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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
17 Νοεμβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου Επίκουρου
Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

2

Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου Καθηγητή
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

3

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 4521/22.6.2018 (Β΄ 2774)
απόφασης της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (υπ’ αρ. 12η/24.4.2018/4 συνεδρίασης) που αφορά στην επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με
τίτλο «Π.Μ.Σ. στην Επιχειρηματική Αναλυτική» του
Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 2007/2.4.2020 (Β΄ 1517)
απόφαση της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (υπ’ αρ. 6η/20.2.2020/11 συνεδρίασης).

4

Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου μελών
Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών.

5

Μετατροπή προσωποπαγούς θέσης μέλους Δ.Ε.Π.
του Πανεπιστημίου Πατρών, σε μόνιμη οργανική
θέση της ίδιας βαθμίδας.

6

Ένταξη μέλους Ε.Τ.Ε.Π. σε κατηγορία Ε.ΔΙ.Π.του
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

7

Διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία 123398/
Ν1/17.9.2020 απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύθηκε στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β΄ 4356).

8

Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αρ. 1433/
22.10.2020 απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής
Ενέργειας που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως (Β΄ 4799).

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

Αρ. Φύλλου 5078

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.146/125/152221/Z2
(1)
Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου Επίκουρου
Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4485/2017
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης,
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114),
β. του άρθρου 79 του ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 258),
γ. τις διατάξεις του εδαφίου α΄ της παρ. 1 του άρθρου
109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α΄ 133),
δ. του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (Α΄ 98),
ε. του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
στ. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση ..... - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),
ζ. του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και ειδικών Γραμματειών / Ενιαίων διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123),
η. το υπό στοιχεία 94774/Γ2/8.6.2018 έγγραφο της
Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού με θέμα:
«Τοποθέτηση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων»,
θ. την υπ’ αρ. 59/7.2.2020 εγκύκλιο του Υπουργού
Επικρατείας «Οδηγίες εφαρμογής του άρθρου 109 του
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ν. 4622/2019 (Α΄ 133) σχετικά με την αρμοδιότητα των
Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων των Υπουργείων
για την τελική υπογραφή ατομικών διοικητικών πράξεων».
2. Την υπ’ αρ. 7968/6.9.2019 πράξη του Πρύτανη του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, (Γ΄ 1860) για τον διορισμό του Βασίλειου Πουλόπουλου στη βαθμίδα του
Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο
«Εξόρυξη Γνώσης από Μεγάλες Βάσεις Δεδομένων».
3. Την υπό στοιχεία ΒΠ-2020-010/22.6.2020 (υπό στοιχεία τμ.580/22.6.2020) αίτηση του Βασίλειου Πουλόπουλου για τη μεταβολή του γνωστικού του αντικειμένου.
4. Την απόφαση της από 25.6.2020 10ης Συνεδρίασης
της Προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος Ψηφιακών
Συστημάτων της Σχολής Οικονομίας και Τεχνολογίας του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με την οποία εγκρίνεται η
μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου του ως άνω Επίκουρου Καθηγητή, καθώς και το γεγονός ότι στο Τμήμα
Ψηφιακών Συστημάτων του εν λόγω Πανεπιστημίου δεν
έχουν έως σήμερα συσταθεί Τομείς.
5. Το υπ’ αρ. 6718/21.7.2020 έγγραφο της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που αφορά στη
μεταβολή γνωστικού αντικειμένου του Βασίλειου Πουλόπουλου.
6. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τη μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου
του Βασίλειου Πουλόπουλου του Νικόλαου, μέλους ΔΕΠ
βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με θητεία στο Τμήμα
Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Οικονομίας και
Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, από
«Εξόρυξη Γνώσης από Μεγάλες Βάσεις Δεδομένων» σε
«Μεγάλα Δεδομένα και Πολιτισμός».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 9 Noεμβρίου 2020
Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. Φ.146/127/Z2/152362
(2)
Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου Καθηγητή
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4485/2017
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης,
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114),
β. του άρθρου 79 του ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 258),
γ. Τις διατάξεις του εδαφίου α΄ της παρ. 1 του άρθρου
109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-

