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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Έγκριση συνεργασίας μεταξύ του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) και του
Universita delgi studi di Roma «Tor Vergata» της
Ιταλίας, για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με
συνεπίβλεψη.

2

Έγκριση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο «Διοίκηση και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων», του Τμήματος Διοίκησης
Επιχειρήσεων, της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, του ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΤ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

3

Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης, καθώς
και νυχτερινής Εργασίμων ημερών και ημερήσιας
ή νυχτερινής που παρέχεται Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των υπαλλήλων του Νοσοκομείου,
μονίμων και ιδιωτικού δικαίου, για το έτος 2016.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 8522
(1)
Έγκριση συνεργασίας μεταξύ του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) και του
Universita delgi studi di Roma «Tor Vergata» της
Ιταλίας, για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών
με συνεπίβλεψη.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 10 του Ν. 3685/2008
(ΦΕΚ 148 Α') «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές
σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του
άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α'), του άρθρου
27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α') και του άρθρου 37 παρ.
5 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α').
2. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 Α') «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα
μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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3. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του Ν. 4009/2011
(ΦΕΚ 195 τ.Α' «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας
των σπουδών και διεθνοποίησης των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις
του άρθρου 47, παρ.γ' του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 Α'), του
άρθρου 5, παρ.8 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α') και του
άρθρου 34, παρ.2 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α').
4. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014
(ΦΕΚ 223 τ.Α')
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α).
6. Την έγκριση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό 177/11-12-15) μετά από εισήγηση της
Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και φιλολογίας
(συνεδρίαση με αριθμό 432/2-7-2015).
7. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και του
Universita delgi studi di Roma «Tor Vergata» (Ιταλίας).
8. Το έγγραφο με αριθμό 61020/Ζ1/17-4-2015 του
Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.
9. Το γεγονός ότι το Universita delgi studi di Roma «Tor
Vergata» έχει αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ ως ομοταγές
προς τα Ελληνικά ΑΕΙ.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 τη
συνεργασία μεταξύ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και του Πανεπιστημίου Universita
delgi studi di Roma «Tor Vergata» της Ιταλίας, για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών υποψηφίων διδακτόρων
με συνεπίβλεψη.
Τα ειδικότερα θέματα συνεργασίας ρυθμίζονται στο
Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας που έχει καταρτιστεί
από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα και έχει εγκριθεί από
τα αρμόδια όργανα των Ιδρυμάτων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδας
της Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 27 Ιουνίου 2016
Ο Πρύτανης
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ
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Αριθμ. πράξης 47
(2)
