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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 3297
(1)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή κατά τις
νυχτερινές ώρες καθώς και τις Κυριακές και εξαιρέ−
σιμες ημέρες των υπαλλήλων των Τμημάτων Κτηνι−
ατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέ−
ρειας Ηπείρου για το έτος 2016.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρ−
χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Π.δ. 140/27−12−2010 (ΦΕΚ 23/τ. Α΄/27−12−2010) «Ορ−
γανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 2 περ. β΄ του
Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/τ. Α΄/2003), «Μισθολογικές ρυθμί−

σεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, ν.π.δ.δ.
και ΟΤΑ και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν με
τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/
Α/15−3−2010).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 7 του Ν. 2738/1999
(ΦΕΚ 180/Α/1999) όπως ισχύουν σήμερα.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 20β του Ν. 248/1914 (ΦΕΚ 110/
τ. Α΄/1914) «Περί οργανώσεως της ζωοτεχνικής και
Κτηνιατρικής Υπηρεσίας» όπως τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2538/1997 (ΦΕΚ 242/
τ. Α΄/1997) «Τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας για
τα γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, ρύθμιση χρεών
συνεταιριστικών οργανώσεων και άλλες διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015
(ΦΕΚ 176 τ. Α΄/16−12−2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρε−
τούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες
επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημο−
σιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
7. Την ανάγκη κάλυψης εκτάκτων υπηρεσιακών κτηνι−
ατρικών αναγκών, της Περιφέρειας Ηπείρου.
8. Το γεγονός ότι υπάρχει σοβαρότατη έλλειψη προ−
σωπικού για τη στελέχωση της Δ/νσης Κτηνιατρικής
της Περιφέρειας.
9. Το γεγονός ότι επιβάλλεται να διενεργηθούν κτη−
νιατρικοί έλεγχοι σε φορτία ζώντων ζώων στο λιμάνι
Ηγουμενίτσας που αφικνούνται με πλοία από λιμάνι της
Ιταλίας, στα πλαίσια ενδοκοινοτικού εμπορίου σύμφω−
να με τον ΚΑΝ. 1/2005 και απαιτούν απασχόληση των
υπαλλήλων σε 24ωρη βάση, καθότι η άφιξη των πλοίων
στο λιμάνι είναι πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας
και δεν είναι δυνατό να διενεργηθούν οι έλεγχοι εντός
του κανονικού ωραρίου εργασίας δημοσίων υπαλλήλων.
10. Το γεγονός ότι απειλείται η χώρα μας με επιβολή
προστίμου σε περίπτωση μη διενέργειας των προβλε−
πόμενων ελέγχων.
11. Το γεγονός ότι το λιμάνι Ηγουμενίτσας είναι στα διοι−
κητικά όρια της Περιφέρειας Ηπείρου και οι έλεγχοι διενερ−
γούνται από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας.
12. Την υπ’ αριθμ. 11392/1−2−2016 με ΑΔΑ:. απόφαση της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου− Δυτικής Μακεδο−
νίας περί καθιέρωσης 24ωρης καθημερινής λειτουργίας
καθώς και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των Τμη−
μάτων Κτηνιατρικής των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονο−
μίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων της
Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας
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και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηπείρου για το έτος
2016 η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 359/17−2−2016 τ. Β΄.
13. Το γεγονός ότι το ύψος της προκαλούμενης
δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων
(12.000,00) ευρώ, που θα καλυφθεί από πιστώσεις που
είναι εγγεγραμμένες στον Προϋπολογισμό της Περιφέ−
ρειας Ηπείρου για το οικονομικό έτος 2016 ως εξής: Ειδι−
κό φορέα 292, ΚΑΕ 0512 εγκεκριμένος προϋπολογισμός
10.000,00 ευρώ και Ειδικό φορέα 292, ΚΑΕ 0511 εγκε−
κριμένος προϋπολογισμός 2.000,00 ευρώ, εγκρίνουμε:
1. Την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας κατά τις νυ−
χτερινές ώρες καθώς και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες
ημέρες με αμοιβή για το έτος 2016, για υπαλλήλους
κτηνιάτρους των Τμημάτων Κτηνιατρικής των Περιφε−
ρειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ηπείρου.
2. Ο αριθμός των υπαλλήλων που θα απασχοληθούν
θα οριστούν με νεότερες αποφάσεις, κατά την συγκρό−
τηση συνεργείων υπερωριακής απασχόλησης.
3. Οι ώρες απασχόλησης ορίζονται κατά ανώτατο όριο
σε δέκα έξι (16) ώρες το μήνα για κάθε υπάλληλο.
4. Το αντικείμενο απασχόλησης των υπερωριακά ερ−
γαζόμενων υπαλλήλων θα είναι η Διενέργεια ελέγχων
σε φορτηγά αυτοκίνητα με φορτία ζώντων ζώων στο
λιμάνι της Ηγουμενίτσας που αφικνούνται με πλοία από
λιμάνι της Ιταλίας και στο οδικό δίκτυο, στα διοικητικά
όρια της Περιφέρειας Ηπείρου, για την προστασία των
ζώων κατά την μεταφορά σύμφωνα με τον ΚΑΝ. 1/2005
(ΕΚ) και στα πλαίσια του ενδοκοινοτικού εμπορίου.
5. Από τη Δ/νση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηπεί−
ρου θα εκδοθεί απόφαση συγκρότησης συνεργείων υπε−
ρωριακής απασχόλησης, στην οποία θα αναφέρονται
ονομαστικά οι συμμετέχοντες υπάλληλοι, το αντικείμενο
απασχόλησης, το χρονικό διάστημα και οι ώρες απα−
σχόλησης για τον κάθε ένα, κατά μήνα.
6. Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Κτηνιατρικής θα βε−
βαιώνει την υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων
και για κάθε έλεγχο θα συντάσσεται έκθεση ελέγχου.
Η απόφαση αυτή, ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ιωάννινα, 9 Μαρτίου 2016
Ο Περιφερειάρχης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
F
Αριθμ. 59841/13932
(2)
Υπερωριακή απασχόληση προσωπικού Δακοκτονίας
της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας έτους 2016.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1 Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης −
Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
2. Το Π.δ. 131/2010 (ΦΕΚ 224 Α΄) «Οργανισμός της Πε−
ριφέρειας Πελοποννήσου».
3. Την υπ’ αριθμ. 123877/2005 (ΦΕΚ 775 Β΄) απόφα−
ση Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών−Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία ορίζεται ότι η
διάρκεια των εργασιών Δακοκτονίας ορίζεται από 1ης
Μαρτίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

