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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
16 Οκτωβρίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 6269/1895 Α1/28.11.2017
(Β’ 4159) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομίας και Ανάπτυξης.

2

Σύσταση οργανικών θέσεων αστυφυλάκων γενικών καθηκόντων, κατάργηση οργανικών θέσεων
ειδικών φρουρών.

3

Ορισμός Ληξιάρχων για τις Δημοτικές ΕνότητεςΛηξιαρχικές Περιφέρειες Αρχαγγέλου, Καμείρου,
Λινδίων, Νότιας Ρόδου, Καλλιθέας, Αφάντου, Πεταλούδων, Ιαλυσού, Αταβύρου και Ροδίων του
Δήμου Ρόδου.

4

Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή
Περιφερειάρχη» στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων
της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

5

Ίδρυση Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής
και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου του Ερευνητικού
Κέντρου ΑΘΗΝΑ με τίτλο «Γλωσσική Τεχνολογία»
(Μ.Sc. in Language Technology).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 5776/Β1/1190
(1)
Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 6269/1895 Α1/28.11.2017
(Β’ 4159) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε για
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).
2. Το π.δ. 81/2019 (Α’119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός
των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».

Αρ. Φύλλου 3828

3. Το π.δ. 83/2019 (Α’121) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
4. Το π.δ. 84/2019 (Α’ 123) «Σύσταση και κατάργηση
Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
5. Το ν. 4314/2014 (Α’265) «Α) Για τη διαχείριση, τον
έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων
για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/2017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012
(ΕΕ L 156/16.06.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση
του ν. 3419/2005 (Α’297) και άλλες διατάξεις.», και ειδικότερα τα άρθρα 28 και 51.
6. Την υπ’ αριθμ. 47/18.07.2019 (Β’ 3100) απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη.
7. Την υπ’ αριθμ. 80633/01.08.2019 (ΥΟΔΔ 512) κοινή
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση καθηκόντων Γενικού
Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων».
8. Την υπ’ αριθμ. 80261/01.08.2019 (ΥΟΔΔ 511) κοινή
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διορισμός μετακλητής Ειδικής
Γραμματέως Διαρθρωτικών Προγραμμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων».
9. Την υπ’ αριθμ. 79591/02.08.2019 (ΥΟΔΔ 507) κοινή
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διορισμός μετακλητού Γενικού
Γραμματέα Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων».
10. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67864/8352/24.07.2019
(ΥΟΔΔ 510) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση καθηκόντων μετακλητού Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και
Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας».
11. Τον ν. 4622/2019 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα την παράγραφο 7 του
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άρθρου 111 όπου η «Ειδική Γραμματεία Διαρθρωτικών
Προγραμμάτων που συστάθηκε με την παράγραφο 3
του άρθρου 2 του π.δ. 84/2019 (Α’123) μετονομάζεται
σε Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείου
Συνοχής και Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.»
12. Τη με ΑΠ 66135/ΕΥΘΥ455/13.06.2017 (Β’2064)
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας
και Ανάπτυξης «Τροποποίηση της με αριθμό 67743/
ΕΥΘΥ/615/24.6.2015 υπουργικής απόφασης “Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ του άρθρου 5 παρ 1 του
ν. 4314/2014 και κατάργηση της αριθ. 1121/408Δ/Φ03/2012
(Β’ 655) κοινής υπουργικής απόφασης”» (Β’ 1248).
13. Την με Α.Π. 113091/05.11.2015 απόφαση του
Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Ανάθεση αποκλειστικών καθηκόντων Προϊσταμένης της
Ε.Υ.Δ. ΕΠΑνΕΚ».