Έγκριση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο «Διοίκηση και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων», του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, του ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΤ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΤ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 80 παρ. 11 περ. α' του Ν. 4009/2011
(ΦΕΚ Α' 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με
τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ' του Ν. 4025/2011
(ΦΕΚ Α'228), του άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ Α'
159) και του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ Α' 24).
β) Του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ Α' 148) «Θεσμικό πλαίσιο
για τις μεταπτυχιακές σπουδές» (και ιδίως του άρθρου
6), όπως τροποποιήθηκε διαδοχικά με τις διατάξεις του
άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ Α' 177), του άρθρου
27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ Α' 156) και του άρθρου 37 παρ.
5 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ Α' 71).
2. Την υπ’ αριθμ. 1/04-02-2013 πράξη του Συμβουλίου του ΑΤΕΙ/Θ, διορισμού του Προέδρου του ΑΤΕΙ-Θ
(ΦΕΚ 44/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./06-02-2013).
3. Την υπ’ αριθμ. 37225/Ε5/15-3-2013 υπουργική απόφαση (ΑΔΑ: ΒΕΔΧ9-Γ42) διαπιστωτική διορισμού του
Προέδρου του ΑΤΕΙ-Θ.
4. Το άρθρο 34, του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223/τ.Α΄/
07-10-2014) «Τελική έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)».
5. Το άρθρο 98 του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/τ.Α΄/
08-12-2014) «Έρευνα Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις».
6. Την παραγρ. 2, του άρθρου 34, του Ν. 4115/2013
(ΦΕΚ 24/τ.Α΄/30-01-2013) «Οργάνωση και λειτουργία
Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού
Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98/ τ. Α΄/22-04-2005).
8. Την υπ' αριθμ. πρωτ. Φ5/89656/Β3/2007 (Β΄ 1466)
υπουργική απόφαση «Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων».
9. Το Π.δ. 82 (ΦΕΚ123/τ.Α΄/03-06-2013) «Συγχώνευση
Σχολών-Μετονομασία Τμημάτων-Συγχώνευση Τμημάτων-Κατάργηση Τμημάτων-συγκρότηση Σχολών του
Αλεξάνδρειου ΤΕΙ-Θ».
10. Την με αριθμ. 2/13-04-2016 απόφαση της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, του ΑΤΕΙ-Θ.
11. Το με αριθμ.πρωτ. ΔΦ2.1/1640/28-04-2015 έγγρα-
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φο του ΑΤΕΙ-Θ προς την ΑΔΙΠ μαζί με τη συνημμένη σε
αυτό έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης του Ιδρύματος και
το αριθμ. 624/28-04-2015 πρωτόκολλο της ΑΔΙΠ κατάθεσης της έκθεσης.
12. Την με ημερομηνία Φεβρουάριος 2016 έκθεση
εξωτερικής αξιολόγησης του ΑΤΕΙ-Θ.
13. Τη με αριθμ. 1/24-06-2016 απόφαση της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.
14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 το
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Διοίκηση και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων", του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Διοίκησης
και Οικονομίας, του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης,
ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Αλεξάνδρειου
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης
(Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό
έτος 2016-2017 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διοίκηση και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων» (Master of Science in Management
& Organization of Educational Units) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3685/2008, όπως αυτές τροποποιήθηκαν
και ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3794/2009.
Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η παραγωγή αφενός μεν
γνώσης στον επιστημονικό χώρο της Διοίκησης και
Οργάνωσης Εκπαιδευτικών Μονάδων και αφετέρου η
μετάδοσή της στους μεταπτυχιακούς φοιτητές που θα
το παρακολουθούν, επιτυγχάνοντας έτσι τον ευρύτερο
σκοπό του Π.Μ.Σ. που είναι η παροχή σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης στελεχών υψηλού επιπέδου που
μπορούν να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των δημόσιων
και ιδιωτικών εκπαιδευτικών μονάδων για ειδικευμένους
