
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσε-
ων σύμφωνα με την υπ’  αρ. 207/2021 απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θέρμης 
σε οδικό τμήμα του οικισμού Θέρμης για τις ανά-
γκες κατασκευής του έργου «Ύδρευση περιοχής 
επέκτασης οικισμού Θέρμης (εξωτερικό δίκτυο)».

2 Έγκριση εξαίρεσης από την εφαρμογή της πενθή-
μερης εργασίας και καθιέρωση ωραρίου υπηρε-
σιών του Δήμου Καβάλας για το έτος 2022.

3 Xορήγηση πιστοποίησης παιδαγωγικής και διδα-
κτικής επάρκειας (Π.Π.Δ.Ε.) του Π.Μ.Σ. με τίτλο 
«Σχολική Ψυχολογία» και παλαιότερων ειδικεύ-
σεων Σχολικής Ψυχολογίας των Π.Μ.Σ. του Τμή-
ματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

4 Ίδρυση Μονάδας Επεμβατικής Νευροακτινολογίας 
στο Εργαστήριο Ακτινοδιαγνωστικής του Τμήμα-
τος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλίας.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

5 Διόρθωση σφάλματος στην υπ’  αρ. 64406/
09.06.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων που δημοσιεύθηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 2729).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 264375 (1)
   Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσε-
ων σύμφωνα με την υπ’ αρ. 207/2021 απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θέρμης 
σε οδικό τμήμα του οικισμού Θέρμης για τις ανά-
γκες κατασκευής του έργου «Ύδρευση περιοχής 
επέκτασης οικισμού Θέρμης (εξωτερικό δίκτυο)».

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, 

στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α’ 107).

2. Το ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α’ 87).

3. Το π.δ. 142/2010 «Οργανισμός Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης» (Α’ 235).

4. Το άρθρο 52 του ν. 2696/1999 (Α’ 57) που αφορά 
στην κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, (ΚΟΚ), 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του ν. 3542/2007 
(Α’ 50) «Τροποποιήσεις διατάξεων του ΚΟΚ» και αντικα-
ταστάθηκε με το άρθρο 48 του ν. 4313/2014.

5. Το υπ’ αρ. 15109/13.05.2013 έγγραφο της Διεύθυν-
σης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου 
Εσωτερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών 
οργάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής 
κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρω-
μένων Διοικήσεων».

6. Την υπ’ αρ. 54218/11-07-2013 (ΑΔΑ ΒΛ4ΙΡ1Υ-ΠΔΙ) 
απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Μακεδονίας - Θράκης «Άσκηση αρμοδιότητας 
έγκρισης αποφάσεων Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού περί κυκλο-
φοριακών ρυθμίσεων».

7. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
(Α’ 47) καθώς και την υπ’ αρ. 14138/15-5-2017 απόφαση 
Υπουργού Εσωτερικών (Υ.Ο.Δ.Δ. 250 - ΑΔΑ: ΩΩ09465ΧΘ7-
ΗΜΞ) για τον διορισμό Συντονιστή.

8. Το Κεφ. ΣΤ’ της παρ. 3 του άρθρου 40 του ν. 4735/2020 
«Τροποποίηση του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, 
νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, 
ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας 
Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, 
ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθ-
μη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
και άλλες διατάξεις.» (Α’ 197).

9. Την υπ’ αρ. 35748/30-5-2017 (Β’ 1971) απόφαση του 
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας -
Θράκης για την ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε 
οργανικές μονάδες της Α.Δ.Μ.Θ. και την παροχή εξου-
σιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με 
εντολή Συντονιστή» στους Προϊσταμένους των οργα-
νικών μονάδων της.

10. Την υπό στοιχεία οικ. 55771/10-11-2020 (ΑΔΑ: ΨΓΟ-
ΤΟΡ1Υ-ΩΒΑ) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
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Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης «Ορισμός Αναπληρώ-
τριας Προϊσταμένης, της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξι-
κής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Α.Δ.Μ.Θ».

11. Τις Προδιαγραφές και Οδηγίες Σήμανσης Εκτελού-
μενων Έργων (ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ) (ΦΕΚ905Β/20.05.2011)

12. Το υπ’ αρ. 44764/18-10-2021(αρ. πρωτ. ΔΙΠΕΧΩΣ 
242441/18-10-2021) έγγραφο του Δήμου Θέρμης με το 
οποίο διαβιβάζεται στην υπηρεσία μας η απόφαση Δ.Σ. 
του θέματος.