14. Την αριθμ. C(2014) 10162/18.12.2014 απόφαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014-2020, όπως
ισχύει κάθε φορά.
15. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης
Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης,
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1083/2006.
16. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων
σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την
απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1080/2006
17. Τον «Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 480/2014,
Τμήμα II, για τη συμπλήρωση του Κανονισμού 1303/2013
αναφορικά με τα Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής.
18. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/1017 για το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, τον Ευρωπαϊκό Κόμβο
Επενδυτικών Συμβουλών και την Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων και την τροποποίηση των κανονισμών
(ΕΕ) αριθ. 1291/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων.
19. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής
για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως
συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης.
20. Τα άρθρα 308 και 309 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
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Επενδύσεων (ΕΤΕπ) σύμφωνα τα οποία η ΕΤΕπ έχει ως
αποστολή να συμβάλλει στην ισόρροπη και απρόσκοπτη
ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς για το συμφέρον της
Ένωσης και ότι για το σκοπό αυτόν, χωρίς να επιδιώκει
κέρδος, διευκολύνει με την παροχή δανείων και εγγυήσεων τη χρηματοδότηση σχεδίων που αποσκοπούν
στον εκσυγχρονισμό ή στη μετατροπή επιχειρήσεων ή
στη δημιουργία νέων δραστηριοτήτων που συνεπάγεται
η εγκαθίδρυση ή η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς
και που, λόγω της εκτάσεως ή της φύσεως τους, δεν δύνανται να καλυφθούν πλήρως από τα διαθέσιμα σε κάθε
κράτος μέλος μέσα χρηματοδοτήσεως.
21. Την με Α.Π 126829/ΕΥΘΥ 1217/2015 (ΦΕΚ Β’ 2784/
21.12.2015) κοινή υπουργική απόφαση για το «Σύστημα
δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών
από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο
πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με το αρ. 22 του
ν. 4314/2014»
22. Την υπ’ αριθμ. 134453/23.12.2015 (Β’ 2857) κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού και Οικονομικών «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της
κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26.09.2014 (ΦΕΚ
2573/τ.Β’)».
23. Την υπ’αριθμ. 137675/ΕΥΘΥ 1016/19-12-2018 (Β’5968)
υπουργική απόφαση «Αντικατάσταση της υπ’αριθμ
110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β’ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ 712/31.07.2015
(ΦΕΚ Β’ 1822) υπουργική απόφασης “Εθνικοί κανόνες
επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ
2014- 2020, - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014 -2020
από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης
πράξεων”».
24. Το έγγραφο καθοδήγησης της Επιτροπής σχετικά
με την επιλογή φορέων εφαρμογής μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής (2016/C 276/1).
25. Την εκ των προτέρων αξιολόγηση (ex ante assessment)
για το σχεδιασμό και εφαρμογή των χρηματοδοτικών
εργαλείων της ΠΠ 2014-2020, όπως αυτή ισχύει.
26. Την υπ’ αριθμ. 6217/1882/24.11.2017 απόφαση
της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» για την
έγκριση του Δελτίου Εξειδίκευσης για τη Δράση «Σύσταση Ταμείου Υποδομών» στο πλαίσιο του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με την
οποία εγκρίνονται και τα κριτήρια επιλογής πράξης και
μεθοδολογίας αξιολόγησης.
27. Την με Α.Π. 6269/1895 Α1 28-11-2017 (Β’4159)
υπουργική απόφαση σύστασης του «ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ», όπως ισχύει.
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28. Το άρθρο 6 της από 19.12.2017 Συμφωνία Χρηματοδότησης μεταξύ της ΕΤΕΠ και του Ελληνικού Δημοσίου.