4. Το άρθρο 10 του Ν. 2732/1999 (ΦΕΚ 154 Α΄) σύμφωνα
με το οποίο οι γεωπόνοι που ασχολούνται με το πρό−
γραμμα Δακοκτονίας υποχρεούνται να παρέχουν τις
υπηρεσίες τους και πέραν του κανονικού ωραρίου, ή τις
Κυριακές και ημέρες αργίας, εφόσον τούτο επιβάλλεται
από υπηρεσιακές ανάγκες.
5. Το άρθρο 20 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176Α΄) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Την υπ’ αριθμ. 5123/25−11−2015 απόφαση Περιφερειάρ−
χη Πελοποννήσου για ορισμό προσωπικού Δακοκτονίας
έτους 2016.
7. Τις ανάγκες του προγράμματος δακοκτονίας έτους
2016.
8. Την εγγεγραμμένη πίστωση ύψους 6.500,00 € στον
Ε.Φ. 295, ΚΑΕ 0511 της Περιφερειακής Ενότητας Αρκα−
δίας.
9. Την υπ’ αριθμ. 24159/5664/29−1−2016 απόφαση Περι−
φερειάρχη Πελοποννήσου για Ανάληψης Υποχρέωσης,
αποφασίζουμε:
1. Κρίνουμε απαραίτητη και ορίζουμε την καθιέρω−
ση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή για το Διευθυντή
Δακοκτονίας, τους επόπτες Δακοκτονίας, το λογιστή
Δακοκτονίας και το γραμματέα Δακοκτονίας της Περι−
φερειακής Ενότητας Αρκαδίας, ως ακολούθως:
α) Για το Διευθυντή δακοκτονίας και τον αναπληρωτή
του, μέχρι 240 ώρες για απογευματινή εργασία.
β) Για τους Επόπτες δακοκτονίας και τους αναπλη−
ρωτές τους, μέχρι 240 ώρες για απογευματινή εργασία
για τον καθένα.
γ) Για το Λογιστή δακοκτονίας και τον αναπληρωτή
του, μέχρι 200 ώρες για απογευματινή εργασία.
δ) Για το Γραμματέα δακοκτονίας και τον αναπληρωτή
του, μέχρι 80 ώρες για απογευματινή εργασία.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του
Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176Α΄), ο αριθμός ωρών απογευμα−
τινής υπερωριακής εργασίας με αμοιβή δεν μπορεί να
υπερβαίνει τις εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά υπάλληλο
κατά το πρώτο εξάμηνο και άλλες εκατόν είκοσι (120)
ώρες κατά το δεύτερο εξάμηνο.
2. Με απόφαση του Διευθυντή Δακοκτονίας, θα καθο−
ρίζονται οι μήνες της ως άνω υπερωριακής απασχόλη−
σης με αμοιβή και ο αριθμός των ωρών κατά μήνα για
τον κάθε υπάλληλο, ανάλογα με τις ανάγκες εφαρμογής
του προγράμματος δακοκτονίας.
3. Η απογευματινή υπερωριακή εργασία με αμοιβή θα
εκτελείται όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας,
μετά το πέρας του κανονικού ωραρίου και έως 22ας
ώρας. Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγ−
χο της πραγματικής προσφοράς της προαναφερόμενης
εργασίας είναι ο Διευθυντής Δακοκτονίας.
4. Η προκαλούμενη δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώ−
σεις του προγράμματος Δακοκτονίας έτους 2016 βάσει
κατανομής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων που έχουν εγγραφεί στον κρατικό προϋπο−
λογισμό του έτους 2016 και αφορούν τους Αυτοτελείς
Κοινοτικούς Πόρους των Περιφερειών και συγκεκριμένα
από τον ΚΑΕ 0511 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας
Πελοποννήσου (Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας).
5. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε έξι χιλιάδες πε−
ντακόσια (6.500,00€) ευρώ.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
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Αριθμ. απόφ. 103
Έγκριση υπερωριακών απασχολήσεων.