13. Το υπ’ αρ. 229523/6-10-2021 (αρ. πρωτ. ΔΙΠΕΧΩΣ 
229548/6-10-2021) έγγραφο της Διεύθυνσης Διοίκησης 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης με 
το οποίο μας ενημερώνει ότι η υπ’ αρ. 207/2021 (ΑΔΑ: 
ΨΘΩΗΩΡΣ- ΗΗΛ) απόφαση έχει ληφθεί νομότυπα.

14. Την από 3/3/2021 Τεχνική Έκθεση μελέτης εργοτα-
ξιακής σήμανσης (τμήμα L29 έως L6), την Οριζοντιογρα-
φία προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων τμήματος 
J14-L6 (Σχ.: ΚΘ-ΟΡΙΖ-J14.L6- 01, κλ.1:2500) και τo τυπικό 
σχέδιο, ΚΘ-ΑΟ-ΤΥΠ-2, κλ.1:1000 που συνοδεύουν την 
Α.Δ.Σ του θέματος, όπως ελέγχθηκαν, θεωρήθηκαν και 
διαβιβάστηκαν στην υπηρεσία μας από την αρμόδια 
τεχνική υπηρεσία του Δήμου Θέρμης.

15. Το υπ’ αρ. 48568/4-11-2021 (αρ. πρωτ. ΔΙΠΕΧΩΣ 
262833/4-11-2021) έγγραφο του Δήμου Θέρμης με το 
οποίο διαβιβάζονται συμπληρωματικά στοιχεία για την 
απόφαση του θέματος.

16. Το γεγονός ότι οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της 
παρούσης δεν επηρεάζουν τα δρομολόγια των Μέσων 
Μαζικής Μεταφοράς.

17. To γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού.

Και επειδή:
Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι 

απαραίτητες προκειμένου με την υλοποίησή τους, να 
εκτελεστούν απρόσκοπτα και με ασφάλεια οι εργασίες 
του έργου του θέματος, αποφασίζουμε:

Την έγκριση των προσωρινών μέτρων ρύθμισης της 
κυκλοφορίας σύμφωνα με την υπ’ αρ. 207/2021 (ΑΔΑ: 
ΨΘΩΗΩΡΣ-ΗΗΛ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δήμου Θέρμης σε οδικό τμήμα του οικισμού Θέρμης 
για τις ανάγκες κατασκευής του έργου: «Ύδρευση περι-
οχής επέκτασης οικισμού Θέρμης (εξωτερικό δίκτυο)» 
και συγκεκριμένα:

Θα πραγματοποιηθούν εργασίες εκσκαφής μήκους 
481μ, για την κατασκευή του εξωτερικού δικτύου ύδρευ-
σης στο τμήμα L29 έως L6 στην επέκταση του Δήμου 
Θέρμης με συν/νες αρχής κατά ΕΓΣΑ (L29) x=416255.28, 
y=4486302.44 και με συν/νες τέλους (L6) x=416166.38, 
y=4485910.99.

Οι κυκλοφορικές ρυθμίσεις αφορούν στον πλήρη απο-
κλεισμό της κυκλοφορίας των οχημάτων για συνεχόμενο 
μήκος ζώνης εργασιών 50m, σύμφωνα με τους όρους και 
τις προϋποθέσεις της σχετικής νομοθεσίας (11ο σχετ.).

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που εγκρίνονται με την 
παρούσα ισχύουν για οκτώ (8) ημέρες από την έναρξη 
των εργασιών και θα εφαρμόζονται κατά τη διάρκεια της 
ημερήσιας λειτουργίας του εργοταξίου. Μετά το πέρας 
εργασιών ανά ημέρα η σήμανση θα αποσύρεται, οπότε 

η οδός με την κατάλληλη διαμόρφωση θα αποδίδεται 
πλήρως στην κυκλοφορία.

Αναλυτική περιγραφή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 
και των εργασιών υπάρχει στην Τεχνική Έκθεση και στα 
δύο (2) σχετικά σχέδια εργοταξιακής σήμανσης που συ-
νοδεύουν την απόφαση του θέματος, όπως ελέγχθηκαν 
και θεωρήθηκαν από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρε-
σιών του Δήμου Θέρμης, εφόσον δεν αντίκεινται στους 
όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσης.

Ο αρμόδιος φορέας έχει την υποχρέωση να ενημερώ-
σει εγγράφως το αρμόδιο τμήμα Τροχαίας για την έναρξη 
των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Η έναρξή τους ορίζεται 
με την εφαρμογή της σχετικής εργοταξιακής σήμανσης 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (τοποθέτηση των 
οικείων πινακίδων, των σηματοδοτών ή των διαγραμμί-
σεων στο οδόστρωμα).