29. Την με Α.Π. 6942/1958/Α2/20.12.2017 απόφαση
ένταξης της πράξης «Σύσταση ταμείου Υποδομών» με
κωδ. ΟΠΣ 5016109 στο ΕΠΑνΕΚ.
30. Την ανάγκη αντικατάστασης των παραιτηθέντων
Γενικών και Ειδικών Γραμματέων και των αναπληρωτών
αυτών.
31. Το γεγονός ότι από την παρούσα τροποποίηση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
1. Το άρθρο 5 της υπ’ αριθμ. 6269/1895 ΑΙ/28.11.2017
(Β’ 4159) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης αντικαθίσταται ως εξής:
«Σύσταση, συγκρότηση και αρμοδιότητες Επενδυτικής
Επιτροπής
1. Για την εφαρμογή της επενδυτικής στρατηγικής και
τον συντονισμό της υλοποίησης των χρηματοδοτικών
μέσων του Ταμείου και για την επίτευξη των στόχων του
Ταμείου, συνιστάται Επενδυτική Επιτροπή.
2. Η Επενδυτική Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση
του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και αποτελείται από 5 τακτικά μέλη, ως ακολούθως:
α) τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και
ΕΣΠΑ,
β) τον Γενικό Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών,
γ) τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείου Συνοχής και Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου,
δ) τον Γενικό Γραμματέα Ιδιωτικών Επενδύσεων και
Συμπράξεων Δημοσίου - Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ),
ε) εκπρόσωπο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του
ΕΠΑΝΕΚ,
Στην ίδια απόφαση ορίζονται και τα αναπληρωματικά
μέλη αυτών.
Στην πρώτη συνεδρίαση της Επενδυτικής Επιτροπής
τα μέλη εκλέγουν τον Πρόεδρο αυτής.
Στις συνεδριάσεις της Επενδυτικής Επιτροπής συμμετέχουν έως τρία στελέχη της ΕΤΕπ, ως εισηγητές και
παρατηρητές, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Επίσης, δύνανται να συμμετέχουν ως παρατηρητές,
χωρίς δικαίωμα ψήφου:
• ένα στέλεχος από κάθε μια εκ των Γραμματειών που
συμμετέχουν στη σύνθεση της Επενδυτικής Επιτροπής,
• έως δύο στελέχη της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ,
• ένα στέλεχος της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων,
• ένα στέλεχος της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης,
• ένα στέλεχος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέα Ενέργειας,
• ένα στέλεχος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού
της Εφαρμογής ΕΣΠΑ.
Μετά από πρόσκληση του Προέδρου, δύνανται να
παρίστανται και στελέχη των εμπλεκόμενων φορέων/
υπηρεσιών.
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Τη γραμματεία της Επενδυτικής Επιτροπής αναλαμβάνει η ΕΤΕπ, με αρμοδιότητες καθορισμένες στη Συμφωνία Χρηματοδότησης.
Η Επενδυτική Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον μία
φορά ανά τρίμηνο, μετά από έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου ή πρόταση δυο μελών του, ή πρόταση της
ΕΤΕπ. Η Επενδυτική Επιτροπή συνεδριάζει έγκυρα όταν
στη συνεδρίαση παρίστανται τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη, περισσότερα από τα μισά των διορισμένων
τακτικών μελών (απαρτία), συμπεριλαμβανομένου του
Προέδρου. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών. Οι λεπτομέρειες σχετικά με τις
συνεδριάσεις και την εν γένει λειτουργία της Επενδυτικής
Επιτροπής θα καθορισθούν στον Εσωτερικό Κανονισμό
Λειτουργίας της.
Η Επενδυτική Επιτροπή ασκεί αρμοδιότητες σε συνέπεια των στόχων του ΕΠΑνΕΚ, οι οποίοι εξυπηρετούν
ευρύτερα το δημόσιο συμφέρον. Η διάρκεια της λειτουργία της λήγει με την ολοκλήρωση του ΕΠΑνΕΚ και την εκκαθάριση του Ταμείου, ότι από τα δύο συμβεί αργότερα.
3. Οι αρμοδιότητες και ο τρόπος λειτουργίας της Επενδυτικής Επιτροπής καθορίζονται σε σχετικό παράρτημα
της Συμφωνίας Χρηματοδότησης του άρθρου 8 της παρούσης».
2. Κατά τα λοιπά διατηρούνται σε ισχύ οι διατάξεις της
υπ’ αριθμ. 6269/1895 Α1/ 28.11.2017 (Β’ 4159) απόφασης
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Η ισχύς της παρούσας ισχύει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2019
Ο Υφυπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ
Ι