(4)

Τρίπολη, 8 Μαρτίου 2016

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΥΡΩΝΑ

Ο Περιφερειάρχης
ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 περί
«Νέα Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Π.δ. 3463/2006.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 3584/2007.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Π.δ. 369/1989.
5. Την υπ’ αριθμ. 2/72757/0022/31−12−2003 Εγκύκλιο του
Γενικού Λογιστηρίου του κράτους.
6. Την υπ’ αριθμ. 2/2016 απόφασης Δ.Σ. περί λειτουρ−
γίας Διεύθυνσης Οικονομικών του Δημ. Κοιμητηρίου σε
12ωρη και 24ωρη βάση.
7. Την υπ’ αριθμ. 6825/2650/12−02−2016 εγκριτική από−
φαση του Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 505/Β΄/29.2.2016,
σύμφωνα με τις οποίες καθιερώνεται η 24ωρη και 12ωρη
λειτουργία του Δημ. Κοιμητηρίου Βύρωνα.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 20 Ν. 4354/2015.
9. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 4258/2014
(ΦΕΚ 94/Α΄), αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τη χορήγηση αποζημίωσης υπερωριακής
απασχόλησης για το Οικ. Έτους 2016 μονίμων και ΙΔΑΧ
Δημ. Κοιμητηρίου της Διεύθυνσης Οικονομικών κατά
τις απογευματινές ώρες, τις Κυριακές και Εξαιρέσιμες
και νυχτερινά προς συμπλήρωση, πέραν της υποχρεω−
τικής απασχόλησης, σύνολο ωρών 6.720 και η δαπάνη
βαρύνει τον προϋπολογισμό του 2016, στον Κ.Α 456012
και Κ.Α 456022 με το ποσό 5.000,00 ευρώ και 4.500,00
ευρώ αντίστοιχα.
Αναλυτικά: (4) Φύλακες πύλης από (20ώρες Καθημε−
ρινές+16 Κυριακές και Εξαιρέσιμες +90 Νυχτερινά προς
συμπλήρωση) 126 ώρες έκαστο το μήνα,
Συνολικά 126 x 4 x 12 = 6.048 ώρες ετησίως.
(1) Οστεοφύλακα (20 Καθημερινές+16 Κυριακές και
Εξαιρέσιμες) 36 ώρες το μήνα,
Συνολικά 26 x 12 = 432 ώρες ετησίως και
(1) Επιστάτη (20 ώρες Καθημερινές),
συνολικά 20 x 12=240 ώρες ετησίως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