ανθρώπινους πόρους σε θέματα εκπαιδευτικής διοίκησης, οργάνωσης και στρατηγικής, εκπαιδευτικής πολιτικής και σχεδιασμού, εκπαιδευτικής αξιολόγησης και
πιστοποίησης, αλλά και να συμβάλουν στη αναβάθμιση
της λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων της χώρας
και κατά συνέπεια στη βιώσιμη κοινωνική και οικονομική
ανάπτυξη της Ελλάδας.
Το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό έχει σκοπό να παρέχει σε πτυχιούχους Α.Ε.Ι. (πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) μεταπτυχιακή εκπαίδευση στον τομέα της Διοίκησης και
Οργάνωσης των Εκπαιδευτικών Μονάδων μέσω ενός
προγράμματος σπουδών ευέλικτου και διαρκώς προσαρμοσμένου στις ανάγκες των δημόσιων και ιδιωτικών
εκπαιδευτικών μονάδων όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, των εργαζομένων (διδακτικού προσωπικού
αλλά και διοικητικού, τεχνικού και διαχειριστικού προσωπικού) των εκπαιδευτικών μονάδων της Ελλάδας και της
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εθνικής οικονομίας, που θα προσφέρει τις απαραίτητες
εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται
προκειμένου να επιτευχθεί η βιώσιμη και χωρίς περιορισμούς ανάπτυξη και αποτελεσματική διοίκηση και
διαχείριση των εκπαιδευτικών μονάδων και ιδρυμάτων
της χώρας μας.
Το κύριο γνωστικό αντικείμενο του προτεινόμενου
Π.Μ.Σ. ταυτίζεται με την επιστήμη της διοίκησης και
οργάνωσης οργανισμών, φορέων και επιχειρήσεων, με
εξειδικευμένη εστίαση στις δημόσιες και ιδιωτικές εκπαιδευτικές μονάδες όλων των βαθμίδων.
Ο προσανατολισμός του προγράμματος σπουδών περιλαμβάνει τη μεταφορά επιστημονικής γνώσης περί τη
διοίκηση στον χώρο της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων, με παράλληλη ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων
στο ίδιο αντικείμενο.
Ειδικότερα, εξειδικευμένοι σκοποί του Π.Μ.Σ. είναι:
• Η εμβάθυνση και προαγωγή των γνώσεων στο γνωστικό αντικείμενο της Διοίκησης και Οργάνωσης των
Εκπαιδευτικών μονάδων, αλλά και σε συναφείς επιστημονικές περιοχές, όπως η διεθνής δραστηριοποίηση μιας
εκπαιδευτικής μονάδας, το εκπαιδευτικό μάρκετινγκ και
η επικοινωνία, η προώθηση της ανάπτυξης και της έρευνας στην εκπαίδευση, η διοίκηση και η ανάπτυξη των
ανθρώπινων πόρων στην εκπαίδευση, η αξιοποίηση των
νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην
εκπαίδευση, και τέλος η εμβάθυνση της θεωρίας και των
εφαρμογών της σε επιμέρους βαθμίδες της εκπαίδευσης,
όπως: την προσχολική εκπαίδευση, την πρωτοβάθμια
εκπαίδευση, την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, την μεταδευτεροβάθμια μη ανώτατη εκπαίδευση, την τεχνική
εκπαίδευση, τη συνεχιζόμενη και δια βίου εκπαίδευση,
και την τριτοβάθμια εκπαίδευση.
• Η εξειδίκευση των πτυχιούχων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (Τ.Δ.Ε.) και λοιπών Τμημάτων άλλων
Α.Ε.Ι. της Ελλάδας και του εξωτερικού και η διαμόρφωση
στελεχών ικανών να ανταποκριθούν στον επαγγελματικό
χώρο της εκπαίδευσης και της διοίκησης της εκπαίδευσης.
• Η προετοιμασία ανώτερων και ανώτατων στελεχών
υψηλού επιπέδου με εξειδίκευση στην εξωστρέφεια
αλλά και στη βιώσιμη ανάπτυξη των εκπαιδευτικών
μονάδων και οργανισμών, κάτι το οποίο είναι αναγκαίο
ζητούμενο για την τόνωση και ανάπτυξη των φορέων
της Ελληνικής εκπαίδευσης στο σύνολό της.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. απονέμει το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη Διοίκηση και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων (Master of Science in Management &
Organization of Educational Units)
Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ., όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων
Ιδρυμάτων της αλλοδαπής (για πτυχιούχους της αλλο-
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δαπής απαιτείται αναγνώριση πτυχίου από ΔΙΚΑΤΣΑ/
ΔΟΑΤΑΠ).
Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Η διάρκεια σπουδών στο Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων περιλαμβάνει 2 πλήρη
ακαδημαϊκά εξάμηνα (κατά τα οποία πραγματοποιούνται
μαθήματα/διαλέξεις/εργαστήρια/σεμινάρια/εργασίες)
και επιπρόσθετα ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο εκπόνησης