Αρμόδιος φορέας για την επιλογή και χωροθέτηση της 
κατάλληλης εργοταξιακής σήμανσης των κυκλοφορια-
κών ρυθμίσεων της παρούσης κατ’ εφαρμογή των σχετι-
κών Οδηγιών, είναι ο κατά περίπτωση αρμόδιος φορέας 
συντήρησης της υπό παρέμβαση οδού, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2696/1999.

Η εν λόγω έγκριση χορηγείται με τις εξής προϋποθέ-
σεις:

1. Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά, οι σημάνσεις και 
τα περιοριστικά μέτρα θα είναι σύμφωνα με τις Προδι-
αγραφές και Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων 
(ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ) (ΦΕΚ905Β/20.05.2011) κατ’ εφαρμογή 
του τυπικού σχεδίου 3.1.4 προσαρμοσμένο στο υπό πα-
ρέμβαση οδικό δίκτυο.

2. Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση 
των εργαζόμενων και των εργοταξιακών οχημάτων, από 
και προς τους χώρους εργασιών.

3. Να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα ώστε να εξασφαλιστεί 
η ασφαλής διέλευση των πεζών σε όλο το μήκος της 
ζώνης των έργων καθώς και η απρόσκοπτη πρόσβαση 
στις παρόδιες ιδιοκτησίες, ενώ σε κάθε περίπτωση θα 
πρέπει να εξασφαλίζεται η ταχεία και ασφαλής διέλευση 
οχημάτων έκτακτης Ανάγκης (ασθενοφόρα, πυροσβε-
στικά, περιπολικά).

4. Η διαδοχή των εργασιών θα καθορίζεται με κριτήρια 
την εύρυθμη λειτουργία της κυκλοφορίας.

5. Η εργοταξιακή σήμανση θα πρέπει να είναι η απο-
λύτως απαραίτητη κατ’ εφαρμογή των σχετικών Προ-
διαγραφών δεδομένου ότι ο πλεονασμός μπορεί να 
επιφέρει σύγχυση στους χρήστες της οδού.

6. Καθ’ όλη της διάρκεια εφαρμογής των κυκλοφορι-
ακών ρυθμίσεων της παρούσης θα πρέπει να αξιολογεί-
ται η αποτελεσματικότητα τους με κριτήρια τη βέλτιστη 
λειτουργικότητα του οδικού δικτύου και την ασφάλεια 
των χρηστών.

7. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να 
υποστηρίζουν και τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπη-
ρία (ΑμεΑ).

8. Στην περίπτωση απόδοσης της οδού στην κυκλοφο-
ρία πρίν την επίστρωση με ασφαλτικό πρέπει να εφαρ-
μοστεί η κατάλληλη εργοταξιακή σήμανση.

9. Η εν λόγω έγκριση αφορά μόνο τα μέτρα ρύθμισης 
της κυκλοφορίας και όχι την έγκριση της μελέτης εφαρ-
μογής των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.
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10. Πριν την έναρξη των εργασιών θα πρέπει να γίνει 
ενημέρωση των επιχειρήσεων που επηρεάζονται από 
τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις του θέματος.

11. Η παρούσα ισχύει για τις κυκλοφοριακές συνθήκες 
βάσει των οποίων συντάχθηκε η κυκλοφορική μελέτη 
που συνοδεύει την απόφαση Δ.Σ του θέματος

12. Η απόφαση αυτή δεν υποκαθιστά απαιτούμενες 
άλλες άδειες ή εγκρίσεις.

13. Ο ανάδοχος του έργου και η αρμόδια τεχνική υπη-
ρεσία είναι αρμόδιοι για την υλοποίηση του εν λόγω θέ-
ματος.

Οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα απόφα-
ση παρακαλούνται να παρακολουθούν την ακριβή εκτέ-
λεση και λειτουργία στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.

Η απόφαση αυτή θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο σύμφω-
να με τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α’ 112).

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ από την δημοσί-
ευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 5 Νοεμβρίου 2021

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

    I 

 Αριθμ. 263767 (2)
Έγκριση εξαίρεσης από την εφαρμογή της πεν-

θήμερης εργασίας και καθιέρωση ωραρίου υπη-

ρεσιών του Δήμου Καβάλας για το έτος 2022.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 238 και 280 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχι-

τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).