F
Αριθμ. 14007/62300
(3)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας προσωπικού
για τον ποιοτικό έλεγχο οίνων για το έτος 2016.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07−06−2010)
άρθρο 186 παρ. II τομέας Β, υποτομέας β αριθμ. 26 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Π.δ. 131/2010 (ΦΕΚ 224/Α/27−12−2010)
«Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου».
3. Το άρθρο 20 του N. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α΄/16−12−2015).
4 Το άρθρο 27 του Ν. 3698/2008 (ΦΕΚ 198/Α/20−10−2008).
5. Το άρθρο 25 παρ. 7 του Ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180/Α/
09−09−1999).
6. Το άρθρο 6 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/15−03−2010).
7. Την υπ’ αριθμ. 1842/8430/13−1−2016 απόφαση του
Δ/ντή Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλί−
ας, ΠΕ Μεσσηνίας «Ορισμός ελεγκτών υπεύθυνων στον
αμπελοοινικό τομέα» ΑΔΑ6ΔΙ77Λ1−Η1Λ.
8. Την υπ’ αριθμ. 2849/12666/18−1−2016, ΑΔΑ:ΩΠ5Χ7Λ1−
87Φ απόφαση Ανάληψης δέσμευσης ποσού 5.800 Ευρώ,
όπως καταχωρήθηκε με την α/α 29 αντίστοιχα στο βι−
βλίο εγκρίσεων και πληρωμών της ΥΔΕ Μεσσηνίας.
9. Την ανάγκη απασχόλησης υπαλλήλων της Υπηρε−
σίας πέραν από τις ώρες υποχρεωτικής απασχόλησης
για τον ποιοτικό έλεγχο οίνων, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε την υπερωριακή απασχόληση του προ−
σωπικού που ασχολείται στο πρόγραμμα ελέγχου οίνων
από την δημοσίευση της παρούσας και έως 31 Δεκεμ−
βρίου 2016 ως κατωτέρω:
1. Γεωπόνοι τέσσερις (4) απογευματινές διακόσιες σα−
ράντα (240) ώρες το Ά εξάμηνο του 2016.
2. Γεωπόνοι τέσσερις (4) απογευματινές τριακόσιες
είκοσι (320) ώρες το Β' εξάμηνο του 2016.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του 4354/2015
(ΦΕΚ 176/Α΄/16−12−2015) ο αριθμός των ωρών απογευμα−
τινής υπερωριακής με αμοιβή εργασίας, δεν μπορεί να
υπερβαίνει τις (120) ώρες ανά υπάλληλο το εξάμηνο.
Με απόφαση του Διευθυντή Αγροτικής Οικονομίας
και Κτηνιατρικής Τριφυλίας θα καθορίζονται οι μήνες
της ως άνω υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή και
ο αριθμός των ωρών κατά μήνα για τον κάθε υπάλλη−
λο ανάλογα με τις ανάγκες εφαρμογής του ποιοτικού
ελέγχου κρασιών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κυπαρισσία, 10 Μαρτίου 2016
Ο Περιφερειάρχης
ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ

Βύρωνας, 2 Μαρτίου 2016
Ο Δήμαρχος
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ
F
Αριθμ. απόφ. 313/4805
(5)
Έγκριση του Διαπανεπιστημιακού−Διατμηματικού Προ−
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγω−
γικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανε−
πιστημίου Πατρών, και του Παιδαγωγικού Τμήματος
Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστρι−
ακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Διεπιστημο−
νική Προσέγγιση της Επιστήμης, της Τεχνολογίας,
της Μηχανικής και των Μαθηματικών − STEM στην
Εκπαίδευση.
Η ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/τ. Α΄) και
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ιδίως το άρθρο 6, «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχι−
ακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις
του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/τ. Α΄/25.8.2008),
του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/τ. Α΄/4.9.2009)
και του άρθρου 37, παρ. 5 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ. Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ. Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφά−
λιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τρο−
ποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ΄ του
Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228/τ. Α΄), του άρθρου 5, παρ. 8 του
Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159/τ. Α΄) και του άρθρου 34 παρ. 2
του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/τ. Α΄) και του άρθρου 34 του
Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223 τ. Α΄).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ. Α΄/2.8.2005)
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο−
νάδων−Παράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98/τ. Α΄).
5. Τα αποσπάσματα πρακτικών των Γενικών Συνε−
λεύσεων Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Παιδαγωγικού
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου
Πατρών υπ’ αρ. 08/23.06.2015, καθώς και του Παιδαγω−
γικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 9/21.1.2016.
6. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ των
συνεργαζόμενων Τμημάτων.
7. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου με την
Ειδική Σύνθεση του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρία
76/13.01.2016) και το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλή−
του με την Ειδική Σύνθεση του Εθνικού και Καποδιστρι−
ακού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρία 10/26.01.2016).
8. Το υπ’ αριθμ. 2543/09.12.2013 έγγραφο της ΑΔΙΠ, από
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική
αξιολόγηση Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαί−
δευσης του Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς και το υπ’
αριθμ. 1112/24−3−2014.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2015−16 τη λει−
τουργία του Διαπανεπιστημιακού−Διατμηματικού Προ−
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου
Πατρών, και του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής
Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι−
στημίου Αθηνών με τίτλο «Διεπιστημονική Προσέγγιση
της Επιστήμης, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των
Μαθηματικών − STEM στην Εκπαίδευση», ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του
Πανεπιστημίου Πατρών, και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δη−
μοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνουν και λειτουργούν
από το ακαδημαϊκό έτος 2015−16 Διαπανεπιστημιακό−Δι−

ατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)
με τίτλο «Διεπιστημονική Προσέγγιση της Επιστήμης,
της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματι−
κών − STEM στην Εκπαίδευση», σύμφωνα με τις διατά−
ξεις της κοινής αυτής απόφασης και τις διατάξεις του
Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148, τ. Α΄) όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει. Τη διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος
αναλαμβάνει το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαί−
δευσης του Πανεπιστημίου Πατρών.
Άρθρο 2
Αντικείμενο−Σκοπός
Η εκπαίδευση STEM είναι ένα μαθησιακό περιβάλλον
όπου οι μαθητές/φοιτητές εξερευνούν, εφευρίσκουν και
ανακαλύπτουν με τη χρήση πραγματικών προβλημάτων
και καταστάσεων. Ενθαρρύνει την καινοτομία, συνδυ−
άζοντας τις επιστημονικές περιοχές, βοηθώντας τους
εκπαιδευόμενους να δημιουργήσουν νέες διασυνδέσεις
μεταξύ των επιστημονικών κλάδων. Προωθεί ένα μαθη−
σιακό περιβάλλον ώστε οι εκπαιδευόμενοι να αποκτή−
σουν όχι μόνο τις ήδη καταγεγραμμένες δεξιότητες,
αλλά και να έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν νέες.
Οι εκπαιδευόμενοι που θα ολοκληρώσουν μια εκπαίδευ−
ση STEM, θα είναι:
• Ικανοί λυτές προβλημάτων− καθώς θα είναι σε θέση
να καθορίσουν τις ερωτήσεις και τα προβλήματα, να
σχεδιάσουν έρευνες για τη συλλογή και οργάνωση
δεδομένων, την εξαγωγή συμπερασμάτων, και στη
συνέχεια να εφαρμόσουν τα συμπεράσματα σε νέες
καταστάσεις.
• Καινοτόμοι− καθώς θα είναι ικανοί να χρησιμοποι−
ούν δημιουργικά τις έννοιες και αρχές της Επιστήμης
(Science) των Μαθηματικών και της Τεχνολογίας, εφαρ−
μόζοντάς τες στο μηχανικό σχεδιασμό.
• Αυτοδύναμοι− καθώς θα είναι σε θέση να παίρνουν
πρωτοβουλίες και να θέτουν κίνητρα για να καθορίζουν
ένα πρόγραμμα δράσης μέσα σε καθορισμένα χρονικά
πλαίσια.
• Ικανοί Αναλυτές Λογικών Διεργασιών− καθώς θα
είναι σε θέση να εφαρμόζουν τις λογικές διαδικασί−
ες σκέψης των Επιστημών, των Μαθηματικών, και του
Τεχνολογικού σχεδιασμού για την καινοτομία και την
ευρηματικότητα.
• Τεχνολογικά εγγράμματοι− καθώς θα είναι ικανοί να
κατανοήσουν και να εξηγήσουν τη φύση της τεχνολογί−
ας, να αναπτύξουν τις δεξιότητες που απαιτούνται, και
να εφαρμόζουν την τεχνολογία κατάλληλα.
Το ΠΜΣ έχει ως σκοπό την παροχή μεταπτυχιακών
σπουδών υψηλού επιπέδου που θα εφοδιάσουν τους
φοιτητές με γνώσεις, αλλά και δεξιότητες για την επί−
λυση σύνθετων προβλημάτων στον εργασιακό χώρο και
την εύρεση ευέλικτων, ευφυών, καινοτόμων λύσεων σε
επαγγελματικό επίπεδο. Οι μεταπτυχιακές σπουδές θα
προσανατολίζονται τόσο σε εκπαιδευτικούς με προο−
πτική την ένταξη διαθεματικών, διεπιστημονικών προ−
γραμμάτων στα προγράμματα των σχολείων, όσο και
σε επαγγελματίες που προσβλέπουν σε επαγγελματική
εξέλιξη. Το ΠΜΣ θα παράσχει νέες γνώσεις, δεξιότητες
και ικανότητες, αλλά και θα εφοδιάσει τους φοιτητές−
μελλοντικούς επαγγελματίες με έναν νέο τρόπο σκέψης
που θα δίνει άμεσες και αποτελεσματικές λύσεις σε
καθημερινές απαιτήσεις.
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Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευ−
σης (ΜΔΕ) με τίτλο: «Διεπιστημονική Προσέγγιση της
Επιστήμης, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των
Μαθηματικών− STEM στην Εκπαίδευση».

