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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής απασχόλησης
του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου του Γεωπονικού Πα−
νεπιστημίου Αθηνών, για το χρονικό διάστημα
από τη δημοσίευση της εν λόγω απόφασης στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως 30/06/2014. ....
Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργασίας του μό−
νιμου προσωπικού του Γεωπονικού Πανεπιστημίου
Αθηνών, για το χρονικό διάστημα από τη δημο−
σίευση της εν λόγω απόφασης στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως έως 30/06/2014. .................................
Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργασίας μονί−
μων υπαλλήλων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημί−
ου Θράκης............................................................................................
Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 57748π.έ/Β7 (ΦΕΚ 383/
Β΄/25−02−04) υπουργικής απόφασης, όπως τρο−
ποποιήθηκε με νεότερες αποφάσεις και αφο−
ρά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλι−
κών του Πανεπιστημίου Κρήτης−Αναμόρφωση του
Προγράμματος. ................................................................................
Έγκριση συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Πε−
λοποννήσου και του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου
Κύπρου για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με
συνεπίβλεψη. ......................................................................................
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 34650/Β2
(1)
Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής απασχόλησης του
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου
Αθηνών, για το χρονικό διάστημα από τη δημοσί−
ευση της εν λόγω απόφασης στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως έως 30/06/2014.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ
226/τ.Α΄/27−10−2011), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις
του άρθρου 45 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11−4−2012 τ.Α΄).