2. Το άρθρο 116 του ν. 4555/2018 (Α’ 133) «Πρόγραμ-
μα Κλεισθένης Ι» και την υπό στοιχεία 42203/εγκ.27/
13-8-2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

3. Τα άρθρα 28 και 28Α’ του ν. 4325/2015 (Α’ 47) καθώς 
και την υπ’ αρ. 14138/15-5-2017 απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών (Υ.Ο.Δ.Δ. 250) για τον διορισμό του Συντο-
νιστή.

4. Την παρ. 3 του άρθρου 36 του ν. 3584/2007 «Περί 
κύρωσης του κώδικα κατάστασης Δημοτικών και Κοινο-
τικών Υπαλλήλων».

5. Την παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4024/2011 (Α’ 226), 
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 176 του 
ν. 4261/2014 (Α’ 107).

6. Το άρθρο 24 του π.δ. 142/2010 «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας  - Θράκης» 
(Α’  235), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 79 του 
ν. 4182/13 (Α’ 185).

7. Την παρ. 3γ του άρθρου 1 της υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/
Γ2γ/οικ./1692/27-6-2006 (Β’ 769) απόφασης του Υπουρ-
γού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω-
σης με τις οποίες εξουσιοδοτούνται οι Γενικοί Γραμματείς 
Περιφερειών να καθορίζουν με απόφασή τους τις ώρες 
εργασίας των ΟΤΑ.

8. Την υπ’ αρ. οικ.2/13917/0022/12 κοινή υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός αποδοχών του προσωπικού με 
σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 
που ασχολείται στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ και ανα-
πληρωτών εκπαιδευτικών» (Β’ 414).

9. Την υπ’ αρ. οικ.2/78400/0022/14-11-2011 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Οικονομικών.

10. Την υπ’ αρ. 347/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου του Δήμου Καβάλας, αποφασίζουμε:

Α. Εξαιρούμε από την εφαρμογή της πενθήμερης ερ-
γασίας και του κανονικού ωραρίου και καθιερώνουμε 
λειτουργία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για 
τους υπαλλήλους του Αυτοτελούς Γραφείου Δημάρχου 
του Δήμου Καβάλας, για το έτος 2022, με υποχρέωση 
αποζημίωσης, όπως ο νόμος προβλέπει ως εξής:

Α/Α ΚΛΑΔΟΣ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

1 ΔΕ1 Διοικητικού Δημοσίου Δικαίου 1

Β. Εξαιρούμε από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας και του κανονικού ωραρίου και καθιερώνουμε λει-
τουργία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για τους υπαλλήλους του Τμήματος Μηχανολογικών Εγκαταστά-
σεων και Επαγγελματικών αδειών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καβάλας, για το έτος 2022, με 
υποχρέωση αποζημίωσης, όπως ο νόμος προβλέπει ως εξής:

Α/Α ΚΛΑΔΟΣ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

1 ΤΕ4 Τεχνολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών Δημοσίου Δικαίου 1

Γ. Εξαιρούμε από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας και του κανονικού ωραρίου και καθιερώνουμε λειτουρ-
γία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για τους υπαλλήλους του Τμήματος Αθλητισμού και Πολιτισμού της 
Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Καβάλας, για το έτος 2022, 
με υποχρέωση αποζημίωσης, όπως ο νόμος προβλέπει ως εξής:
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Α/Α ΚΛΑΔΟΣ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

1 ΤΕ13 Τεχνολόγων Γεωπονίας Δημοσίου Δικαίου 1

2 ΔΕ1 Διοικητικού Δημοσίου Δικαίου 2

3 ΔΕ30 Τεχνιτών Υδραυλικών Δημοσίου Δικαίου 1

4 ΤΕ Λοιπών Ειδικοτήτων (Νοσηλευτών) Δημοσίου Δικαίου 1

5 ΥΕ16 Καθαριστριών Δημοσίου Δικαίου 1

6 ΔΕ1 Διοικητικού ΙΔΑΧ 2

7 ΥΕ Γενικών Καθηκόντων ΙΔΑΧ 1

8 ΠΕ Διοικητικού ΙΔΑΧ 1

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη στον προϋπολογισμό του Δήμου Καβάλας οικονο-
μικού έτους 2022 στους ΚΑ:

ΚΑ 10.6012.0001 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές 
πρόσθετες αμοιβές» με το ποσό 6.000,00€.

ΚΑ 30.6012 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές 
πρόσθετες αμοιβές» ποσού 1.000,00€.

ΚΑ 15.6012.0001 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές 
πρόσθετες αμοιβές» με το ποσό 4.000,00€.

Κ.Α 15.6022.0001 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου» με το 
ποσό 1.000,00€.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Καβάλα, 4 Νοεμβρίου 2021

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

    Ι 

 Αριθμ. 20751 (3)
Xορήγηση πιστοποίησης παιδαγωγικής και διδα-

κτικής επάρκειας (Π.Π.Δ.Ε.) του Π.Μ.Σ. με τίτλο 

«Σχολική Ψυχολογία» και παλαιότερων ειδικεύ-

σεων Σχολικής Ψυχολογίας των Π.Μ.Σ. του Τμή-

ματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης .

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λειτουργία της 

ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 114) και ειδικότερα το άρθρο 13 και 
τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 31.

2. Την παρ. 4 του άρθρου 54 του ν. 4589/2019 «Συνέρ-
γειες ΕΚΠΑ, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανε-
πιστημίου Θεσσαλίας με τα ΤΕΙ Θεσσαλίας και Στερεάς 
Ελλάδας, Παραλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 13), σύμφωνα με την οποία η παιδαγωγική και διδα-
κτική επάρκεια πιστοποιείται με την κατοχή μεταπτυχι-
ακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος στις 
επιστήμες της αγωγής.

3. Την περ.  β της παρ.  1 του άρθρου 111 του 
ν. 4547/2018 «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης 

της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 102), όπου αναφέρεται ότι η παιδα-
γωγική και διδακτική επάρκεια πιστοποιείται με την κα-
τοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού δι-
πλώματος στις επιστήμες της αγωγής, αντικαθιστώντας 
τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3848/2010.

4. Την υπό στοιχεία 108075/Ζ1/03-07-2019 διαπιστωτι-
κή πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων «Εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτά-
νεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» 
(ΥΟΔΔ 432, διόρθωση σφάλματος ΥΟΔΔ 809) με θητεία 
από 1-9-2019 έως 31-8-2022.

5. Την υπό στοιχεία 105174/Ζ1/12-8-2020 (ΥΟΔΔ 650) 
διαπιστωτική πράξη της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων περί παράτασης της θητείας του Πρύτανη 
και των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Α.Π.Θ. έως τη 
συμπλήρωση τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών ετών, ήτοι έως 
31-8-2023.

6. Την υπ’ αρ. 2261/7-9-2021 πράξη του Πρύτανη του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), 
ανακοινοποιημένη στο ορθό υπ’  αρ. 2705/8-9-2021 
(ΑΔΑ: ΩΝΚΝ46Ψ8ΧΒ-ΕΝ9) περί συγκρότησης της Συ-
γκλήτου του Α.Π.Θ. για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

7. Τα άρθρα 75-78 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυ-
βέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024 - 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 68589Τεύχος B’ 5330/17.11.2021

Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό 
Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 184).

8. Την υπό στοιχεία Β7/2/23-11-1993 (Β’ 891) υπουρ-
γική απόφαση σχετικά με την έγκριση Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας της 
Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης.

9. Την υπό στοιχεία 66537/Β7/23-6-2008 (Β’  1306) 
υπουργική απόφαση σχετικά με την αντικατάσταση 
της υπό στοιχεία Β7/2 (Β’ 891) υπουργικής απόφασης 
που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Παράταση 
της λειτουργίας του Π.Μ.Σ.

10. Την υπ’ αρ. 1094/16-9-2015 (Β’ 2097) πράξη του 
Πρύτανη σχετικά με την ίδρυση του Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στο Τμήμα Ψυχολογίας της 
Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης «Εφαρμοσμένη Ψυχολογία». 

11. Την υπ’ αρ. 8597/8-12-2016 (Β’ 4198) πράξη του 
Πρύτανη που αφορά στην τροποποίηση της υπ’  αρ. 
1094/16-9-2015 (Β’ 2097) πρυτανικής απόφασης σχε-
τικά με την έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής 
Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
«Εφαρμοσμένη Ψυχολογία».

