
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Διάθεση ενός κατασχεμένου οχήματος στο Λι-
μενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή για κάλυψη 
αναγκών του.

2 Διάθεση ενός κατασχεμένου οχήματος στο Λ.Σ. - 
ΕΛ.ΑΚΤ. για κάλυψη αναγκών του.

3 Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και λει-
τουργίας τις Κυριακές και τις αργίες και καθορι-
σμός πενθήμερης εβδομάδας εργασίας, από την 
Τρίτη μέχρι το Σάββατο για το Τμήμα Περιβάλλο-
ντος του Δήμου Καρπάθου.

4 Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Ωδείου, με την επω-
νυμία «ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΩΔΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ», 
το οποίο βρίσκεται στην οδό Ελ. Βενιζέλου αρ. 65 
στο Δήμο Νέας Σμύρνης.

5 Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο «Μηχανολογικός Σχεδιασμός με Ψηφι-
ακές Τεχνολογίες» του Τμήματος Μηχανολόγων 
Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

6 Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανε-
πιστημίου Πελοποννήσου με τίτλο: «Δημιουργική 
Γραφή, Θέατρο και Πολιτιστικές Βιομηχανίες: Καλλι-
τεχνικές, ερευνητικές και παιδαγωγικές εφαρμογές»/ 
«Creative Writing, Theatre and Culture Industries: 
Artistic, research and pedagogical applications».

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

7 Διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία Φ.7/
ΦΜ/98404/Δ1/4-8-2022 απόφαση της Υφυπουρ-
γού Παιδείας που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως (Β’ 4215).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 2122.7-3/61054/2022  (1)
   Διάθεση ενός κατασχεμένου οχήματος στο 

Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή για κάλυψη 

αναγκών του. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου  τεσσαρακοστού τετάρτου της από 

13-04-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 84), η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο  35 του ν.  4760/2020 
(Α’  247) και τροποποιήθηκε με το άρθρο  141 του 
ν. 4876/2021(Α’ 251),

β) του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26).

γ) του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 (Α’ 114) περί ανασύ-
στασης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και με-
τονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής.

2. Την από 25-08-2022 πρόταση του Αρχηγού του Λι-
μενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής.

3. Το υπ’ αρ. πρ. 1219/08-04-2022 έγγραφο της Εισαγ-
γελίας Εφετών Πατρών.

4. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφα-
σης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ-
ϋπολογισμού, σύμφωνα με το υπό στοιχεία 2811.8/59150/
22-08-2022 εισηγητικό σημείωμα ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ.

5. Την ανάγκη κάλυψης επιχειρησιακών αναγκών του 
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με σκοπό την αποτελεσματική άσκηση της 
αποστολής του, αποφασίζουμε:

1. Τη διάθεση στο Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλα-
κή του χερσαίου μέσου που περιγράφεται στο Παράρτη-
μα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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2. Την ένταξη του χερσαίου μέσου στη δύναμη των επιχειρησιακών μέσων του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής 
Ακτοφυλακής και τη στελέχωση και λειτουργία του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΟΣ ΧΕΡΣΑΙΟΥ ΜΕΣΟΥ

Κατασκευαστής-μοντέλο KIA CARENS Καύσιμο ΒΕΝΖΙΝΗ
Κυβισμός 1.998 cc Τόπος φύλαξης ΚΛ Πάτρας
Αριθμός πλαισίου KNEFG52137K038457 Κατάσταση μέσου Πολύ Καλή

Αριθμός κινητήρα Αδιευκρίνιστος Λοιπός εξοπλισμός
Ο φερόμενος επί του οχήματος 
εξοπλισμός, κατά το χρόνο της 
κατάσχεσής του

Χρώμα ΓΚΡΙ Θέσεις επιβατών Πέντε (05)
Έτος κατασκευής 2007 Διανυθέντα χλμ. Ανεξακρίβωτα