2. Την υπ’ αριθμ. 2/72757/0022/31−12−2003 εγκύκλιο του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Περί παροχής οδηγι−
ών για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3205/2003».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 60 του Π.Δ. 410/88 «Κώδι−
κας προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
του Δημοσίου των Ο.Τ.Α. και των λοιπών ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ
191/τ.Α΄/30−8−88).
4. Την υπ’ αριθμ. 2/7093/0022/5.2.2004 Κ.Υ.Α. «Επέκταση
των διατάξεων του Ν. 3205/2003 στο προσωπικό με σχέ−
ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται στο
Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ 215/05.02.2004 τ.Β΄), με
την οποία οι ρυθμίσεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003
επεκτάθηκαν και στο προσωπικό με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου που
υπηρετεί στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και OTA.
5. Την υπ’ αριθμ. 110659/Β1 απόφαση (ΦΕΚ 2038/τ.Β΄/
22−08−2013) με την οποία καθορίστηκε το ωράριο εργα−
σίας για το προσωπικό του Γεωπονικού Πανεπιστημίου
Αθηνών που ανήκει στους κλάδους: ΔΕ Γεωργοκτηνο−
τροφικού, ΔΕ Σταυλιτών και ΥΕ Φυλάκων−Νυχτοφυλάκων.
6. Τα υπ’ αριθμ. 298/15−01−2014 και 299/15−01−2014 έγ−
γραφα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, από τα
οποία προκύπτει ότι η υπερωριακή απασχόληση του
μόνιμου προσωπικού του ως άνω Ιδρύματος κρίνεται
απαραίτητη, στο πλαίσιο των πολυσχιδών δραστηριο−
τήτων του, για την αντιμετώπιση εποχιακών, εκτάκτων
και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών του. Συγκεκρι−
μένα η παραπάνω υπερωριακή απασχόληση ζητείται
α) Για να εξασφαλιστεί η λειτουργία του Ιδρύματος
κατά τις απογευματινές ώρες, κατά τις οποίες διεξά−
γονται εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότη−
τες β) Για να καλυφθούν τα κενά που παρατηρούνται
στην επί 24ωρο φύλαξη των χώρων και των κτιριακών
εγκαταστάσεων του Ιδρύματος, στην περιποίηση και
φύλαξη του ζωικού κεφαλαίου του Ιδρύματος γ) Για
την αντιμετώπιση βλαβών του ηλεκτρικού, υδροδοτικού
και αποχετευτικού συστήματος ως και την επισκευή
οργάνων και συσκευών και δ) Για να εξασφαλιστεί η
ικανοποιητική διεξαγωγή των εργασιών που σχετίζο−
νται με τα αγροκτήματα του Ιδρύματος και οι οποίες
αντιμετωπίζονται από περιορισμένο γεωπονικό και
λοιπό προσωπικό του Ιδρύματος.
7. Την υπ’ αριθμ. 2/16606/0022/24−04−2009 εγκύκλιο του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σύμφωνα με την οποία
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«... η υπερωριακή εργασία του προσωπικού που εμπίπτει
στο πεδίο εφαρμογής της αριθμ. 2/7093/0022/05−02−
2004 ΚΥΑ, δηλαδή που αμείβεται βάσει των διατάξεων
του Α΄ μέρους του Ν. 3205/03, εγκρίνεται σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 16 του νόμου αυτού, χωρίς
παράλληλα να απαιτούνται οι προβλεπόμενες από την
εργατική νομοθεσία αποφάσεις των επιθεωρήσεων ερ−
γασίας ή του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας. Η δια−
δικασία αυτή εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που οι
διατάξεις του α' μέρους του Ν. 3205/03 και ειδικότερα
οι διατάξεις του άρθρου 16 αυτού έχουν επεκταθεί με
Συλλογικές Συμβάσεις εργασίας ή με άλλες ΚΥΑ.»
8. Το γεγονός ότι το ανωτέρω προσωπικό υπάγεται
στις διατάξεις του Ν. 4024/2011.
9. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ
152/τ. Α΄/25−6−2013) «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α΄
141) − Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και
μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι−
κότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παι−
δείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε
Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως».
10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/τ. Α΄/25−6−
2013) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουρ−
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
11. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης
αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολο−
γισμού έτους 2014: α) ποσού τριών χιλιάδων ενενήντα
έξι Ευρώ και τριάντα λεπτών (3.096,30), για κάλυψη
δαπανών υπερωριακής εργασίας πέρα από τις ώρες
της υποχρεωτικής απασχόλησης και μέχρι την 22η ώρα
εκτός Σαββάτου και Κυριακής (ΚΑΕ 0261) και β) ποσού
τριών χιλιάδων εκατόν τριάντα δύο Ευρώ και σαράντα
οκτώ Λεπτών (3.132,48), για κάλυψη δαπανών εργασίας
με αμοιβή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή
κατά τις νυκτερινές ώρες (ΚΑΕ 0263), για τα οποία έχει
εγγραφεί σχετική πίστωση στους ως άνω ΚΑΕ για το
οικονομικό έτος 2014, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε για το χρονικό διάστημα από τη δημο−
σίευση της εν λόγω απόφασης στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως έως 30/06/2014:
Α. Την υπερωριακή απασχόληση, σε δεκατρείς (13) υπαλ−
λήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, πέρα από
τις ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης και μέχρι την
22η ώρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής (ΚΑΕ 0261) και
για αριθμό ωρών έως είκοσι (20) ανά υπάλληλο μηνιαίως.
Ειδικότερα, εγκρίνεται η ως άνω υπερωριακή εργασία:
• σε έναν (1) υπάλληλο κατηγορίας Π.Ε. ειδικότητας
Περιβάλλοντος
• σε έναν (1) υπάλληλο κατηγορίας Τ.Ε. ειδικότητας
Μηχανικών
• σε τέσσερις (4) υπαλλήλους κατηγορίας Δ.Ε. ειδι−
κότητας Διοικητικού−Λογιστικού
σε τρεις (3) υπαλλήλους κατηγορίας Δ.Ε. ειδικότητας
Γεωργοκτηνοτροφικού
• σε τέσσερις (4) υπαλλήλους κατηγορίας Υ.Ε. ειδι−
κότητας Φυλάκων
Β. Την υπερωριακή απασχόληση, σε επτά (7) υπαλλή−
λους με σχέση έργο ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό−
νου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, εργάζονται
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις

νυκτερινές ώρες (ΚΑΕ 0263), καθ’ υπέρβαση της υπε−
ρωριακής εβδομαδιαίας εργασίας και για αριθμό ωρών
έως δεκαέξι (16) ανά υπάλληλο μηνιαίως, ως ακολούθως:
• σε τρεις (3) υπαλλήλους κατηγορίας Δ.Ε. ειδικότητας
Γεωργοκτηνοτροφικού
• σε τέσσερις (4) υπαλλήλους κατηγορίας Υ.Ε. ειδικό−
τητας Φυλάκων−Νυχτοφυλάκων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 10 Μαρτίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. 34648/Β2
(2)
Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργασίας του μό−
νιμου προσωπικού του Γεωπονικού Πανεπιστημίου
Αθηνών, για το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευ−
ση της εν λόγω απόφασης στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως έως 30/06/2014.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ
226/τ. Α΄/27−10−2011), όπως τροποποιήθηκε με τις δια−
τάξεις του άρθρου 45 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ. Α΄/11−
04−2012).
2. Την υπ’ αριθμ. 2/72757/0022/31−12−2003 εγκύκλιο του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Περί παροχής οδηγι−
ών για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3205/2003».
3. Την υπ’ αριθμ .110659/Β1 απόφαση (ΦΕΚ 2038/τ. Β΄/22−
08−2013) με την οποία καθορίστηκε το ωράριο εργασίας
για το προσωπικό του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθη−
νών που ανήκει στους κλάδους: ΔΕ Γεωργοκτηνοτρο−
φικού, ΔΕ Σταυλιτών και ΥΕ Φυλάκων−Νυχτοφυλάκων.
4. Τα υπ’ αριθμ. 298/15−01−2014 και 299/15−01−2014 έγ−
γραφα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, από τα
οποία προκύπτει ότι η υπερωριακή απασχόληση του
μόνιμου προσωπικού του ως άνω Ιδρύματος κρίνεται
απαραίτητη, στο πλαίσιο των πολυσχιδών δραστηριοτή−
των του, για την αντιμετώπιση εποχιακών, εκτάκτων και
επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών του. Συγκεκριμένα
η παραπάνω υπερωριακή απασχόληση ζητείται α) Για
να εξασφαλιστεί η λειτουργία του Ιδρύματος κατά τις
απογευματινές ώρες, κατά τις οποίες διεξάγονται εκ−
παιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες β) Για να
καλυφθούν τα κενά που παρατηρούνται στην επί 24ωρο
φύλαξη των χώρων και των κτιριακών εγκαταστάσεων
του Ιδρύματος, στην περιποίηση και φύλαξη του ζωι−
κού κεφαλαίου του Ιδρύματος γ) Για την αντιμετώπιση
βλαβών του ηλεκτρικού, υδροδοτικού και αποχετευτικού
συστήματος ως και την επισκευή οργάνων και συσκευών
και δ) Για να εξασφαλιστεί η ικανοποιητική διεξαγωγή
των εργασιών που σχετίζονται με τα αγροκτήματα του
Ιδρύματος και οι οποίες αντιμετωπίζονται από περιορι−
σμένο γεωπονικό και λοιπό προσωπικό του Ιδρύματος.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ
152/τ. Α΄/25−6−2013) «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α΄
141) − Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Αντα−
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γωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλη−
τισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικό−
τητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
αντιστοίχως».
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/τ. Α΄/25−6−
2013) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουρ−
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης αυ−
τής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού
έτους 2014: α) ποσού χιλίων τετρακοσίων τριάντα ενός
Ευρώ (1.431,00), για κάλυψη δαπανών υπερωριακής εργα−
σίας πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης
και μέχρι την 22η ώρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής (ΚΑΕ
0261) και β) ποσού χιλίων πεντακοσίων εβδομήντα Ευρώ
και πενήντα έξι λεπτών (1.570,56), για κάλυψη δαπανών
υπερωριακής εργασίας με αμοιβή κατά τις Κυριακές και
εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυχτερινές ώρες (ΚΑΕ