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος
Ειδίκευσης (ΜΔΕ) απαιτείται η συγκέντρωση 90 πιστω−
τικών μονάδων ECTS (ΠΜ−ECTS), η φοίτηση και η επι−
τυχής ολοκλήρωση των συναφών υποχρεώσεων των
φοιτητών κατά τη διάρκεια δυο (2) διδακτικών εξαμήνων
τα οποία ακολουθούνται από την εκπόνηση μεταπτυ−
χιακής διατριβής. Οι 60 ΠΜ−ECTS αντιστοιχούν στις
κάθε είδους εκπαιδευτικές δραστηριότητες των δυο
διδακτικών εξαμήνων (30 ΠΜ−ECTS σε κάθε εξάμηνο)
και στο Σεμινάριο συγγραφής ερευνητικής έκθεσης και
επιστημονικής εργασίας (10 ΠΜ−ECTS), ενώ οι υπόλοιπες
20 ΠΜ−ECTS αντιστοιχούν στην μεταπτυχιακή διατρι−
βή. Για τον ορισμό των πιστωτικών μονάδων ισχύουν
τα αναφερόμενα στις διατάξεις του άρθρου 14 του
Ν. 3374/2005.
Η παρακολούθηση όλων των εκπαιδευτικών δραστηρι−
οτήτων είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για
την αξιολόγηση του φοιτητή. Μέρος του Προγράμματος
Σπουδών ή και ολόκληρο το Πρόγραμμα μπορεί να πα−
ρέχεται εκτός από την ελληνική και σε ξένη γλώσσα
(αγγλική), μετά από απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής
Επιτροπής.
Η κατανομή των Θεματικών Ενοτήτων σε εξάμηνα
και η αντιστοίχισή τους σε Π.Μ. ECTS έχουν ενδεικτικά
ως εξής:

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Παιδαγω−
γικών Τμημάτων καθώς και των Θετικών και Πολυτε−
χνικών Σχολών Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της
ημεδαπής, καθώς επίσης και ομοταγών αναγνωρισμένων
ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του ΜΔΕ ορίζε−
ται σε τρία (3) εξάμηνα. Συγκεκριμένα, για τη λήψη του
ΜΔΕ απαιτείται η φοίτηση και η επιτυχής ολοκλήρωση
των συναφών υποχρεώσεων των φοιτητών κατά τη δι−
άρκεια δυο (2) διδακτικών εξαμήνων και ακολούθως η
εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής, η οποία πρέπει να
ολοκληρωθεί σε διάστημα όχι μικρότερο των έξι μηνών
και όχι μεγαλύτερο των δώδεκα μηνών.
ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
KM

ΤΙΤΛΟΣ

ECTS

A1

Πρόγραμμα Σπουδών και Διδακτικός Σχεδιασμός: διεπιστημονική προσέγγιση

5

Α2

Ειδικά θέματα Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών 1

10

A3

Γνωστική και Εκπαιδευτική Ψυχολογία

5

A4

Μέθοδοι Διδασκαλίας στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες−Η μέθοδος project

5

Α5

Μεθοδολογία Έρευνας και Στατιστική στην Εκπαίδευση 1

5

ΣΥΝΟΛΟ

30

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
KM

ΤΙΤΛΟΣ

ECTS

Β1

Διδακτικοί Σχεδιασμοί στο πλαίσιο μιας διεπιστημονικής προσέγγισης−Επιστήμη
σε προσεγγίσεις STEM

10

Β2

Μεθοδολογία Έρευνας και Στατιστική στην Εκπαίδευση 2

5

Β3

Ειδικά θέματα Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών 2

5

Β4

Αξιοποίηση των ΤΠΕ στο πλαίσιο της διεπιστημονικής διδασκαλίας και μάθησης

10

ΣΥΝΟΛΟ

30

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
KM
ΣΣ
ΜΔΕ

ECTS
Σεμινάριο συγγραφής ερευνητικής έκθεσης και επιστημονικής εργασίας

10

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

20

ΣΥΝΟΛΟ

30

ΣΥΝΟΛΟ

90
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Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται
κατ’ ανώτατο όριο στους είκοσι (20) ετησίως.

φαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυ−
χιακών Σπουδών, καθώς και από τα αρμόδια όργανα
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Πάτρα, 29 Φεβρουαρίου 2016

Στο ΠΜΣ θα διδάσκουν μέλη ΔΕΠ των συνεργαζόμε−
νων Τμημάτων ή και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων
της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και άλλες κα−
τηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ. Α΄).

Η Πρύτανης
ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
F
Αριθμ. απόφ. 08
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΔΡΑΣ

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή
Οι ανάγκες λειτουργίας του ΠΜΣ θα καλύπτονται από
την εκάστοτε υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή των
συνεργαζόμενων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών
και του Πανεπιστημίου Αθηνών. Θα χρησιμοποιηθεί η
υλικοτεχνική υποδομή των συμμετεχόντων Τμημάτων
(χώροι διδασκαλίας, βιβλιοθήκες, υπολογιστικά κέντρα,
επιστημονικά εργαστήρια, κ.λπ.).
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει έως και το ακαδημαϊκό έτος
2022−2023, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α
του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ. Α΄), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Το 65% του κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ, βάσει του
άρθρου 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄), ανέρχεται σε
35.000,00 € και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως
εξής:
Κατηγορία Δαπάνης

Προϋπολογισμός
€

Αμοιβές−αποζημιώσεις του διδα−
κτικού, τεχνικού και διοικητικού
προσωπικού

15.500

Δαπάνες μετακινήσεων

1.200

Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού
και αναλωσίμων

3.000

Υποτροφίες

10.800

Προμήθεια, συντήρηση
εξοπλισμού−λογισμικού

3.000

Δαπάνες Δημοσιότητας

500

΄Αλλες Δαπάνες
Σύνολο

(6)

1.000
35.000,00

Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ θα καλυ−
φθεί μέσω της συμμετοχής των μεταπτυχιακών φοιτη−
τών καθώς και από άλλες πηγές όπως δωρεές, χορηγίες,
ερευνητικά προγράμματα κ.λπ.
Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Τα θέματα που δεν αναφέρονται στην παρούσα Από−

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α΄2015) «Μι−
σθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου,
των ΟΤΑ, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.ΙΔ. πρώτου και και δευτέρου
βαθμού» και ειδικότερα με το άρθρο 20, με το οποίο
ρυθμίζονται θέματα υπερωριακής απασχόλησης από
1/1/2016, για τους υπαλλήλους των Ν.Π.Δ.Δ. η απόφαση
καθιέρωσης υπερωριακής απασχόλησης εκδίδεται από
το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Ταμείου Ύδρας.
2. Το γεγονός ότι στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ύδρας
υπηρετεί μία μόνο υπάλληλος είναι ανάγκη να απα−
σχοληθεί και πέραν του κανονικού ωραρίου για την
αντιμετώπιση υπηρεσιακών αναγκών.
3. Επίσης κατά την διάρκεια του έτους απαιτείται η
τήρηση των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού
Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ύδρας.
Η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω απασχό−
ληση θα ανέλθει στο ποσό των 1.319,80 ευρώ και θα
βαρύνει τους Κ.Α. 10.3012.0001 «Αποζημίωση για υπερω−
ριακή Απασχόληση» ποσού 1.250,00 ευρώ και τον Κ.Α.
10.6051.0001» Εργοδοτικές εισφορές ποσού 69,40 ευρώ
του προϋπολογισμού του Δ.Λ.Τ. Ύδρας οικον. έτους 2016,
αποφασίζει ομόφωνα:
1. Καθιερώνει έως 31/12/2016 υπερωριακή απασχόληση
με αμοιβή με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι διατάξεις
του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015, για το παρακάτω προ−
σωπικό το Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ύδρας.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Α/Α

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

1

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

1

2. Εγκρίνει την υπερωριακή απασχόληση της Υπαλ−
λήλου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ύδρας είκοσι
(20) ώρες μηνιαίως έως 31/12/2016.
3. Η σχετική δαπάνη δεν θα υπερβεί το ποσόν των
1.319,80 ευρώ και θα βαρύνει τους Κ.Α. 10.6012.0001 για
ποσόν 1.250,40 ευρώ και τον Κ.Α 10.6051.0001 για ποσόν
69,40 ευρώ για εργοδοτικές εισφορές του προϋπολο−
γισμού του Δ.Λ.Τ.Υ. χρήσεως 2016.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ύδρα, 4 Φεβρουαρίου 2016
Ο Πρόεδρος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ

8663

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Αριθμ. απόφ. 08α
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης.