της διπλωματικής εργασίας. Η έναρξη των μαθημάτων
κάθε νέου κύκλου σπουδών μπορεί να γίνει τον Οκτώβριο και/ή τον Φεβρουάριο.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Το Π.Μ.Σ. «Διοίκηση και Οργάνωση Εκπαιδευτικών
Μονάδων» αναπτύσσεται σε 3 εξάμηνα σπουδών και
το σύνολο των πιστωτικών μονάδων για την απόκτηση
του Μ.Δ.Ε ανέρχεται σε 90 πιστωτικές μονάδες (μονάδες
E.C.T.S.). Τα δύο πρώτα εξάμηνα οι φοιτητές παρακολουθούν συνολικά δέκα μαθήματα ενώ το τρίτο εξάμηνο
εκπονούν τη μεταπτυχιακή διπλωματική τους εργασία.
Κάθε μάθημα είναι διάρκειας 3 ωρών και αντιστοιχεί σε
6 πιστωτικές μονάδες του συστήματος European Credit
Transfer Scheme (E.C.T.S.). Η μεταπτυχιακή διπλωματική
εργασία αντιστοιχεί σε 30 πιστωτικές μονάδες του συστήματος European Credit Transfer Scheme (E.C.T.S.). To
Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα «κορμού»
και μαθήματα «επιλογής».
Ως κύρια γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων σε
κάθε τους μορφή (θεωρία, ασκήσεις, εργαστήρια, εργασίες, σεμινάρια, εξετάσεις κ.λπ.) ορίζεται η Ελληνική.
Το αυτό ισχύει και για τη Διπλωματική Εργασία. Παρέχεται εντούτοις η δυνατότητα διδασκαλίας ολόκληρων ή
μεμονωμένων μαθημάτων στην Αγγλική γλώσσα, καθώς
και η εκπόνηση εργασιών και τελικών γραπτών εξετάσεων στην ίδια γλώσσα. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα
εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας στην Αγγλική γλώσσα είτε στο σύνολό της είτε εν μέρει, εφόσον οι φοιτητές
το επιθυμούν. Κατά συνέπεια, οι υποψήφιοι φοιτητές του
Π.Μ.Σ. πρέπει να γνωρίζουν καλά την Αγγλική γλώσσα
(επίπεδο Β1 και άνω). Η διδασκαλία των μαθημάτων
μπορεί να γίνεται με ταυτόχρονη φυσική παρουσία των
φοιτητών και των διδασκόντων (διά ζώσης) ή με εξ' αποστάσεως σύγχρονη ή/και ασύγχρονη εκπαίδευση (χωρίς
αναγκαστική ταυτόχρονη φυσική παρουσία φοιτητών
και διδασκόντων) ή υβριδικά με ευέλικτες μορφές μάθησης χρησιμοποιώντας συνδυαστικά τη δια ζώσης εκπαίδευση και τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και
επικοινωνιών αλλά και επικουρικά την εξ' αποστάσεως
διδασκαλία.
Τα μαθήματα και η κατανομή τους ανά εξάμηνο παρουσιάζονται ακολούθως:
Α' εξάμηνο σπουδών:
Όλοι οι φοιτητές παρακολουθούν τα παρακάτω 4 υποχρεωτικά μαθήματα κορμού:
• Μεθοδολογίες Έρευνας στην Εκπαίδευση (6 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.)
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• Μάρκετινγκ και Επικοινωνία Εκπαιδευτικών Μονάδων
(6 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.)
• Μάνατζμεντ Εκπαιδευτικών Μονάδων (6 πιστωτικές
μονάδες E.C.T.S.)
• Πληροφοριακά Συστήματα και Νέες Τεχνολογίες στην
Εκπαίδευση (6 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.) Επίσης, όλοι
οι φοιτητές επιλέγουν και παρακολουθούν ένα από τα
παρακάτω μαθήματα:
• Εκπαιδευτική Πολιτική και Στρατηγική (6 πιστωτικές
μονάδες E.C.T.S.) ή
• Εκπαίδευση και Νομοθεσία (6 πιστωτικές μονάδες
E.C.T.S.)
Β' εξάμηνο σπουδών:
Όλοι οι φοιτητές παρακολουθούν τα παρακάτω 4 υποχρεωτικά μαθήματα κορμού:
• Ηγεσία και Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων στην Εκπαίδευση (6 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.)
• Ποιότητα και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Διαδικασίας
και Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (6 πιστωτικές μονάδες
E.C.T.S.)
• Καινοτομία στην Εκπαίδευση (6 πιστωτικές μονάδες
E.C.T.S.)
• Εκπαιδευτική Ψυχολογία (6 πιστωτικές μονάδες
E.C.T.S.)
Επίσης, όλοι οι φοιτητές επιλέγουν και παρακολουθούν ένα από τα παρακάτω μαθήματα:
• Ευρωπαϊκή Ένωση, Εκπαίδευση και Ευρωπαϊκά Προγράμματα (6 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.) ή
• Διαπροσωπικές Δεξιότητες και Επικοινωνία στην Εκπαίδευση (6 πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.)
Γ' εξάμηνο σπουδών:
Το Γ' εξάμηνο προορίζεται για την εκπόνηση μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας από τους φοιτητές (30
πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.). Το θέμα της μεταπτυχιακής
Διπλωματικής Εργασίας του κάθε φοιτητή πρέπει να είναι
ενταγμένο στο ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο κάποιου
