουρ-
γού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Συγκρότηση της 
Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της 
Ελλάδος», Υ.Ο.Δ.Δ. 106).

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού ή του τακτικού προϋπολογισμού του 
ΔΙ.ΠΑ.Ε., αποφασίζει:

την έγκριση χορήγησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής 
Επάρκειας στους αποφοίτους του διατμηματικού Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο “Ψηφι-
ακές και ήπιες δεξιότητες στις επιστήμες της αγωγής” 
του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παι-
δική Ηλικία της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και του 
Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών 
Συστημάτων της Σχολής Μηχανικών, του Διεθνούς Πα-
νεπιστημίου της Ελλάδος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 9 Φεβρουαρίου 2021

Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΪΣΗΣ 

ι

Αριθμ. απόφ.: 7 (4)

   Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας σε Διοικητι-

κό υπάλληλο που εκτελεί χρέη πρακτικογράφου-

γραμματέα διοικητικού συμβουλίου με σχέση ερ-

γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του 

ν.π.δ.δ. “Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών”», για το 

έτος 2021.

  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 
«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ»

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 58 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87).
2. Τα άρθρα 227 και 233 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114).
3. Την υπ΄αρ. 1/2020 απόφαση του Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. 

«Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών», που αφορά στην επι-
κύρωση της απόφασης 301/2019 του Δημοτικού Συμ-
βουλίου του Δήμου Αχαρνών σχετικά με τον ορισμό 
Προέδρου.

4. Την παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114).
5. Τα άρθρα 48, 49 και 176 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143).
6. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).
7. Την υπ΄ αρ. 5/2021 απόφαση του διοικητικού συμ-

βουλίου του ν.π.δ.δ. «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών» περί 
ορισμού γραμματέα - πρακτικογράφου.

8. To γεγονός ότι η δαπάνη συνολικού ύψους 940,80 € 
που θα προκύψει, θα καλυφθεί από τους Κ.Α. 10-6022 
αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και ΚΑ 10-6052 ερ-
γοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας 
αορίστου χρόνου του προϋπολογισμού του 2021.

9. Τις υπηρεσιακές ανάγκες, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση μίας (1) 

υπαλλήλου με ειδικότητα ΔΕ Διοικητικού για την τήρη-
ση των πρακτικών των συνεδριάσεων του διοικητικού 
συμβουλίου του ν.π.δ.δ. «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών» 
σε είκοσι (20) ώρες μηνιαίως ,με την προβλεπόμενη από 
τον νόμο αποζημίωση.

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό 
του 2021 , ΚΑ 10-6022 αποζημίωση υπερωριακής εργα-
σίας και ΚΑ 10-6052 εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων 
με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου .

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Eφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αχαρνές, 2 Φεβρουαρίου 2021

Η Πρόεδρος 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ
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(5)
      Στην υπό στοιχεία Φ.5724/2020/0001343/13-11-2020 απόφαση της αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Περιφε-

ρειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β' 494/2021), στη σελίδα 4735, διορ-
θώνονται τα στοιχεία της υπογραφής ως εξής:

το εσφαλμένο: 
«Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας 
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ιθαγένειας Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ» 
στο ορθό: 
«Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ»

  (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)

Ι

(6)
      Στην υπ' αρ. 12/27.1.2021 απόφαση του Προέδρου του ν.π.δ.δ. Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη και Παι-

δεία Δήμου Διονύσου «Η ΕΣΤΙΑ» (Β' 480), στη σελίδα 4635 στην α' στήλη στο 5ο περιεχόμενο, στη σελίδα 4641, 
β' στήλη στο θέμα και στη σελίδα 4642 στον 8ο στίχο εκ των άνω, διορθώνεται:

το εσφαλμένο:
«Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου» 
στο ορθό:
«Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου»     

(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
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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,

Downloaded from eduguide.gr