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Πειραιάς, 31 Αυγούστου 2022

Ο Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ   

Ι

 Αριθμ. 2122.7-3/61053/2022 (2)
Διάθεση ενός κατασχεμένου οχήματος στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για κάλυψη αναγκών του. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου τεσσαρακοστού τετάρτου της από 13-04-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 84), η οποία 

κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του ν. 4760/2020 (Α’ 247) και 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 141 του ν. 4876/2021(Α’ 251),

β) του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26),
γ) του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 (Α’ 114) περί ανασύστασης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονο-

μασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
2. Την από 25-08-2022 πρόταση του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής.
3. Το υπ’ αρ. 1219/08-04-2022 έγγραφο της Εισαγγελίας Εφετών Πατρών.
4. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 

προϋπολογισμού, σύμφωνα με το υπ’ αρ. 2811.8/59179/22-08-2022 εισηγητικό σημείωμα ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ.
5. Την ανάγκη κάλυψης επιχειρησιακών αναγκών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με σκοπό την αποτελεσματική άσκηση της 

αποστολής του, αποφασίζουμε:
1. Τη διάθεση στο Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή του χερσαίου μέσου που περιγράφεται στο Παράρτημα, 

το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
2. Την ένταξη του χερσαίου μέσου στη δύναμη των επιχειρησιακών μέσων του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής 

Ακτοφυλακής και τη στελέχωση και λειτουργία του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΟΣ ΧΕΡΣΑΙΟΥ ΜΕΣΟΥ

Κατασκευαστής-μοντέλο SEAT LEON Καύσιμο Πετρέλαιο

Κυβισμός 1.598 cc Τόπος φύλαξης ΚΛ Πάτρας

Αριθμός πλαισίου VSSZZZ5FZGR035424 Κατάσταση μέσου Πολύ Καλή

Αριθμός κινητήρα Αδιευκρίνιστος Λοιπός εξοπλισμός
Ο φερόμενος επί του οχήματος 
εξοπλισμός, κατά το χρόνο της 
κατάσχεσής του

Χρώμα ΚΟΚΚΙΝΟ Θέσεις επιβατών Πέντε (05)

Έτος κατασκευής 2015 Διανυθέντα χλμ. Ανεξακρίβωτα
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Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πειραιάς, 31 Αυγούστου 2022

Ο Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ   

Ι

 Αριθμ. 42368 (3)
Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και λει-

τουργίας τις Κυριακές και τις αργίες και καθορι-

σμός πενθήμερης εβδομάδας εργασίας, από την 

Τρίτη μέχρι το Σάββατο για το Τμήμα Περιβάλλο-

ντος του Δήμου Καρπάθου. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτο-

νική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87),

β) των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 «Εκδη-
μοκρατισμός της Διοίκησης- Καταπολέμηση Γραφειο-
κρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση 
αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 47),

γ) του άρθρου 20 του Κώδικα Διοικητικής διαδικασίας 
(ν. 2690/1999 - Α’ 45),

δ) του άρθρου 36 του Κώδικα Κατάστασης δημοτικών 
και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν.3584/2007 - Α’ 143),

ε) του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α’ 176),
στ) του π.δ. 143/2010 «Οργανισμός Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αιγαίου» (Α’ 236).
2. Την υπ’ αρ. 78161/31-12-2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 783) απόφα-

ση του Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία ο Πολύκαρ-
πος Πολυχρονάκης, Αν. Προϊστάμενος της Γενικής Διεύ-
θυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, 
ορίζεται να ασκεί καθήκοντα Συντονιστή Α. Δ. Αιγαίου.

3. Την υπ’ αρ. 2/1757/0026/12.01.2017 απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός δι-
καιολογητικών για την καταβολή αποζημίωσης για υπε-
ρωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών 
εργασία» (Β’ 17).