0263), καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας
εργασίας, για τα οποία έχει εγγραφεί σχετική πίστωση
στους ως άνω ΚΑΕ, για το έτος 2014, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε για το χρονικό διάστημα από τη δημο−
σίευση της εν λόγω απόφασης στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως έως 30/06/2014:
Α. Την υπερωριακή απασχόληση, σε τέσσερις (4) μό−
νιμους υπαλλήλους του Γεωπονικού Πανεπιστημίου
Αθηνών, πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής απα−
σχόλησης και μέχρι την 22η ώρα εκτός Σαββάτου και
Κυριακής (ΚΑΕ 0261) και για αριθμό ωρών έως είκοσι
(20) ανά υπάλληλο μηνιαίως. Ειδικότερα, εγκρίνεται η
ως άνω υπερωριακή εργασία:
• Σε δύο (2) υπαλλήλους κλάδου Τ.Ε. Διοικητικού−
Λογιστικού
• Σε έναν (1) υπάλληλο κλάδου Τ.Ε. Εργοδηγών
• σε δύο (2) υπαλλήλους κλάδου Υ.Ε. Φυλάκων
Β. Την υπερωριακή απασχόληση σε τρεις (3) μόνιμους
υπαλλήλους του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών,
που εργάζεται καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδο−
μαδιαίας εργασίας, κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες
ημέρες ή κατά τις νυκτερινές ώρες (ΚΑΕ 0263) και για
αριθμό ωρών έως δεκαέξι (16) ανά υπάλληλο μηνιαίως,
ως ακολούθως:
• Σε έναν (1) υπάλληλο κλάδου Τ.Ε. Εργοδηγών
• Σε δύο (2) υπαλλήλους κλάδου Υ.Ε. Φυλάκων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
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2. Την υπ’ αριθμ. 2/72757/0022/31−12−2003 εγκύκλιο του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Περί παροχής οδηγι−
ών για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3205/2003».
3. Το υπ’ αριθμ. Β3492/20−01−2014 έγγραφο του Δη−
μοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, στο οποίο αναφέ−
ρεται ότι το ως άνω Ίδρυμα συμμετέχει ως εταίρος
στο έργο «Energy Efficiency in Low Income Housing in
the Mediterranean (ELIH−MED) − Ενεργειακή αναβάθμιση
κοινωνικών κατοικιών στη Μεσόγειο» και υλοποιεί πρό−
γραμμα που χρηματοδοτείται κατά 25% από εθνικούς
πόρους (ΠΔΕ, ΚΑΕ 2013ΣΕ14520010) και κατά 75% από
ευρωπαϊκούς πόρους ELIH−MED (1S−MED10−029).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ
152/τ.Α΄/25−6−2013) «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α΄
141) −Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δι−
κτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και
μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι−
κότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παι−
δείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε
Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως».
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/τ.Α΄/25−6−2013)
«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης
αυτής προκαλείται δαπάνη, ποσού έντεκα χιλιάδων
οκτακοσίων σαράντα τριών (11.843,00) Ευρώ, το οποίο
θα βαρύνει τους κωδικούς χρηματοδότησης του έργου:
α) ΠΔΕ, ΚΑΕ 2013ΣΕ14520010 (25% χρηματοδότηση) και
β) 1S−MED10−029 (75% χρηματοδότηση), αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε για το χρονικό διάστημα από την δημο−
σίευση της εν λόγω απόφασης στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως έως 30−06−2014:
Την υπερωριακή απασχόληση, σε δέκα τέσσερις (14)
μόνιμους υπαλλήλους του Δημοκρίτειου Πανεπιστη−
μίου Θράκης, πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής
απασχόλησης και μέχρι την 22η ώρα εκτός Σαββάτου
και Κυριακής, και για αριθμό ωρών έως είκοσι (20) ανά
υπάλληλο μηνιαίως. Ειδικότερα, εγκρίνεται η ως άνω
υπερωριακή εργασία:
• Σε δέκα (10) υπαλλήλους κατηγορίας Π.Ε.
• Σε τρεις (3) υπαλλήλους κατηγορίας Τ.Ε.
• Σε έναν (1) υπάλληλο κατηγορίας Δ.Ε.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 10 Μαρτίου 2014

Μαρούσι, 10 Μαρτίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑPBANITOΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. 34896/B2
(3)
Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργασίας μονίμων
υπαλλήλων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ
226/τ.Α΄/27−10−2011), όπως τροποποιήθηκε με τις δια−
τάξεις του άρθρου 45 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α΄/
11−04−2012).

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑPBANITOΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. 35695/Β7
(4)
Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 57748π.έ/Β7 (ΦΕΚ 383/
Β΄/25−02−04) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποι−
ήθηκε με νεότερες αποφάσεις και αφορά στο Πρό−
γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επι−
στήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου
Κρήτης−Αναμόρφωση του Προγράμματος.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο
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6 (ΦΕΚ 148, τ. Α΄, 16−7−2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις
μεταπτυχιακές 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΄, 04−9−2009) και του άρθρου 37, παρ. 5 του
Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 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 διεθνοποίησης
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τρο−
ποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ΄ του
Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 τ. Α΄) και του άρθρου 5, παρ. 8
του ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α΄) και του άρθρου 34, παρ.
2 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 13,
παρ. 2, 14 και 15 (ΦΕΚ 189, τ. Α΄, 02−8−2005) «Διασφάλιση
της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα με−
ταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων – Πα−
ράρτημα 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. Την υπ’ αριθμ. 57748π.έ/Β7 (ΦΕΚ 383/Β΄/25−02−04)
υπουργική απόφαση που αφορά στο Πρόγραμμα Με−
ταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης και
Τεχνολογίας Υλικών (ΤΕΤΥ) του Πανεπιστημίου Κρή−
της, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 44176/
Β7/23−5− 2005 (ΦΕΚ 692/Β΄/23−5−2005) και την υπ’ αριθμ.
108447π.ε./Β7 (ΦΕΚ 574/Β΄/30−3−2009).
6. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ) του Τμήματος Επιστήμης και
Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης (συνε−
δρία 55η/04.10.2013).
7. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδι−
κής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Κρήτης (συνεδρία
320η/19.11.2013).
8. Το υπ’ αριθμ. 628/03.05.2011 έγγραφο της ΑΔΙΠ από
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική
αξιολόγηση του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας
Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης.
9. Το υπ’ αριθμ. 1975/14−2−2014 έγγραφο του Προέδρου
του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Αντικαθιστούμε την υπ’ αριθμ. 57748π.έ/Β7 (ΦΕΚ 42/
Β΄/22−01−03) υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθη−
κε με νεότερες αποφάσεις και αφορά στο Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης και
Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης με τίτ−
λο «Επιστήμες και Τεχνολογία Υλικών» ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών λειτουρ−
γεί από το ακαδημαϊκό έτος 2013−14 αναμορφωμένο το
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο

«Επιστήμη και Τεχνολογία των Υλικών» σύμφωνα με
τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις
του νόμου 3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός
Το ΠΜΣ έχει ως αντικείμενο την Επιστήμη και Τεχνο−
λογία των Υλικών. Σκοπός του είναι η δημιουργία και
άρτια προετοιμασία έμψυχου δυναμικού στο ταχύτατα
αναπτυσσόμενο διεπιστημονικό πεδίο της επιστήμης και
της τεχνολογίας των υλικών, ένα μοντέρνο πεδίο, κρίσι−
μο για την ανάπτυξη της χώρας. Στόχος του Π.Μ.Σ. είναι
η μετεκπαίδευση του φοιτητή στους βασικούς τομείς και
τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος Επιστήμης και
Τεχνολογίας Υλικών (όπως οπτοηλεκτρονικής, μαγνη−
τικών υλικών, πολυμερών, κολλοειδών, θεωρητικής και
υπολογιστικής επιστήμης υλικών, συνθετικής χημείας
υλικών, βιοϋλικών και βιομορίων), ή στη Διδακτική της
Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, και η ανάπτυξη σύν−
θετων ικανοτήτων, πολύτιμων για τη σημερινή αγορά
εργασίας. Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχια−
κού Διπλώματος Ειδίκευσης (M.Δ.E) με στόχο τη δημι−
ουργία υψηλών προοπτικών επαγγελματικής εξέλιξης
και σταδιοδρομίας σε: (i) ιδιωτικούς και δημόσιους ορ−
γανισμούς, επιχειρήσεις, και παραγωγικές μονάδες, (ii)
ερευνητικούς φορείς ΑΕΙ και ΤΕΙ, και (iii) δευτεροβάθμια
η μετα−δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με βάση τα ανα−
γνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων
του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών που
αποτυπώνονται στο Π.Δ./58/8−4−2009.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός τίτλος
Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
(Μ.Δ.Ε.) στην «Επιστήμη και Τεχνολογία των Υλικών».
Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων της
ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της
αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι, συναφούς γνω−
στικού αντικειμένου.
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυ−
χιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται τέσσερα (4)
εξάμηνα.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
1. Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που
απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται
σε 120. Τα μαθήματα διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
(α) Υποχρεωτικά Μαθήματα Γενικής Κατεύθυνσης (σύ−
νολο 40 ECTS) και (β) Μαθήματα Επιλογής Ερευνητικής
Κατεύθυνσης (20 ECTS).
Tο πρόγραμμα σπουδών έχει ως εξής:
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Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ECTS

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ECTS

Υποχρεωτικό Μάθημα Γενικής
Κατεύθυνσης

10

Υποχρεωτικό Μάθημα Γενικής
Κατεύθυνσης

10

Υποχρεωτικό Μάθημα Γενικής
Κατεύθυνσης

10

Υποχρεωτικό Μάθημα Γενικής
Κατεύθυνσης

10

Μάθημα/τα Επιλογής Ερευνητικής
Κατεύθυνσης

10

Μάθημα/τα Επιλογής Ερευνητικής
Κατεύθυνσης

10

ΣΥΝΟΛΟ

30

ΣΥΝΟΛΟ

30

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Μέθοδοι Επιστημονικής
Βιβλιογραφικής Αναζήτησης

10

Ερευνητικό Εργαστήριο 1

10

Ερευνητικό Εργαστήριο 2

10

ΣΥΝΟΛΟ

30

Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλω−
ματικής Εργασίας Ειδίκευσης

30

ΣΥΝΟΛΟ

30

Παρατίθεται κατάλογος Υποχρεωτικών Μαθημάτων Γενικής Κατεύθυνσης καθώς και κατάλογος Μαθημάτων
Επιλογής Ερευνητικής Κατεύθυνσης.
Κατάλογος Υποχρεωτικών Μαθημάτων Γενικής Κατεύθυνσης
Κωδικός

Τίτλος Μαθήματος

ECTS

ΜΕΤΥ 501

Στερεά Υλικά (Ηλεκτρονικά, Μαγνητικά και Φωτονικά)

10

ΜΕΤΥ 502

Θεωρητική Επιστήμη Υλικών

10

ΜΕΤΥ 503

Χαλαρή Ύλη (Πολυμερή−Κολλοειδή)

10

ΜΕΤΥ 504

Βιοϋλικά – Βιομόρια

10

Kατάλογος Μαθημάτων Επιλογής Ερευνητικής Κατεύθυνσης ανά θεματική ενότητα
Α. Στερεά Υλικά
ΜΕΤΥ 306

Φυσικής Στερεάς Κατάστασης ΙΙ

4

ΜΕΤΥ 346

Επιστήμη Επιφανειών –Νανοϋλικών

5

ΦΥΣ 503

Προχωρημένη Κβαντομηχανική

6

ΦΥΣ 571

Αναλογικά Ηλεκτρονικά Ι

5

ΦΥΣ 665

Κβαντική Ηλεκτρονική Ι

6

ΦΥΣ 677

Επιστήμη Λεπτών Υμενίων Ηλεκτρονικής

5

ΦΥΣ 703

Εφαρμοσμένη Κβαντική Φυσική

6

ΦΥΣ 661

Εργαστήριο Laiser και Μοντέρνας Οπτικής ΙΙ

5

Φ − 772

Μαγνητικά Υλικά και Νανοηλεκτρονική

5

Φ−666

Κβαντική Ηλεκτρονική ΙΙ−Μη Γραμμική Οπτική

5

Φασματοσκοπία Υπέρυθρου και Raman

10

Φωτονικά Υλικά

5

Εφαρμογές Φασματοσκοπίας στο Χαρακτηρισμό Δομής

10

ΕΜΦ−06
ΜΕΤΥ−490
ΑΣΦΔ 12

Β. Θεωρητική Επιστήμη Υλικών
ΜΕΤΥ 447

Υπολογιστική Επιστήμη Υλικών

4

ΜΕΤΥ 306

Φυσική Στερεάς Κατάστασης ΙΙ

5

ΜΕΤΥ 500

Συμμετρία στην Επιστήμη Υλικών

4

ΜΕΤΥ 512

Υπολογιστική Επιστήμη Υλικών ΙΙ: Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Δομής

6
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ΦΥΣ 503

Προχωρημένη Κβαντομηχανική

6

ΦΥΣ 505

Στατιστική Φυσική

6

ΦΥΣ 509

Κλασική Ηλεκτροδυναμική

6

ΦΥΣ 511

Μαθηματικές Μέθοδοι Φυσικής

6

ΦΥΣ 523

Κβαντικά Συστήματα Πολλών Σωματιδίων

5

ΦΥΣ 666

Κβαντική Ηλεκτρονική ΙΙ−Μη Γραμμική Οπτική

5

Γ. Χαλαρή Ύλη
ΜΕΤΥ 451

Στοιχεία Επιστήμης Πολυμερών

5

ΜΕΤΥ 452

Σύνθεση Πολυμερών

5

ΜΕΤΥ 454

Δυναμική Πολυμερών

5

ΜΕΤΥ 456

Ρεολογία και Διεργασίες Επεξεργασίας Πολυμερών

5

ΜΕΤΥ 471

Στοιχεία Κολλοειδών Διασπορών

5

ΜΕΤΥ 346

Φυσικοχημεία Επιφανειών Υλικών

5

ΓΜΠ 68

Δομή και Ιδιότητες Χαλαρής Συμπυκνωμένης Ύλης

10

ΓΜΠ 14

Χημεία Μακροκυκλικών Συστημάτων

10

ΑΣΦΔ 02

Χημεία Μακροκυκλικών Συστημάτων

10

Δ. Βιοϋλικά − Βιομόρια
ΜΕΤΥ − 598

Βιο−οργανικές Νανοδομές

5

ΜΕΤΥ −594

Κίνηση Πρωτεϊνών και Μοριακές Μηχανές

4

ΜΕΤΥ − 491

Βιολογικά Υλικά και Συνθετικά Βιοϋλικά

5

ΜΕΤΥ – 496

Μηχανική Ιστών

5

ΜΕΤΥ − 233

Νανοϊατρική: Εφαρμογές νανοδομημένων υλικών στη
στίχευση φαρμάκων

4

ΒΙΟ 1 502

Οι πρωτεΐνες στο ενδο−και εξωκυτταρικό περιβάλλον

5

ΒΙΟ 1 503

Τεχνολογίες για τη δομική ανάλυση των πρωτεϊνών

5

ΒΙΟ 1 504

Σύγχρονες τεχνολογίες χαρακτηρισμού πρωτεϊνών –
Νανοτεχνολογία

5

ΒΙΟ 1 506

Από το γονιδίωμα στο πρωτεΐνωμα

5

ΒΙΟ 1 507

Τεχνολογία παραγωγής πρωτεϊνών

5

Nanomedicine: Nanoscale Drug Delivery Systems

5

ΜΕΤΥ – 233

Kατάλογος Ερευνητικών Εργαστηρίων
ΜΕΤΥ 601

Τεχνικές Ανάλυσης Πειραματικών Δεδομένων

10

ΜΕΤΥ 602

Επικοινωνία της Επιστήμης και Τεχνολογίας των Υλικών στα Αγγλικά

10

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Άρθρο 9
Διάρκεια Λειτουργίας

Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο
όριο σε τριάντα (30) κατ’ έτος.