Αριθμ. 7002/2/335-ρξθ΄
(2)
Σύσταση οργανικών θέσεων αστυφυλάκων γενικών καθηκόντων, κατάργηση οργανικών θέσεων
ειδικών φρουρών.
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 13 παρ. 1 του ν. 3686/2008 «Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας» (Α’ 158).
2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σύσταση οργανικών θέσεων αστυφυλάκων
γενικών καθηκόντων και κατάργηση
οργανικών θέσεων ειδικών φρουρών
1. Οι οργανικές θέσεις αστυφυλάκων γενικών καθηκόντων, που προβλέπονται από τις διατάξεις της περ. γ’
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της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 2800/2000 (Α’ 41), όπως
διαμορφώθηκαν με μεταγενέστερες διατάξεις, αυξάνονται κατά δύο (2). Οι θέσεις αυτές προέρχονται από την
ένταξη στο αστυνομικό προσωπικό γενικών καθηκόντων
ισάριθμων ειδικών φρουρών, σύμφωνα με τις διατάξεις
της υπ’ αριθ. 6000/14/41/5 από 31-07-2019 απόφασης
του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης
και Ανθρώπινου Δυναμικού του Αρχηγείου Ελληνικής
Αστυνομίας.
2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης
καταργούνται οι οργανικές θέσεις των δύο (2) ειδικών
φρουρών, που εντάχθηκαν στο αστυνομικό προσωπικό
γενικών καθηκόντων με την απόφαση της προηγούμενης παραγράφου.
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2019
Ο Αρχηγός
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 54813
(3)
Ορισμός Ληξιάρχων για τις Δημοτικές ΕνότητεςΛηξιαρχικές Περιφέρειες Αρχαγγέλου, Καμείρου,
Λινδίων, Νότιας Ρόδου, Καλλιθέας, Αφάντου, Πεταλούδων, Ιαλυσού, Αταβύρου και Ροδίων του
Δήμου Ρόδου.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015
(Α’ 47) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-Καταπολέμηση
Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».
3. Το π.δ. 143/2010 (Α’ 236) «Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 344/1976 «Περί
ληξιαρχικών πράξεων (Α’ 143), όπως αντικαταστάθηκε με
τις παραγράφους 14-17 του άρθρου 9 του ν. 2307/1995
(Α’ 113), την παρ. 2 του άρθρου 1 και την παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 2503/1997.
5. Τις διατάξεις του ν. 4144/2013 (Α’ 88) «Αντιμετώπιση
της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 3584/2007 (Α’ 143)
«Κύρωση του κώδικα κατάστασης δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων».
7. Την 78161/31.12.2018 (ΦΕΚ 783/Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία ο Πολύκαρπος
Πολυχρονάκης, Αν. Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυν-
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σης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, ορίζεται να ασκεί καθήκοντα Συντονιστή Α.Δ. Αιγαίου.
8. Την 65/Φ 27080/57510/31.12.2010 εγκύκλιο του
Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, περί ληξιαρχικών βιβλίων των νέων
Δήμων που συνιστώνται από συνένωση ΟΤΑ.
9. Την αριθμό 9/131360/12503/2013/08.05.2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Τροποποιήσεις Ληξιαρχικού νόμου 344/1976 και άλλες διατάξεις».
10. Το Φ.131360/13554/14/14.8.2014 έγγραφο του
Υπουργείου Εσωτερικών.
11. Το 61791/Σ.15782/04.09.2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.
12. Την 4577/04.10.2019 απόφαση (ορθή επανάληψη)
του Δημάρχου Ρόδου, περί ανάθεσης καθηκόντων ληξιάρχων για τις Ληξιαρχικές Περιφέρειες Αρχαγγέλου, Καμείρου, Λινδίων, Νότιας Ρόδου, Καλλιθέας, Αφάντου, Πεταλούδων, Ιαλυσού, Αταβύρου και Ροδίων του Δήμου Ρόδου.
13. Το 2/52809/03.10.2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου, με το
οποίο βεβαιώνεται η ύπαρξη πίστωσης στον Κ.Α. 106012.0001, σε βάρος του προϋπολογισμού οικονομικού
έτους 2019, αποφασίζουμε:
Διορίζουμε για να εκτελούν τα καθήκοντα ληξιάρχου
στις Δημοτικές Ενότητες- Ληξιαρχικές Περιφέρειες Αρχαγγέλου, Καμείρου, Λινδίων, Νότιας Ρόδου, Καλλιθέας,
Αφάντου, Πεταλούδων, Ιαλυσού, Αταβύρου και Ροδίων,
τους παρακάτω υπαλλήλους του Δήμου Ρόδου:
1. Στη Δημοτική Ενότητα Ροδίων τη δημοτική υπάλληλο ΒΑΛΕΡΙΟΥ ΚΟΜΙΣΣΑ του Νικήτα, κλάδου ΔΕ Διοικητικού.
2. Στη Δημοτική Ενότητα Ιαλυσού τη δημοτική υπάλληλο ΚΟΥΦΟΥ ΜΑΡΟΥΛΗ του Μιχαήλ, κλάδου ΠΕ Καθηγητών.
3. Στη Δημοτική Ενότητα Πεταλούδων τη δημοτική
υπάλληλο ΚΡΟΜΥΔΑ -ΠΙΣΚΑΠΑ ΕΛΕΝΗ του Κωνσταντίνου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού.
4. Στη Δημοτική Ενότητα Καμείρου τη δημοτική υπάλληλο ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ ΜΑΡΙΑ-ΛΟΥΚΙΑτου Ιωάννη, κλάδου
ΔΕ Διοικητικού.
5. Στη Δημοτική Ενότητα Νότιας Ρόδου τη δημοτική
υπάλληλο ΣΑΛΒΑΡΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑτου Κυριάκου, κλάδου
ΔΕ Διοικητικών.
6. Στη Δημοτική Ενότητα Καλλιθέας τη δημοτική υπάλληλο ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ του Λαζάρου, κλάδου
ΔΕ Διοικητικού.
7. Στη Δημοτική Ενότητα Αφάντου τη δημοτική υπάλληλο ΠΑΥΛΟΥΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Αντωνίου, κλάδου ΔΕ
Διοικητικού.
8. Στη Δημοτική Ενότητα Λινδίων τη δημοτική υπάλληλο ΠΑΚΚΙΔΗ ΙΩΑΝΝΑ του Πέτρου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού.
9. Στη Δημοτική Ενότητα Αρχαγγέλου τη δημοτική
υπάλληλο ΛΑΜΠΡΙΑΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του Στέργου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού.
10. Στη Δημοτική Ενότητα Αταβύρου το δημοτικό
υπάλληλο ΔΙΑΚΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ του Εμμανουήλ,
κλάδου ΔΕ Διοικητικού.
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Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τους θα αναπληρώνονται από το Δήμαρχο Ρόδου ή τον νόμιμο αντικαταστάτη του.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 7 Οκτωβρίου 2019
Ο Ασκών καθήκοντα Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. οικ. 273
(4)
Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 113, 159, και 186 του
ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας (ν. 2690/1999).
3.Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 περ. β του Ν.
3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παρ. 3 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά όργανα».
5. Την αριθμ. 15840/156612/4-10-2018 απόφαση του
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 4788/Β’/26-10-2018) «Έγκριση
της 146/2018 (ορθή επανάληψη) περί ολικής τροποποίησης - επικαιροποίησης του π.δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222/Α’/
27-12-2010): “Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας”
όπως ισχύει».
6. Την αριθμ. 26/2019 απόφαση του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Λάρισας, με την οποία ανακηρύχτηκαν
ο Περιφερειάρχης και οι τακτικοί και αναπληρωματικοί
Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Θεσσαλίας,
για την περίοδο από 1-9-2019 έως 31-12-2023.
7. Τον υπάρχοντα υπηρεσιακό φόρτο εργασίας και την
επιβαλλόμενη για το λόγο αυτό ανάγκη άσκησης από τον
Περιφερειάρχη ορισμένων μόνο αρμοδιοτήτων.
8. Την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών για ταχύτερη διεκπεραίωση των υπηρεσιακών θεμάτων, καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και διασφάλιση της
αποδοτικής και εύρυθμης λειτουργίας της Διεύθυνσης
Διοίκησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
9. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Κράτους ή
της Περιφέρειας Θεσσαλίας, αποφασίζουμε:
Εξουσιοδοτούμε τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Βι-

44435

ομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων να υπογράφει
«Με εντολή Περιφερειάρχη», τα κατωτέρω έγγραφα και
αποφάσεις αρμοδιότητας της ανωτέρω Διεύθυνσης:
1. Διαβιβαστικά έγγραφα προς τις Υγειονομικές Επιτροπές.
2. Διαβιβαστικά έγγραφα προς τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας και άλλους φορείς.
3. Παροχή στοιχείων για σύνταξη πινάκων ενόρκων
και πραγματογνωμόνων.
4. Απαντητικά έγγραφα που αφορούν παροχή πληροφοριών και στατιστικών στοιχείων σε άλλες υπηρεσίες.
5. Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων της Διεύθυνσης
εκτός και εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.
6. Έγκριση υπερωριών υπαλλήλων της Διεύθυνσης για
την εκτέλεση υπηρεσίας.
7. Έγκριση συμμετοχής και παρακολούθησης επιμορφωτικών προγραμμάτων στους υπαλλήλους της Διεύθυνσης.
8. Χορήγηση αδειών στους υπαλλήλους της Διεύθυνσης.
9. Θέση στο «Αρχείο» εγγράφων, τα οποία δεν απαιτούν κάποια ενέργεια και έχουν απλώς ενημερωτικό
χαρακτήρα.
Θέματα ευρύτερης σημασίας
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, θέματα σοβαρά και ευρύτερης σημασίας δύνανται να τα φέρει προς υπογραφή στα
ανώτερα ιεραρχικά όργανα.
Η ισχύς της παρούσας άρχεται από της δημοσίευσής της.
Η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος
του προϋπολογισμού του Κράτους ή της Περιφέρειας
Θεσσαλίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λάρισα, 16 Σεπτεμβρίου 2019
Ο Περιφερειάρχης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 19
(5)
Ίδρυση Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του
Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου του Ερευνητικού Κέντρου ΑΘΗΝΑ με τίτλο «Γλωσσική Τεχνολογία» (Μ.Sc. in Language Technology).
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 114), και ειδικότερα
τα άρθρα 30 έως και 37, 43, 45 και 85, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Την υπ’ αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 εγκύκλιο του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
3. Την υπ’ αριθμ. 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017/τ.Β’) με τίτλο «Τρόπος
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κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών».
4. Τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 και την παρ. 3α
του άρθρου 42 του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 38).
5. Τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 101 του
ν. 4547/2018 (ΦΕΚ Α’102).
6. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ Α’195),
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
7. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 83), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
8. Το π.δ. 85/2013 (ΦΕΚ Α’ 124) «Ίδρυση, μετονομασία,
ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών».
9. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14
και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α’/02-08-2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Το απόσπασμα πρακτικού της συνέλευσης του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ
(συνεδρίαση 20.05.2019).
10. Το απόσπασμα του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» (συνεδρίαση 22.05.2019).
11. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας των συνεργαζομένων φορέων.
13. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (5η συνεδρίαση 03-07-2019).
14. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ
(26η συνεδρίαση 25-07-2019)
15. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Την ίδρυση και λειτουργία Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και του
Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου του Ερευνητικού
Κέντρου (ΕΚ) «Αθηνά», με τίτλο «Γλωσσική Τεχνολογία»
(Μ.Sc. in Language Technology), από το ακαδημαϊκό έτος
2019-2020, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και
το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου του Ερευνητικού
Κέντρου «Αθηνά» οργανώνουν και λειτουργούν από το
ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 Διιδρυματικό Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Γλωσσική
Τεχνολογία» (Μ.Sc. in Language Technology), σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017. Τη γραμματειακή και διοικητική
υποστήριξη του Προγράμματος αναλαμβάνει το Τμήμα
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ.
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Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Γλωσσική Τεχνολογία» (Μ.Sc. in
Language Technology) έχει ως αντικείμενο το διεπιστημονικό πεδίο της Γλωσσικής Τεχνολογίας όπου συνδυάζονται οι υπολογιστικές τεχνικές της Πληροφορικής με
τη Γλωσσολογία. Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι:
i. η εκπαίδευση και διαμόρφωση επιστημόνων - ερευνητών σε θέματα σχεδιασμού και ανάπτυξης αλγορίθμων και πόρων έτσι ώστε να συνεισφέρουν στην προώθηση της έρευνας και της τεχνολογίας στο πεδίο της
Γλωσσικής Τεχνολογίας,
ii. η περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, η ανάπτυξη της
έρευνας, καθώς και η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών,
ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας που σχετίζονται με την παρουσία της Ελληνικής γλώσσας στη σύγχρονη τεχνολογική
εποχή και με στην βιομηχανία με αντικείμενο την Γλωσσική Τεχνολογία.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Το ΔΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(ΔΜΣ) στη «Γλωσσική Τεχνολογία» (Μ.Sc. in Language
Technology).
Οι τίτλοι ΔΜΣ απονέμονται από το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με αναφορά του συνεργαζόμενου ινστιτούτου.
Άρθρο 4
Φοίτηση στο ΔΠΜΣ
Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν
είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Τα μαθήματα
του ΔΠΜΣ αντιστοιχούν σε ενενήντα (90) πιστωτικές
μονάδες και η διπλωματική εργασία σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες.
Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί
φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή
εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων και σε εκπόνηση
διπλωματικής εργασίας. Τα μαθήματα διεξάγονται στην
ελληνική ή την αγγλική γλώσσα.
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του προγράμματος ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
Άρθρο 5
Χρηματοδότηση ΔΠΜΣ
Το κόστος λειτουργίας του ΔΠΜΣ «Γλωσσική Τεχνολογία» θα καλύπτεται από:
- τους προϋπολογισμούς του ΕΚΠΑ και του Ε.Κ. «Αθηνά»,
- τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
- δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους
χορηγίες φορέων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα,
- πόρους από ερευνητικά προγράμματα,
- πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής’Ενωσης
ή άλλων διεθνών οργανισμών,

ΑΔΑ: 6Α2Υ46ΨΖ2Ν-ΠΩΚ
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- μέρος των εσόδων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΕΚΠΑ και του Ε.Κ. «Αθηνά»,
- κάθε άλλη νόμιμη πηγή,
- από τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών
τα οποία ανέρχονται συνολικά σε τρεις χιλιάδες (3.000)
ευρώ.
Η επιβολή τέλους φοίτησης/διδάκτρων κρίνεται αναγκαία γιατί τα λειτουργικά έξοδα του ΔΠΜΣ δεν καλύπτονται εξ ολοκλήρου από τις άλλες πηγές χρηματοδότησης.
Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΔΠΜΣ
Το ΔΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος
2028-2029 εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής

44437

και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την παρ. 8 του
άρθρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 του ν. 4485/2017.
Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Λειτουργία του
ΔΠΜΣ, καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης 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)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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

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)

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

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

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

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

*02038281610190008*