12. Την απόφαση της Συγκλήτου υπ’  αρ. 29322/
10-7-2018 (Β’ 3601) σχετικά με την ίδρυση του Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχολική Ψυχολογία» 
του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

13. Την υπ’ αρ. 22130/29-3-2019 (Β’ 1294) απόφαση της 
Συγκλήτου σχετικά με την έγκριση κανονισμού του Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχολική Ψυχολο-
γία» του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

14. Την υπ’ αρ. 2945/27-9-2019 (Β’ 3824) απόφαση της 
Συγκλήτου σχετικά με την τροποποίηση των αποφάσε-
ων της Συγκλήτου υπ’ αρ. : α) 29322/10-7-2018 (Β’ 3601) 
σχετικά με την ίδρυση και β) 22130/29-3-2019 (Β’ 1294) 
σχετικά με την έγκριση Κανονισμού του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχολική Ψυχολογία» του Τμή-
ματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστο-
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

15. Την υπ’ αρ. 41722/2-7-2021 (Β’ 3306) απόφαση της 
Συγκλήτου σχετικά με την τροποποίηση των αποφάσε-
ων της Συγκλήτου υπ’ αρ.: α) 29322/10-7-2018 (Β’ 3601) 
σχετικά με την ίδρυση και β) 22130/29-3-2019 (Β’ 1294), 
σχετικά με την έγκριση του κανονισμού του Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχολική Ψυχολογία» 
του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπως τρο-
ποποιήθηκαν με την υπ’ αρ. 2945/27-9-2019 απόφαση 
(Β’ 3824).

16. Την υπ’ αρ. 46363/16-7-2021, ανακοινοποιημένη 
στο ορθό με την υπ’ αρ. 15001/15-10-2021 (συνεδρία-
ση υπ’ αρ. 38/5-10-2021) θετική εισήγηση της ΜΟ.ΔΙ.Π. 
Α.Π.Θ. που αφορά στην έγκριση της πρότασης του Τμή-

ματος Ψυχολογίας για χορήγηση πιστοποίησης της Παι-
δαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας στους αποφοίτους 
του τρέχοντος Π.Μ.Σ. (Β’ 3601), καθώς και στους αποφοί-
τους των παλαιότερων ειδικεύσεών του.

17. Την ομόφωνη εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήμα-
τος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτε-
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση υπ’ αρ. 
372/22-4-2021) για τη χορήγηση Πιστοποίησης Παιδαγω-
γικής και Διδακτικής Επάρκειας στους/στις αποφοίτους 
του Π.Μ.Σ. «Σχολική Ψυχολογία» (School Psychology) και 
στους/στις αποφοίτους των παλαιότερων ειδικεύσεων 
Σχολικής Ψυχολογίας Π.Μ.Σ. του Τμήματος.

18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού και του Προϋπολογισμού του Α.Π.Θ, 
αποφασίζουμε:

Την έγκριση χορήγησης πιστοποίησης της Παιδαγω-
γικής και Διδακτικής Επάρκειας στους αποφοίτους του 
Π.Μ.Σ. «Σχολική Ψυχολογία» (Β’ 3601), καθώς και στους 
αποφοίτους των παλαιότερων ειδικεύσεών του: «Σχολι-
κή και Εξελικτική Ψυχολογία» (1993-2007), «Σχολική και 
Εξελικτική Ψυχολογία» (2008-2014) και «Εφαρμοσμένη 
Ψυχολογία - Κατεύθυνση Σχολική Ψυχολογία» (2015-
2019) καθώς το πρόγραμμα σπουδών που ολοκλήρωσαν 
επιτυχώς έχει το ίδιο ή συναφές περιεχόμενο με το Π.Μ.Σ. 
«Σχολική Ψυχολογία» (Β’ 3601/2018) και καλύπτει όλες 
τις προϋποθέσεις για την απόκτησή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 3 Νοεμβρίου 2021

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

    I 

 Αριθμ. 20999/21/ΓΠ (4)
Ίδρυση Μονάδας Επεμβατικής Νευροακτινολο-

γίας στο Εργαστήριο Ακτινοδιαγνωστικής του 

Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας 

του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του ν.  4310/2014 

(Α΄ 258) όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 
60 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), με το οποίο «Μέχρι την έκ-
δοση των οργανισμών τους τα ανώτατα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα δύνανται να ιδρύουν Εργαστήρια, Κλινικές, 
Μουσεία και λοιπές μονάδες με πράξη του Πρύτανη ή 
του Προέδρου κατά περίπτωση, μετά από απόφαση 
της Συγκλήτου ή της Συνέλευσης εκάστου ιδρύματος η 
οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 
με την προϋπόθεση ότι θα λειτουργούν αποκλειστικά με 
ίδιους πόρους και δεν θα βαρύνουν τον τακτικό προϋ-
πολογισμό ή την κρατική επιχορήγηση του ιδρύματος».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν.  4485/2017 
(Α’ 114).
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3. Το άρθρο 1 του π.δ. 428 (Α’ 181/1993) με το οποίο 
ιδρύθηκε το Εργαστήριο Ακτινοδιαγνωστικής (Ιατρικής 
Απεικόνισης) του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας.