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος
2020−21 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11 α
του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α), όπως αυτό
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 8
Προσωπικό
Για την υλοποίηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος
του Πανεπιστημίου Κρήτης, μέλη ΔΕΠ άλλων τμημάτων
συναφούς γνωστικού αντικειμένου του ιδίου Πανεπιστη−
μίου και άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς
και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις
διατάξεις του αρ. 5 του ν. 3685/2008.

Άρθρο 10
Υλικοτεχνική Υποδομή
Η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή που θα χρησιμο−
ποιηθεί για τις ανάγκες του προγράμματος, συνίσταται
στα εξής:
(α) Δύο αίθουσες διδασκαλίας

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
(β) Χώροι εργασίας μεταπτυχιακών φοιτητών, με τον εξο−
πλισμό τους, που υπερκαλύπτουν τις παρούσες ανάγκες
(γ) Βιβλιοθήκες Πανεπιστημίου Κρήτης και ΙΤΕ
(δ) Υπολογιστικά κέντρα Πανεπιστημίου Κρήτης και
ΙΤΕ, που υπερκαλύπτουν τις παρούσες ανάγκες από
πλευράς τερματικών
(ε) Ερευνητικά Εργαστήρια και εργαστηριακή υποδομή
ΙΤΕ (Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ, Ομά−
δες Υλικών Μικρο−ηλεκτρονικής, Λέιζερ και Πολυμερών,
Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας),
άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου, και του ΤΕΤΥ.
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Αριθμ. 35699/Β7
(5)
Έγκριση συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Πελο−
ποννήσου και του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου
για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο
πρόγραμμα μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2012−2013 θα πε−
ρατώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με τις διατάξεις
της προηγούμενης υπουργικής απόφασης.
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα−
ση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο
10, (ΦΕΚ 148 Α΄) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές
σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του
άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦEK 177 Α΄), του άρθρου 27
του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α΄) και του άρθρου 37 παρ.
5 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφά−
λιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίησης
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τρο−
ποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ΄
του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 Α΄), του άρθρου 5, παρ.8 του
Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α΄) και του άρθρου 34, παρ. 2 του
Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 /τ.Α΄/02−
08−2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη
εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης
πιστωτικών μονάδων−Παράρτημα Διπλώματος».
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 Α΄).
5. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης (αριθμ. 34/22−01−2014).
6. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του Ευρωπαϊκού Πα−
νεπιστημίου Κύπρου που έχει εγκριθεί από τα αρμόδια
όργανα των συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τη συνεργασία μεταξύ του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου και του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύ−
πρου, για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών υποψηφίων
διδακτόρων με συνεπίβλεψη.
Τα ειδικότερα θέματα συνεργασίας ρυθμίζονται στο
Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας που έχει καταρτιστεί
από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα και έχει εγκριθεί από
τα αρμόδια όργανα των Ιδρυμάτων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 11 Μαρτίου 2014

Μαρούσι, 11 Μαρτίου 2014

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Το ετήσιο συνολικό κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ.
αφορά στις λειτουργικές δαπάνες και ανέρχεται στο
ποσό των 95.000,00 ευρώ και αναλύεται σε κατηγορίες
δαπανών ως εξής:
Κατηγορία Δαπάνης
Προμήθεια και συντήρηση
εξοπλισμού
Αποζημίωση εξωτερικών
εκπαιδευτικών συνεργατών

Κόστος σε €
35.000,00
7.500,00

Αναλώσιμα Εργαστηρίων

38.000,00

Εκπαιδευτικό Υλικό

7.5000,00

Δαπάνες δημοσιότητας

7.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

95.000,00

Μέρος του ανωτέρου κόστους λειτουργίας του Π.Μ.Σ.
θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημί−
ου Κρήτης και το υπόλοιπο από ερευνητικά προγράμ−
ματα, χορηγίες κ.λπ.
Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή
2.250 €

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30
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