από τα μαθήματα του ΠΜΣ. Με αποφάσεις των οργάνων
μπορεί να γίνει τροποποίηση του προγράμματος των
μαθημάτων και ανακατανομή των μαθημάτων μεταξύ
των εξαμήνων.
Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων ανά έτος προβλέπεται να
είναι κατ' ανώτατο όριο εκατό σαράντα (140). Ο αριθμός των εισακτέων μπορεί να αυξηθεί εάν ισοψηφήσουν
στην τελευταία θέση (δηλαδή, στην 140η) στην σειρά
επιλογής περισσότεροι από ένας υποψήφιοι. Σε περίπτωση μεγάλου αριθμού ισοψηφισάντων δύναται, με
απόφαση των αρμοδίων οργάνων, η κατάτμηση των
εισακτέων σε επιμέρους τμήματα, τα μέλη των οποίων
δεν θα ξεπερνούν στο σύνολό τους, τον διπλάσιο του
ανώτατου ορίου αριθμού εισακτέων (280). Η επιλογή
τους θα γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
και τις σχετικές προβλέψεις του παρόντος Κανονισμού
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Σπουδών του Π.Μ.Σ. Επιπλέον, γίνεται δεκτός ένας υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που
πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ.
και ένας αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού κράτους
όπως προβλέπει ο Νόμος 3685/2008 άρθρο 4 παρ. 3.
Σύμφωνα και με τον παραπάνω Νόμο, με απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τ.Δ.Ε.
ο αριθμός των υποτρόφων μπορεί να αυξηθεί.
Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο Π.Μ.Σ. διδάσκουν καθηγητές μέλη Επιστημονικού
Προσωπικού (Ε.Π.) του Τ.Δ.Ε. του Α.Τ.Ε.Ι.Θ., που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με διδακτική και ερευνητική
εμπειρία συναφή προς το διδασκόμενο μεταπτυχιακό μάθημα. Ακόμα, στο Π.Μ.Σ. μπορούν να διδάσκουν μέλη Ε.Π. και
Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Δ.Ι.Π.) κάτοχοι διδακτορικού
διπλώματος άλλων Τμημάτων του ίδιου ιδρύματος ή άλλων
Τ.Ε.Ι. της χώρας, μέλη Διδακτικού-Ερευνητικού Προσωπικού
(Δ.Ε.Π.) Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και λοιποί κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος με αυξημένα συναφή προσόντα ως εξωτερικοί συνεργάτες. Ακόμα,
σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο για συνδιδασκαλία
μαθήματος ή/και για επικουρικό έργο, είναι εφικτή η πρόσληψη εξωτερικών συνεργατών-διδασκόντων, κατόχων
Μεταπτυχιακού Διπλώματος, οι οποίοι έχουν συναφή μακροχρόνια επαγγελματική ή ερευνητική εμπειρία ιδιαίτερα
υψηλού επιπέδου, καθώς και Υποψήφιοι Διδάκτορες. Όλες
οι κατηγορίες διδασκόντων θα απασχοληθούν σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/
τ. Α΄/16-7-2008).
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος
Διοίκησης Επιχειρήσεων αλλά και του Αλεξάνδρειου
Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης γενικότερα, καλύπτει τις ανάγκες
λειτουργίας του Π.Μ.Σ. και μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για το σκοπό αυτό (κτιριακή υποδομή, εργαστήρια και
ηλεκτρονικοί υπολογιστές, οπτικοακουστικά μέσα, βιβλιοθήκη, υπηρεσίες και εφαρμογές πληροφορικής,
επικοινωνιών και διαδικτύου, γραμματειακή υποδομή).
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Η διάρκεια λειτουργίας είναι οκτώ (8) έτη. Δύναται
να ζητηθεί παράταση της λειτουργίας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που θα καθορισθεί με απόφαση
της Σ.Ε.Σ. μετά από πρόταση της Γ.Σ.Ε.Σ. Η παράταση
του Π.Μ.Σ. μπορεί να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/
τ. Α΄/16-7-2008).
Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. είναι αυτοχρηματοδοτούμενο και επομένως το κόστος λειτουργίας του δεν θα επιβαρύνει τον
προϋπολογισμό του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. Ειδικότερα, οι πόροι για
τη λειτουργία του θα προέρχονται από:
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• Δίδακτρα ύψους 2.200 ευρώ ανά φοιτητή για το σύνολο της φοίτησής του (3 εξάμηνα σπουδών)
• Χορηγία διαφόρων φορέων
• Δωρεές
• Ευρωπαϊκά και κοινοτικά προγράμματα
• Επιχορηγήσεις
• Άλλες πηγές (π.χ. ΛΑΕΚ 0,45%)
Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του προγράμματος για
140 φοιτητές ανέρχεται σε 228.000,00€ και αναλύεται
στις παρακάτω ενδεικτικές κατηγορίες δαπανών:

Αριθμ. 8008
(3)
Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης, καθώς και νυχτερινής Εργασίμων ημερών και ημερήσιας ή νυχτερινής που παρέχεται Κυριακές
και εξαιρέσιμες ημέρες των υπαλλήλων του Νοσοκομείου, μονίμων και ιδιωτικού δικαίου, για
το έτος 2016.

Έσοδα και κρατήσεις του ΠΜΣ
Δίδακτρα = 2.200 € ανά φοιτητή για το σύνολο των σπουδών του
Συνολικά έσοδα ΠΜΣ = 2200 x 140 φοιτητές = 308.000 €
65% Διαθέσιμο για λειτουργικά έξοδα του Π.Μ.Σ. :
200.200 €
25% Υπέρ λειτουργικών εξόδων του Α.Τ.Ε.Ι.Θ.:
77.000 €
10%Υπέρ Ε.Λ.Κ.Ε.:
30.800 €
Σύνολο
308.000 €

Θέτουμε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011,
2. τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 4261/2014,
3. τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3329/2005 όπως
αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από τον
Ν.3370/2005 και το Ν. 3527/2007,
4. τις διατάξεις του άρθρου 13 του 3204/2003 και του
Ν. 3205/2003,
5. τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015,
6. τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 4325/2015, και
την απόφαση α/40746/03.06.2015 (ΦΕΚ 1018),
7. τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4351 /2015,
8. τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4316/2014,
9. τις υπ’ αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ 113375/31.12.2014 και
Α2β/Γ.Π.οικ.113381/31.12.2014 αποφάσεις του αναπληρωτή Υπουργού Υγείας σύμφωνα με τις οποίες
κατανεμήθηκε το ποσό για μεν το επιστημονικό προσωπικό 39.000€ για δε το Λοιπό Προσωπικό, Μόνιμο
και Ι.Δ.Α.Χ, το ποσό των 329.850€ με 172.000 ώρες
για το έτος 2015,
10. το από 9-12-2016 ηλεκτρονικό μήνυμα της 5ης
Υ.Πε Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος, (αριθμός πρωτ.
23833/10-12-2015) με θέμα «Προτάσεις για Υπερωρίες», με το οποίο ζητούνταν από τα Νοσοκομεία, να
σταλεί συμπληρωμένος Πίνακας με εκτίμηση πρόσθετων αμοιβών έτους 2016 στις οποίες περιλαμβάνονται
και οι Υπερωρίες - Νυχτερινά - Εξαιρέσιμα Μόνιμου
προσωπικού,
11. το υπ’ αριθμ. Πρωτ. νοσοκομείου 23833/10-12-2015
απαντητικό έγγραφο του νοσοκομείου με το οποίο στάλθηκε συμπληρωμένος ο Πίνακας που Βάσει του οποίου,
για υπερωρίες - νυχτερινά και εξαιρέσιμα του Μόνιμου
και Ι.Δ.Α.Χ. Προσωπικού συμπληρώθηκε το ποσό των
640.000€ για το έτος 2016 το οποίο αναλύεται ως εξής)
για το επιστημονικό προσωπικό πλην Ιατρικού ανέρχεται
στο ποσό των 90.600€ με αριθμό υπηρετούντων υπαλλήλων 7 άτομα και β) για τις υπερωρίες, τα νυχτερινά και τα
εξαιρέσιμα του Λοιπού - Μόνιμου - Ι.Δ.Α.Χ. Προσωπικού
ανέρχεται στο ποσό των 550.000 με αριθμό υπηρετούντων 538 υπαλλήλων, με 355.000 ώρες,
12. την αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ. 99927 24/12/2015
(ΦΕΚ
2932/31-12-2015)
υπουργική
απόφαση του Υπουργού Υγείας και του Αναπληρωτή Υπουργού με θέμα: «Καθιέρωση με
αμοιβή υπερωριακής, νυχτερινής και εξαιρέσιμων εργασίας του μόνιμου προσωπικού και του προσω-

Λειτουργικά Έξοδα Π.Μ.Σ.
Δαπάνη
Προϋπολογισμός
Αμοιβές διδασκόντων:
• 12 μαθήματα χ 2 τμήματα φοιτητών χ 13
εβδομάδες χ 3 ώρες την εβδομάδα χ 80 €
130.880 €
την ώρα = 74.880 €
• Επίβλεψη 140 διπλωματικών εργασιών χ 450 €
ανά διπλωματική εργασία = 56.000€
Γραμματειακή υποστήριξη: 1.100 € το μήνα
26.400 €
χ 12 μήνες χ 2 άτομα
Δαπάνες μετακινήσεων, συμμετοχής σε συ11.000 €
νέδρια και λοιπές εκδηλώσεις στην Ελλάδα
και στο εξωτερικό
Δαπάνες δημοσιότητας, προβολής και προ7.000 €
ώθησης
Δαπάνες μετακινήσεων, υποδοχής και φιλο4.000 €
ξενίας καλεσμένων ομιλητών και διακεκριμένων διδασκόντων
Δαπάνες διοργάνωσης συνεδρίων, εκδηλώ5.000 €
σεων και δεξιώσεων
Υποτροφίες και οικονομικά βραβεία
6.600 €
σε φοιτητές
Αγορά εξοπλισμού (Η/Υ, εκτυπωτές, βιντεο6.320 €
προβολείς, λάμπες βιντεοπροβολέων, κλπ),
γραφικής ύλης και αναλώσιμων
Εκτυπώσεις
3.000 €
Σύνολο
200.200 €