4. Την υπ’ αρ. 44/28.02.2022 σε ορθή επανάληψη από-
φαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρπάθου, 
σχετικά με την καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς 
και λειτουργίας τις Κυριακές και τις αργίες καθώς και 
καθιέρωση πενθήμερης εργασίας από την Τρίτη μέχρι 
και το Σάββατο, για οκτώ (8) υπαλλήλους του Τμήματος 
Περιβάλλοντος του Δήμου.

5. Την υπ’ αρ. 5139/05.07.2022 βεβαίωση του Τμήμα-
τος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών του 
Δήμου Καρπάθου, αποφασίζουμε:

1. Την καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και της 
λειτουργίας τις Κυριακές και τις αργίες του Τμήματος 

Περιβάλλοντος του Δήμου Καρπάθου, για τους κάτωθι 
υπαλλήλους, για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και 
του περιβάλλοντος, και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής 
των κατοίκων, λόγω των αυξημένων αναγκών που επι-
φέρει ο τουρισμός κατά την θερινή περίοδο.

α/α Κατηγορία Κλάδος Αριθμός

1 ΔΕ Διοικητικού 1
2 ΔΕ Οδηγών Αυτ/των 7
3 ΔΕ Χειριστών Μηχ/των 2
4 ΔΕ Μηχανοτεχνίτης Αυτ/των 1
5 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 10
6 ΥΕ Εργατών Κοιμητηρίων 2
2. Καθορίζουμε πενθήμερη εβδομάδα εργασίας από 

την Τρίτη μέχρι και το Σάββατο, καθαιρούμενης ως μη ερ-
γάσιμης ημέρας της Δευτέρας, για πέντε (5) υπαλλήλους 
κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, δύο (2) υπαλλήλους 
κλάδου ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων και ενός (1) υπαλλήλου 
κλάδου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου, λόγω φύσε-
ως της εργασίας τους. Από την απόφαση αυτή προκαλεί-
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού οικονομικού 
έτους 2022 του Δήμου Καρπάθου ύψους 85.300,00 € 
η οποία έχει προβλεφθεί στους κωδικούς Κ.Α. 10.6012.0001 
ποσού 60.000,00 €, Κ.Α. 10.6022 ποσού 1.300,00 €, Κ.Α. 
20.6012 ποσού 16.000,00 €, Κ.Α. 20.6042,0001 ποσού 
5.000,00 € και Κ.Α. 70.6012 ποσού 3.000,00 €.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ρόδος, 1 Σεπτεμβρίου 2022

Ο Ασκών καθήκοντα Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ   

Ι

 Αριθμ. 22937 (4)
Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Ωδείου, με την 

επωνυμία «ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΩΔΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕ-

ΧΝΗΣ», το οποίο βρίσκεται στην οδό Ελ. Βενιζέ-

λου αρ. 65 στο Δήμο Νέας Σμύρνης. 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του εδαφίου 28 της παρ. 4 του άρθρου 94 και της 

παρ. 1 του άρθρου 95 του ν. 3852/2010 (Α’ 87),
β. του ν. 299/1976 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αφο-

ρώντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των ιδιωτικών 
μουσικών ιδρυμάτων» (Α’ 90) και του β.δ. 16/1966 «Περί 
ιδρύσεως ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων» (Α’ 7),

γ. του άρθρου 10 του ν. 3207/2003 «Ρύθμιση θεμάτων 
Ολυμπιακής προετοιμασίας και άλλες διατάξεις»,

δ. της υπό στοιχεία ΥΠΠΟ/78036/2473/19.10.2004 
υπουργικής απόφασης «Καθορισμός προ-διαγραφών κτι-
ρίων για στέγαση Μουσικού Εκπαιδευτηρίου» (Β’ 1595).
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ε. της υπό στοιχεία ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/7388/7.2.1994 
απόφασης «Καθορισμός παραβόλου για ίδρυση Ανωτέ-
ρων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης και ιδιωτικών 
Μουσικών Εκπαιδευτηρίων» (Β’ 123),