(7)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΔΡΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α΄/2015)
«Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου,
των ΟΤΑ, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.ΙΔ. πρώτου και και δευτέρου
βαθμού» και ειδικότερα με το άρθρο 20, με το οποίο
ρυθμίζονται θέματα υπερωριακής απασχόλησης από
1/1/2016, για τους υπαλλήλους των Ν.Π.Δ.Δ. η απόφαση
καθιέρωσης υπερωριακής απασχόλησης εκδίδεται από
το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Ταμείου Ύδρας.
2. Το γεγονός ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ύδρας
δεν έχει δική του Ταμειακή Υπηρεσία και ως εκ τούτου
η Ταμειακή Διαχείριση ασκείται από την Ταμειακή Υπη−
ρεσία του Δήμου Ύδρας.
3. Ο Προϊστάμενος της Ταμειακής Υπηρεσίας του
Δήμου Ύδρας είναι ανάγκη να εργασθεί και πέρα του
υποχρεωτικού του ωραρίου προκειμένου να εξυπηρε−
τήσει και το Δημοτικό εξυπηρετήσει και το Δημοτικό
Λιμενικό Ταμείο Ύδρας.
Η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω απασχό−
ληση θα ανέλθει στο ποσό των 1.582,20 ευρώ και θα
βαρύνει τον Κ.Α. 10.6012.0001 «Αποζημίωση για υπερω−

ριακή εργασία» και θα βαρύνει τον προϋπολογισμού του
Δ.Λ.Τ.Υ. οικον. έτους 2016, αποφασίζει ομόφωνα:
1. Καθιερώνουμε έως 31/12/2016 υπερωριακή απασχό−
ληση με αμοιβή με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι
διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015, για τον Προ−
ϊστάμενο και Ταμία της Ταμειακής Διαχείρισης του Δή−
μου Ύδρας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ύδρας.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Α/Α

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

1

TE ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

1

2. Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση του Προ−
ϊσταμένου και Ταμία της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δή−
μου Ύδρας είκοσι (20) ώρες μηνιαίως έως 31/12/2016.
3. Η σχετική δαπάνη δεν θα υπερβεί το ποσόν των
1.582,20 ευρώ και θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.6012.0001 του
προϋπολογισμού του Δ.Λ.Τ.Υ. χρήσεως 2016.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ύδρα, 4 Φεβρουαρίου 2016
Ο Πρόεδρος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ

8664

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Το Εθνικό Τυπογραφείο είναι δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με κύρια αποστολή την έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, εκτύπωση,
διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) και την κάλυψη των
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ùõìöê÷îê÷ õôù õçöêûêî øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
1. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των τευχών ΦΕΚ καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με τα
δημοσιεύματα σε αυτά, διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν
καταχωρισθεί στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου δίνεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας στην
ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου.
Η έντυπη μορφή των τευχών 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 κυκλοφορία τευχών ΦΕΚ η διάθεση γίνεται υπό μορφή συνδρομής από το τμήμα Συνδρομητών.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την διαθεσιμότητα
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).
Περισσότερες πληροφορίες για δημοσιεύματα και λοιπά θέματα, μπορείτε να αναζητήσετε από το
Τμήμα Πληροφοριών καθώς και από το τηλεφωνικό κέντρο του Εθνικού Τυπογραφείου.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από σχετικό αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους αλληλο−
γραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

êõîïôîòòîç ñê øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
1. ΜΕ ΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ, ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ κ.λπ.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 − fax: 210 5279054
Ωράριο λειτουργίας για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 − 13:30
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Τμήμα
Τμήμα
Τμήμα
Τμήμα

Πωλήσεων:
Συνδρομητών:
Πληροφοριών:
A1 Παραλαβής

(Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 − 180)
(Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
(Ισόγειο, Γραφείο 3 και τηλεφωνικό κέντρο 210 5279000)
Δημοσιευτέας Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

2. ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ
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
ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02007532103160008*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 79 054
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr