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφαση 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.
Θεσσαλονίκη, 4 Ιουλίου 2016
Ο Πρόεδρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΣΑΜΙΔΗΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
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πικού με σχέση ιδιωτικού δικαίου των Νοσηλευτικών ιδρυμάτων ανά Υγειονομική Περιφέρεια σύμφωνα με
την οποία από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Υπουργείου Υγείας, εγκρίθηκε
«Ε. Για την 5η Υ.Πε Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος: Συνολική δαπάνη 5.927.663 ....περίπου 4768 υπάλληλοι με
3000.000 ώρες,
13. την υπ’ αριθμ. 2507/27.01.2016 απόφαση Διοικητή 5ης Υ.Πε, αποζημίωσης εφημεριών Επιστημονικού προσωπικού, ύψους 42.700€ για το Νοσοκομείο,
14. την υπ’ αριθμ. 2509/27.01.2016 απόφαση της 5ης ΥΠε, έγκρισης ποσού για την αποζημίωση υπερωριακής,
νυχτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας
ΙΔΑΧ ύψους 550.000€ και 355.000 ωρών για το Νοσοκομείο,
15. την υπ’ αριθμ. 122/2.2.2016 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου αναφορικά με την έγκριση του προγραμματισμού για το έτος 2016 των ωρών απασχόλησης λοιπού και επιστημονικού προσωπικού του νοσοκομείου (πλην
ιατρών) με σχέση Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου και ειδικότερα για την απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου κατά τη νύχτα καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης
ποσού 550.000€,
16. το από 22-12-2015 ηλεκτρονικό μήνυμα της 5ης Υ.Πε Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας με Θέμα:« Κατανομή
ορίων 2016 για κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού σύμφωνα με το οποίο αποστάλθηκε στο Νοσοκομείο
μεταξύ των άλλων πίνακας «Κατανομής Υπερωριών - Νυχτερινών - Εξαιρέσιμων 2016» σύμφωνα με το οποίο
για το Νοσοκομείο Καρδίτσας εγκρίθηκε το ποσό των 42.700 € ως αποζημίωση Υπερωριών, Νυχτερινών, Εξαιρέσιμων Μόνιμου - Ι.Δ.Α.Χ. προσωπικού.
Εισηγούμεθα να αποφασίσετε:
Α. Την έγκριση της δαπάνης για εφημερίες Επιστημονικού Προσωπικού του Νοσοκομείου για το έτος 2016 στο
ποσό των 42.700€ το οποίο αναλύεται ως εξής:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΡΩΝ
0261
0551
0552
0555
ΣΥΝΟΛΟ
7
7.580
36.829,72
3.576,96 1.451,28
842,04
42.700
Β. Την έγκριση της δαπάνης για υπερωρίες, Νυχτερινά, Εξαιρέσιμα προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας του Μόνιμου-Ι.Δ.Α.Χ. προσωπικού (πλην Ιατρικού) για τη διασφάλιση εύρυθμης και ασφαλούς
λειτουργίας του Νοσοκομείου, για το έτος 2016 στο ποσό των 550.000€ το οποίο αναλύεται ως εξής:
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΡΩΝ
0261
0263
0551
0552
0555
ΣΥΝΟΛΟ
ATOMΩΝ
538
345.455
3500,28
496.780
7.613,04 15.348,72 26.757,96
550.000
Γ) Για υπερωριακή εργασία προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής νυχτερινής και ημερήσιας Κυριακών και εξαιρέσιμων.
ΑΤΟΜΑ 9
ΤΜΗΜΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΩΡΕΣ: 2160
Δ) Η απογευματινή υπερωριακή εργασία ορίζεται ανά εξάμηνο μέχρι 120 ώρες ανά υπάλληλο, η υπερωριακή
εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες ορίζεται ανά εξάμηνο μέχρι τις 96 ώρες ανά υπάλληλο, και η υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ορίζεται ανά εξάμηνο μέχρι 96 ώρες ανά υπάλληλο σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αφού έλαβαν υπ’όψιν τους όλα τα παραπάνω και μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζουν ομόφωνα:
1. Εγκρίνουν την δαπάνη για εφημερίες Επιστημονικού Προσωπικού του Νοσοκομείου για το έτος 2016 στο ποσό
των 42.700€ το οποίο αναλύεται ως εξής:
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ
7

ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΡΩΝ

0261

0551

0552

0555

ΣΥΝΟΛΟ

7.580

36.829,72

3.576,96

1.451,28

842,04

42.700

2. Εγκρίνουν την δαπάνη για υπερωρίες, Νυχτερινά, Εξαιρέσιμα προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής
εργασίας του Μόνιμου-Ι.Δ.Α.Χ. προσωπικού (πλην Ιατρικού) για τη διασφάλιση εύρυθμης και ασφαλούς λειτουργίας
του Νοσοκομείου, για το έτος 2016 στο ποσό των 550.000€ το οποίο αναλύεται ως εξής:
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΡΩΝ
0261
0263
0551
0552
0555
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΤΟΜΩΝ
538
345.455
3500,28
496.780 7.613,04 15.348,72 26.757,96
550.000
3. Για υπερωριακή εργασία προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής νυχτερινής και ημερήσιας Κυριακών και εξαιρέσιμων.
ΑΤΟΜΑ 9
ΤΜΗΜΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΩΡΕΣ : 2160
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

4. Η απογευματινή υπερωριακή εργασία ορίζεται ανά
εξάμηνο μέχρι 120 ώρες ανά υπάλληλο, η υπερωριακή
εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες ορίζεται ανά εξάμηνο
μέχρι τις 96 ώρες ανά υπάλληλο, και η υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ορίζεται
ανά εξάμηνο μέχρι 96 ώρες ανά υπάλληλο σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Καρδίτσα, 12 Μαΐου 2016
Η Αντιπρόεδρος
Α.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ
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Τεύχος Β’ 2226/19.07.2016

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 Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ùõìöê÷îê÷ õôù õçöêûêî øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
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 ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής 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 διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα 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 βρείτε στην ιστοσελίδα. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες
σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό 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.

Eõîïôîòòîç ñê øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
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

*02022261907160008*