στ. της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΤ/οικ.38573/1216/31.3.2011 
κοινής υπουργικής απόφασης «Διεκπεραίωση και απλού-
στευση της διοικητικής διαδικασίας χορήγησης άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών εκπαιδευ-
τικών ιδρυμάτων (Ωδείων, Μουσικών Σχολών ή Παραρ-
τημάτων αυτών) μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέ-
τησης» (Β’ 693), σύμφωνα με την οποία «η επωνυμία του 
Ωδείου απαγορεύεται να αναγράφεται με λατινικούς 
χαρακτήρες στην Απόφαση Αδειοδότησης».

2. Την υπ’ αρ. 7353/29-03-2021 αίτηση του Σόβολου 
Στυλιανού του Σπυρίδωνα, νόμιμο εκπρόσωπο της εται-
ρείας «Χρυσ. Παπανικολάου - Στυλ. Σόβολος Ο.Ε» με την 
επωνυμία “ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΩΔΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ” συ-
νοδευόμενη με τα σχετικά δικαιολογητικά.

3. Το από 24-6-2022 πρακτικό αυτοψίας της Επιτρο-
πής Ελέγχου Καταλληλότητας Κτιριακών Εγκαταστάσεων 
Μουσικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στο οποίο ανα-
φέρεται η χορήγηση άδειας λειτουργίας ωδείου με την 
επωνυμία «ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΩΔΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ» επί 
της οδού Ελ. Βενιζέλου αρ. 65 Δήμου Νέας Σμύρνης, με 
την προϋπόθεση η υφιστάμενη εξωτερική έξοδος κιν-
δύνου του κτιρίου να παραμένει ανοικτή κατά τις ώρες 
λειτουργίας του παραπάνω ωδείου.

4. Την υπ’ αρ. 19604/18-7-2022 (Β’ 4194) απόφαση Δη-
μάρχου για άδεια και λειτουργία Ωδείου.

5. Το υπ’ αρ. 387147/9-8-2022 έγγραφο του Υπουργεί-
ου Πολιτισμού και Αθλητισμού, αποφασίζουμε:

1. Χορηγούμε στην εταιρεία «Χρυσ. Παπανικολάου - 
Στυλ. Σόβολος Ο.Ε» άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Ωδείου, 
με την επωνυμία “ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΩΔΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ”, 
το οποίο βρίσκεται στην οδό Ελ. Βενιζέλου αρ. 65 στον 
Δήμο Νέας Σμύρνης με την προϋπόθεση η υφιστάμενη 
εξωτερική έξοδος κινδύνου του κτιρίου να παραμένει 
ανοικτή κατά τις ώρες λειτουργίας του παραπάνω ωδείου.

2. Το Ωδείο θα λειτουργήσει τις εξής σχολές και τμήματα:
A. Σχολή Ανωτέρων Θεωρητικών Μαθημάτων και Σύν-

θεσης με τμήματα:
- Ωδικής
- Ενοργάνωσης πνευστών οργάνων
- Αρμονίας
- Αντίστιξης
- Φυγής
- Σύνθεσης
Β. Σχολή Ενόργανης Μουσικής με τμήματα:
- Πλήκτρων
- Εγχόρδων
- Πνευστών
- Κρουστών οργάνων
- Κλαβικύμβαλου (τσέμπαλο)
- Κλασικής κιθάρας
Γ. Σχολή Μονωδίας με τμήματα:
- Μονωδίας
- Μελοδραματικής
Δ. Σχολή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής 
Ε. Σχολή σαξοφώνου
ΣΤ. Σχολή Διεύθυνσης Ορχήστρας 

Ζ. Σχολή Διεύθυνσης χορωδίας
Η. Σχολή Παραδοσιακής Μουσικής με τμήματα:
- Α: Τραγουδιού και οργάνων πανελληνίου και ευρύτε-

ρου ανατολικού Ρεπερτορίου με τμήματα:
Α1 Ελληνικό παραδοσιακό τραγούδι,
Α2: Όργανα:
Χορδόφωνα: ούτι, λαούτο, πολίτικο λαούτο, πανδουρί-

δα-ταμπούρ, πανδουρίδα-ταμπουράς, μαντολίνο, σαντού-
ρι, τσίμπαλο, κανονάκι, πολίτικη λύρα, βιολοντσέλο, βιολί,

Αερόφωνα: νέι, κλαρίνο, φλογέρα - σουραύλι, σύριγ-
γα πανός(μουσκάλι), τρομπέτα, σαξόφωνο, τρομπόνι, 
Μεμβρανόφωνα: παραδοσιακά μεμβρανόφωνα κρου-
στά (νταούλια, ντέφια, μπεντίρ, τουμπερλέκι),

- Β: Οργάνων τοπικών παραδοσιακών ρεπερτορίων: 
Β1: Όργανα:

Χορδόφωνα: κρητική λύρα, ποντιακή λύρα (και καπ-
παδοκικός κεμανές), λύρα Ανατολικού Αιγαίου (Δωδε-
κανήσων και Λήμνου), λύρα Θράκης και Μακεδονίας

Αερόφωνα: Ασκαυλός(Μακεδονική - Θρακική γκάϊντα, 
Νησιώτικη τσαμπούνα, Ποντιακό αγγείον)

- Γ: Τμήμα οργάνων του ειδικού ρεπερτορίου της Νε-
οελληνικής λαϊκής Αστικής Μουσικής:

Γ1: Όργανα:
Μπουζούκι (τρίχορδο, τετράχορδο, τζουρά, μπαγλα-

μά), Λαϊκή κιθάρα, Αερο-ιδιόφωνα: Ακορντεόν
- Δ. Τμήμα Θεωρητικών Ελληνικής Παραδοσιακής 

Μουσικής.
3. Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται 

δαπάνη σε βάρος του δημοσίου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Νέα Σμύρνη, 1 Σεπτεμβρίου 2022

Ο Δήμαρχος

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ   

Ι

 Αριθμ. απόφ. 217/29 (5)
Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

με τίτλο «Μηχανολογικός Σχεδιασμός με Ψηφι-

ακές Τεχνολογίες» του Τμήματος Μηχανολόγων 

Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 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) και ειδικότερα τα άρθρα 45, 46 και 55.

2. Την παρ. 8. του άρθρου 19 του ν. 4521/2018 «Ίδρυση 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α’ 38).

3. Τον ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 114) και ειδικότερα τα άρθρα 13, 30 
έως και 37, 43 έως 45 και 85.

4. Την παρ. 6 του άρθρου 26 του ν. 4386/2016 (Α’ 83), 
με την οποία αντικαθίσταται η περ. γ’ της παρ. 22 του 
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άρθρου 80 του ν. 4009/2011 ως εξής: «Έως την έναρξη 
ισχύος του κατά το άρθρο 5 Οργανισμού κάθε Ιδρύματος 
και του κατά το άρθρο 6 Εσωτερικού του Κανονισμού, 
τα θέματα που προβλέπονται σε αυτούς ρυθμίζονται με 
αποφάσεις Συγκλήτου, οι οποίες δημοσιεύονται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

5. 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.

6. Την υπό στοιχεία 216772/Ζ1/08.12.2017 απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
«Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού 
λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προ-
γραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β’ 4334).

7. Την υπό στοιχεία 210838/Z1/01.12.2017  Υ.Ο.Δ.Δ. 647) 
διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων, με την οποία διαπιστώνεται ο διο-
ρισμός του Αθανάσιου Κατσή, Καθηγητή του Τμήματος 
Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ως Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με πλήρη θητεία, 
από της εκδόσεως της διαπιστωτικής πράξης.

8. Το άρθρο 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 - Α’ 98), 
σε συνδυασμό με την παρ.  22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 (Α’ 133).

9. Την υπ’ αρ. 8237/08.12.2017 (Β’ 4835) απόφαση Πρύ-
τανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου περί μεταβίβα-
σης αρμοδιοτήτων στους Αντιπρυτάνεις, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

10. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του 
Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου (συνεδρία 1η/12-01-2022).

11. Την υπ’ αρ. 2η/30.05.2022 απόφαση της 17ης Συ-
νεδρίασης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

12. Την υπ’ αρ. 28 απόφαση της 217ης/20-06-2022 
Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελο-
ποννήσου. (ΑΔΑ: ΨΜΖ5469Β7Δ-8Υ0).

13. Το γεγονός ότι έχει παρέλθει η προθεσμία της 
παρ. 3 του άρθρου 85 του ν. 4485/2017.

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

Την ίδρυση και λειτουργία, από το ακαδημαϊκό έτος 
2022-2023, του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Π.Μ.Σ) με τίτλο «Μηχανολογικός Σχεδιασμός με 
Ψηφιακές Τεχνολογίες» του Τμήματος Μηχανολόγων 
Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Μηχα-
νικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου οργανώνει και 
λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 Πρόγραμ-
μα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Μηχανο-
λογικός Σχεδιασμός με Ψηφιακές Τεχνολογίες» σύμφωνα 
με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του 
ν. 4485/2017 (Α’ 114) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Άρθρο 2
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) στον τομέα του Μηχανολογικού Σχεδιασμού με 
Ψηφιακές Τεχνολογίες.

Άρθρο 3
Γνωστικό αντικείμενο

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών έχει ως 
αντικείμενο την μεταπτυχιακή εκπαίδευση, υψηλή εξει-
δίκευση και έρευνα στη χρήση και ανάπτυξη ψηφιακών- 
υπολογιστικών εργαλείων ανάλυσης, μελέτης και σχεδια-
σμού, τα οποία βρίσκουν εφαρμογή τόσο σε βιομηχανικό 
όσο και σε ερευνητικό επίπεδο στον ευρύτερο τομέα 
της μηχανολογίας.

Άρθρο 4
Γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος

Η γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος είναι η Ελ-
ληνική ή/και η Αγγλική.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια φοίτησης

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. για τη λήψη 
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται 
σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβά-
νεται και ο χρόνος εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλω-
ματικής εργασίας.

Άρθρο 6
Πιστωτικές μονάδες

Οι πιστωτικές μονάδες του προγράμματος σπουδών 
είναι συνολικά ενενήντα (90 ects).

Άρθρο 7
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει έως και το ακαδημαϊκό έτος 
2029 - 2030, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 8 
του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (Α’ 114), οι οποίες ανα-
φέρονται στην ανά πενταετία αξιολόγηση της συνέχισης 
λειτουργίας κάθε ΠΜΣ.

Άρθρο 8
Τέλη φοίτησης

Για το σύνολο του προγράμματος τα τέλη φοίτησης 
ανέρχονται σε χίλια οκτακόσια ευρώ (1.800 €).

Άρθρο 9
Ειδικές Διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με την παρούσα από-
φαση, 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. 

 Τρίπολη, 20 Ιουνίου 2022

Ο Πρύτανης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ   
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 Αριθμ. απόφ. 217/38 (6)
Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με τίτλο: «Δημι-

ουργική Γραφή, Θέατρο και Πολιτιστικές Βιομη-

χανίες: Καλλιτεχνικές, ερευνητικές και παιδα-

γωγικές εφαρμογές»/«Creative Writing, Theatre 

and Culture Industries: Artistic, research and 

pedagogical applications». 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 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) και ειδικότερα τα άρθρα 45, 46 και 55.

2. Την παρ. 8. του άρθρου 19 του ν. 4521/2018 «Ίδρυση 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α’ 38).

3. Τον ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 114) και ειδικότερα τα άρθρα 13, 30 
έως και 37, 43 έως 45 και 85.

4. Την παρ. 6 του άρθρου 26, ν. 4386/2016 (Α’ 83), 
με την οποία αντικαθίσταται η περ. γ’ της παρ. 22 του 
άρθρου 80 του ν. 4009/2011 ως εξής: «Έως την έναρξη 
ισχύος του κατά το άρθρο 5 Οργανισμού κάθε Ιδρύματος 
και του κατά το άρθρο 6 Εσωτερικού του Κανονισμού, 
τα θέματα που προβλέπονται σε αυτούς ρυθμίζονται με 
αποφάσεις Συγκλήτου, οι οποίες δημοσιεύονται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

5. 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.

6. Την υπό στοιχεία 216772/Ζ1/08.12.2017 απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
«Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού 
λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προ-
γραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β’ 4334).

7. Την υπό στοιχεία 210838/Z1/01.12.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 647) 
διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων, με την οποία διαπιστώνεται ο διο-
ρισμός του Αθανάσιου Κατσή, Καθηγητή του Τμήματος 
Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ως Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με πλήρη θητεία, 
από της εκδόσεως της διαπιστωτικής πράξης.

8. Το άρθρο 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 - Α’ 98), 
σε συνδυασμό με την παρ.  22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 (Α’ 133).

9. Την υπ’ αρ. 8237/08.12.2017 (Β’ 4835) απόφαση 
του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου περί 
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπρυτάνεις, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4485/2017 
(Α’ 114).

10. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του 
Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πε-
λοποννήσου (θέμα 1ο, συνεδρίαση 55η/13.05.2022).

11. Την υπ’ αρ. 1η/17.06.2022 απόφαση της 18ης Συ-
νεδρίασης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

12. Την υπ’ αρ. 37 απόφαση της 217ης/20-06-2022 
Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελο-
ποννήσου (ΑΔΑ: 6Σ57469Β7Δ-ΟΧΥ).

13. Το γεγονός ότι έχει παρέλθει η προθεσμία της 
παρ. 3 του άρθρου 85 του ν. 4485/2017.

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

Την ίδρυση και λειτουργία, από το ακαδημαϊκό έτος 
2022/2023, Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο «Δημιουργική Γραφή, Θέατρο και Πολιτιστι-
κές Βιομηχανίες: Καλλιτεχνικές, ερευνητικές και παι-
δαγωγικές εφαρμογές»/«Creative Writing, Theatre and 
Culture Industries: Artistic, research and pedagogical 
applications» του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών της Σχολής Καλών 
Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου οργανώνει 
και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2022/2023 Πρό-
γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Δη-
μιουργική Γραφή, Θέατρο και Πολιτιστικές Βιομηχανίες: 
Καλλιτεχνικές, ερευνητικές και παιδαγωγικές εφαρμο-
γές»/«Creative Writing, Theatre and Culture Industries: 
Artistic, research and pedagogical applications» σύμφω-
να με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις 
του ν. 4485/2017 (Α’ 114). 

Άρθρο 2
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΔΜΣ) στον τομέα «Δημιουργική Γραφή, Θέατρο και Πολι-
τιστικές Βιομηχανίες: Καλλιτεχνικές, ερευνητικές και παιδα-
γωγικές εφαρμογές» με τις ακόλουθες ειδικεύσεις: (1) Δημι-
ουργική Γραφή και Θεατρική Μεταφορά και (2) Εφαρμογές 
της Δημιουργικής Γραφής και Πολιτιστικές Βιομηχανίες.