4. Την υπό στοιχεία Α1α/8729/97 (ΦΕΚ 332/1998) 
υπουργική απόφαση με την οποία εγκαταστάθηκε το 
Εργαστήριο Ακτινοδιαγνωστικής του Τμήματος Ιατρικής 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Πανεπιστημιακό Γε-
νικό Νοσοκομείο Λάρισας.

5. Τις αποφάσεις της Συνέλευσης Τμήματος Ιατρικής 
(Συνέλευση Τμήματος υπ’ αρ. 4η/20-10-2021) και της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Συνεδρίαση 
υπ’ αρ. 260/29-10-2021).

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολο-
γισμού του Ιδρύματος αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ίδρυση

Ιδρύεται Μονάδα στο Εργαστήριο Ακτινοδιαγνωστι-
κής του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με την επωνυμία «Μονά-
δα Επεμβατικής Νευροακτινολογίας».

Άρθρο 2
Αποστολή

Η Μονάδα Επεμβατικής Νευροακτινολογίας στα πλαί-
σια του Εργαστηρίου Ακτινοδιαγνωστικής έχει ως απο-
στολή:

α) Την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών ανα-
γκών του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλίας στα θέματα των θεραπευτικών εφαρμογών της 
επεμβατικής νευροακτινολογίας καθώς και την ανάπτυ-
ξη προγραμμάτων διδασκαλίας και τη διεξαγωγή βασι-
κής και εφαρμοσμένης έρευνας σε θέματα συναφή με 
το αντικείμενο της διαγνωστικής και θεραπευτικής πα-
ρέμβασης σε παθήσεις του εγκεφάλου και του κεντρικού 
νευρικού συστήματος (ΚΝΣ). Αυτή περιλαμβάνει όλο το 
φάσμα των παθήσεων των αγγείων του εγκεφάλου και 
του νωτιαίου μυελού (ανευρύσματα, αγγειακές δυσπλα-
σίες και θρομβοεμβολικά επεισόδια) καθώς και άλλες 
νοσολογικές οντότητες για τις οποίες απαιτείται προεγ-
χειρητικός σχεδιασμός και μετεγχειρητική αξιολόγηση, 
όπως όγκοι του ΚΝΣ.

β) Την εξυπηρέτηση διαφόρων κοινωνικών αναγκών 
όταν και όποτε ζητείται συγκεκριμένη συνδρομή, που 
ανήκει σε θέματα χορήγησης διαγνωστικών και θερα-
πευτικών υπηρεσιών για παθήσεις του εγκεφάλου και 
του ΚΝΣ, με έμφαση στην παθολογία των αγγείων.

γ) Την ειδίκευση ιατρών, νοσηλευτών, καθώς και άλλων 
λειτουργών των κλάδων υγείας και τη συνεχή εκπαίδευ-
ση και επιμόρφωση αυτών.

ε) Την εκτέλεση κλινικών και πειραματικών ερευνητι-
κών προγραμμάτων με σκοπό τη μελέτη και αναζήτηση 
νέων τεχνικών και θεραπευτικών μεθόδων.

στ) Τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώ-
σεων με άλλα ακαδημαϊκά ή ερευνητικά ιδρύματα και 
ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

ζ) Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, 
διαλέξεων, εκθέσεων καθώς και την πραγματοποίηση 

δημοσιεύσεων και εκδόσεων με σκοπό την ενημέρωση 
του ιατρικού και λοιπού προσωπικού.

Άρθρο 3
Προσωπικό

Το προσωπικό της Μονάδας απαρτίζεται από μέλη 
Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του οικεί-
ου Τμήματος με συγγενή γνωστικά αντικείμενα που η 
ειδικότητά τους σχετίζεται με την αποστολή και τα γνω-
στικά αντικείμενα που καλύπτει η Μονάδα, όπως αυτά 
περιγράφονται στο άρθρο 1 της παρούσας Πρυτανικής 
Πράξης καθώς και από μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστη-
ριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), Εργαστηριακού Διδακτικού 
Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και λοιπό επιστημονικό, διδακτικό, 
τεχνικό και διοικητικό προσωπικό που τοποθετείται σε 
αυτό σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 4
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

1. Η Μονάδα διευθύνεται από τον Διευθυντή που είναι 
μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) 
του οικείου Τμήματος, διαθέτει διοικητικά και οργανωτι-
κά προσόντα καθώς και ουσιαστικές γνώσεις και εμπει-
ρία στον γνωστικό τομέα της Ακτινοδιαγνωστικής και 
εκλέγεται σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 4485/2017, 
1, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 115 του 
ν. 4692/2020 (Α’ 111) και την υπό στοιχεία 77561/Ζ1/
19-06-2020 (Β’ 2481) υπουργική απόφαση.