Άρθρο 3
Γνωστικό αντικείμενο

Το γνωστικό αντικείμενο του Μεταπτυχιακού Προ-
γράμματος είναι η «Δημιουργική Γραφή, Θέατρο και 
Πολιτιστικές Βιομηχανίες: Καλλιτεχνικές, ερευνητικές 
και διδακτικές εφαρμογές». Διακρίνεται σε δύο ειδι-
κεύσεις, «Δημιουργική Γραφή και Θεατρική Μεταφο-
ρά» και «Εφαρμογές της Δημιουργικής Γραφής και 
Πολιτιστικές Βιομηχανίες» και συνίσταται στη μελέτη 
της δημιουργικής γραφής, ειδικότερα σε σχέση με το 
θέατρο στο ευρύτερο πλαίσιο του πεδίου των πολιτι-
στικών/δημιουργικών βιομηχανιών, και την άσκηση 
τόσο στην πρωτότυπη γραφή όσο και στις πρακτικές 
της «μεταφοράς» στο πλαίσιο της δραματουργίας, της 
επιμέλειας, της μετάφρασης καθώς και της σκηνικής και 
οπτικής αναπαράστασης στην σύγχρονη καλλιτεχνική 
παραγωγή.
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Το γνωστικό αντικείμενο του Προγράμματος αφορά:
α) τη συστηματική προσέγγιση αρχών και μεθόδων 

δημιουργικής γραφής κυρίως για το θέατρο (θεατρικά 
έργα, δραματουργία).

β) την παροχή στέρεης γενικής και ειδικής αντίληψης 
των τρόπων με τους οποίους λειτουργούν οι διαδικασίες 
παραγωγής, επιμέλειας και δημοσίευσης/παρουσίασης 
δημιουργικού υλικού.

γ) την εξοικείωση και εμβάθυνση σε εφαρμογές της 
δημιουργικής γραφής σε συναφείς προς το θέατρο πο-
λιτιστικές βιομηχανίες (π.χ., παραγωγή παραστάσεων, 
άλλων θεαμάτων, παραγωγή έντυπου/ψηφιακού υλικού 
και μορφών αφήγησης στον κινηματογράφο/μουσική).

δ) τη μελέτη και την πρακτική άσκηση στη χρήση τε-
χνικών της δημιουργικής γραφής σε ένα μεγάλο εύρος 
παιδαγωγικών και κοινωνικών εφαρμογών της σε σχέση 
με το θέατρο στην επίσημη εκπαίδευση και σε άτυπες 
δομές σε ένα ευρύτερο πλαίσιο συμμετοχικής και δημι-
ουργικής πολιτισμικής πολιτικής.

Άρθρο 4
Γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος

Η γλώσσα διεξαγωγής του προγράμματος μπορεί να 
είναι η Ελληνική ή η Αγγλική.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια φοίτησης

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πιστωτικές μονάδες

Οι πιστωτικές μονάδες του προγράμματος σπουδών 
είναι συνολικά ενενήντα (90 ects).

Άρθρο 7
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει έως και το ακαδημαϊκό έτος 
2031/2032, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 8 
του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (Α’ 114), οι οποίες ανα-

φέρονται στην ανά πενταετία αξιολόγηση της συνέχισης 
λειτουργίας κάθε ΠΜΣ.

Άρθρο 8
Τέλη φοίτησης

Για το σύνολο του προγράμματος τα τέλη φοίτησης 
ανέρχονται σε τρεις χιλιάδες (3.000 €) ευρώ.

Άρθρο 9
Ειδικές Διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με την παρούσα από-
φαση, 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. 

 Τρίπολη, 20 Ιουνίου 2022

Ο Πρύτανης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ  

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(7)  
  Στην υπό στοιχεία Φ.7/ΦΜ/98404/Δ1/4-8-2022 από-

φαση της Υφυπουργού Παιδείας και θρησκευμάτων 
που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
(Β’ 4215) και στη σελίδα 42689 διαγράφονται οι σειρές 
εκ των άνω 28 και 29

Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟ-
ΛΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ_9521038

Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟ-
ΛΕΙΟ ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ_9050591

και στη σελίδα 42717 διαγράφεται η σειρά εκ των άνω 3
Π.Ε._ΑΧΑΪΑΣ 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑ-

ΤΡΩΝ_9060403 

 (Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων)   
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*02048371409220008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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