2. Ο Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες σύμφωνα 
με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία, μεταξύ των 
οποίων περιλαμβάνονται η ευθύνη της εύρυθμης λει-
τουργίας της Μονάδας, ο συντονισμός του διδακτικού 
(προπτυχιακού - μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έρ-
γου της Μονάδας, ο καθορισμός και η εφαρμογή της 
γενικής πολιτικής και της υλοποίησης των στόχων της, 
ο ορισμός των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και 
τον κινητό εξοπλισμό και η υπογραφή κάθε εγγράφου, 
λογοδοτεί δε στη Γενική Συνέλευση και τον Πρόεδρο 
του Τμήματος.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση - Λειτουργία

1. Η Μονάδα Επεμβατικής Νευροακτινολογίας 
εγκαθίσταται σε νοσοκομείο της οικείας υγειονομι-
κής περιφέρειας με τη διαδικασία του άρθρου 13 του 
ν. 1397/1983 (Α’ 143). Στο χώρο εγκατάστασης υπάρχει 
πινακίδα με τον τίτλο της κλινικής και το ονοματεπώ-
νυμο του Διευθυντή.

2. Το ωράριο εργασίας του προσωπικού είναι σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διατάξεις αυτό το οποίο προβλέπεται 
για κάθε κατηγορία.

3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία της κλινικής, τη χρησιμοποίηση οργάνων και 
υλικών και την παραμονή εργαζομένων σε χώρους όπου 
πραγματοποιούνται πειραματικές εργασίες. Ο διευθυ-
ντής ενημερώνεται για κάθε ερευνητική πειραματική 
εργασία πριν από τη διεξαγωγή της και καθορίζει την 
προτεραιότητα χρήσης οργάνων και χώρων όταν δεν 
υπάρχει ήδη σχετική απόφαση.
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4. Με την εισήγηση του διευθυντή στα αρμόδια όργα-
να είναι δυνατή η πρόσκληση διακεκριμένων επιστημό-
νων σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές ερευνητικές και 
νοσηλευτικές δραστηριότητες της κλινικής.

Άρθρο 6
Έσοδα

Τα έσοδα της Μονάδας προκύπτουν από:
1) Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που 

πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή για λογαρια-
σμό τρίτων.

2) Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων.

3) Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με την παρ. 3 του 
άρθρου 3 του π.δ. 159/1984 (Α’ 53).

4) Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι-
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις 
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.

5) Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που 
καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τους 
σκοπούς της Μονάδας.

Άρθρο 7 
Τηρούμενα Βιβλία

Για τις ανάγκες της Μονάδας τηρούνται τα ακόλουθα 
βιβλία και στοιχεία (σε ψηφιακή ή/και έντυπη μορφή):

- Βιβλίο εξοπλισμού και αναλωσίμων
- Πρωτόκολλα εισερχόμενης - εξερχόμενης αλληλο-

γραφίας/εγγράφων
- Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων
- Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους
- Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων
- Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών
- Βιβλίο μεταβολών προσωπικού
- Βιβλίο επιστημονικής δραστηριότητας.

Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί ακόμη να τηρείται 
και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που κρίνεται απαραίτητο 
σε αναλογική ή ψηφιακή μορφή.

Άρθρο 8 
Δεοντολογία

Οι δραστηριότητες της Μονάδας εναρμονίζονται με 
τον Κώδικα Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσα-
λίας, ιδιαίτερα σε ότι αφορά ζητήματα ηθικής και δεο-
ντολογίας της έρευνας.

Άρθρο 9 
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Βόλος, 5 Νοεμβρίου 2021

Ο Πρύτανης

ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ

I 

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(5)
   Στην υπ’ αρ. 64406/09.06.2021 απόφαση του Αναπλη-

ρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων που δημο-
σιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 2729), 
στη σελίδα 36033, στον Πίνακα 1, διορθώνεται 

το εσφαλμένο:
“Συνολική Επένδυση: 323.620,97 €”,
στο ορθό:
“Συνολική Επένδυση: 322.194,97 €” .

  (Από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων)    
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*02053301711210008*

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,


		2021-11-17T14:02:15+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