Τεύχος B’ 5078/17.11.2020

τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α΄ 133),
δ. Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (Α΄ 98)
ε. Του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
στ. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση ...... - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),
ζ. Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και ειδικών Γραμματειών / Ενιαίων διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123),
η. Το υπό στοιχεία 94774/Γ2/8.6.2018 έγγραφο της
Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού με θέμα:
«Τοποθέτηση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων»,
θ. Την υπ’ αρ. 59/7.2.2020 εγκύκλιο του Υπουργού
Επικρατείας «Οδηγίες εφαρμογής του άρθρου 109 του
ν. 4622/2019 (Α΄ 133) σχετικά με την αρμοδιότητα των
Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων των Υπουργείων
για την τελική υπογραφή ατομικών διοικητικών πράξεων».
2. Την υπ’ αρ. 4534/15.2.2020 πράξη του Πρύτανη του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, (Γ΄ 971) που αφορά στην
μονιμοποίηση του Κωνσταντίνου Καπάρη, στη βαθμίδα
του Επίκουρου Καθηγητή, του Τμήματος Οργάνωσης
και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων με γνωστικό αντικείμενο «Ποσοτικές μέθοδοι - Επιχειρησιακή Στατιστική (Quantitative
Methods - Business Statistics)».
3. Την από 24.7.2020 (υπ’ αρ. πρωτ. 1379) αίτηση του
Καθηγητή Κωνσταντίνου Καπάρη για τη μεταβολή του
γνωστικού του αντικειμένου.
4. Την από 28.7.2020 απόφαση της έκτακτης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Επιστημών Διοίκησης
Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, η οποία
εγκρίνει τη μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου του
ως άνω Καθηγητή καθώς και το γεγονός ότι στο συγκεκριμένο Τμήμα δεν λειτουργούν Τομείς.
5. Το υπ’ αρ. 5760/11.9.2020 έγγραφο της Πρυτανείας
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που αφορά στη μεταβολή γνωστικού αντικειμένου του Κωνσταντίνου Καπάρη.
6. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τη μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου
του Κωνσταντίνου Καπάρη του Κωνσταντίνου, Επίκουρου Καθηγητή, του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης
Επιχειρήσεων της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, από «Ποσοτικές μέθοδοι - Επιχειρησιακή Στατιστική (Quantitative
Methods - Business Statistics)» σε «Ποσοτικές Μέθοδοι
στην Επιχειρησιακή Έρευνα (Quantitative Methods in
Operational Researtch)».
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 9 Noεμβρίου 2020
Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. 5960
(3)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 4521/22.6.2018 (Β΄ 2774)
απόφασης της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (υπ’ αρ. 12η/24.4.2018/4
συνεδρίασης) που αφορά στην επανίδρυση
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Π.Μ.Σ. στην Επιχειρηματική Αναλυτική» του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης
Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ.
2007/2.4.2020 (Β΄ 1517) απόφαση της Συγκλήτου
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (υπ’ αρ.
6η/20.2.2020/11 συνεδρίασης).
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
(συνεδρίαση 2η/25.9.2020)
Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114), ιδίως τα άρθρα 30
έως και 37, 43 έως και 45 και 85 όπως τροποποιήθηκαν
και ισχύουν,
2. τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 83), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
3. τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195),
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
4. τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14
και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος» (Α΄ 189), όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
5. την υπό στοιχεία 216772/Ζ1/8.12.2017 υπουργική
απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β΄ 4334),
6. τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία:
α) 163204/Ζ1/29.9.2017 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ «Εφαρμογή των
διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών
διατριβών - Λοιπά θέματα», β) 164530/Ζ1/3.10.2017
ΕΠΕΙΓΟΝ «Άμεσες ενέργειες και χρονοδιάγραμμα όσον
αφορά τη λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. μετά τη δημοσίευση
του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)», γ) 203446/Ζ1/22.11.2017
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«Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων
του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), και δ) 227378/Ζ1/22.12.2017
ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017
(Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών»,
7. την υπ’ αρ. 4703/1.9.2020 (ΑΔΑ 6ΦΨΧ469Β4ΜΔΝ1-1) πράξη Πρύτανη περί συγκρότησης της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών από
1.9.2020 έως 31.8.2021,
8. το υπ’ αρ. 11085/18.7.2019 έγγραφο της Α.ΔΙ.Π. από
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική
αξιολόγηση / πιστοποίηση του Τμήματος Διοικητικής
Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,
9. την υπ’ αρ. 4521/22.6.2018 (Β΄ 2774) απόφαση της
Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (υπ’
αρ. 12η/24.4.2018/4 συνεδρίασης) που αφορά στην επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Π.Μ.Σ. στην Επιχειρηματική Αναλυτική»
του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως τροποποιήθηκε με την
υπ’ αρ. 2007/2.4.2020 (Β΄ 1517) απόφαση της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (υπ’ αρ.
6η/20.2.2020/11 συνεδρίασης),
10. την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (υπ’ αρ. 11η/12.6.2020
συνεδρίαση), που αφορά στην τροποποίηση της ως
άνω (9) απόφασης, η οποία διαβιβάστηκε με το υπ’ αρ.
4154/16.7.2020 έγγραφο της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Γραμματείας Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών,
11. την υπ’ αρ. 5136/23.9.2020 εισήγηση της Επιτροπής
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που αφορά την ως άνω (10) απόφαση της
Συνέλευσης του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και
Τεχνολογίας,
12. το γεγονός ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις δεν
επιφέρουν αλλαγές στα συνοδευτικά έγγραφα (μελέτη
σκοπιμότητας, αναλυτικό προϋπολογισμό λειτουργίας
και έκθεση Τμήματος), που διαβιβάστηκαν στον Υπουργό Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων με τα υπ’ αρ.
Ο.Π.Α. 2817/25.0.2018 και 4071/7.6.2018 έγραφα (υπ’
αρ. 66920/27.4.2018 και 96753/12.6.2018 εισερχομένων
ΥΠ.Π.Ε.Θ.), καθώς και στα λοιπά άρθρα της εισήγησης για
την επανίδρυση του Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιχειρηματική Αναλυτική», η
οποία μετά από την υπό στοιχεία 102244/Ζ1/20.6.2018
έγκριση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, και την υπ’ αρ. 4521/22.6.2018 απόφαση Συγκλήτου δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
(B΄ 2774),
13. την υπ’ αρ. 5325/02.10.2020 κοινοποίηση στην
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων της παρούσας απόφασης της Συγκλήτου περί τροποποίησης υπ’
αρ. 4521/22.6.2018 (Β΄ 2774) απόφασης της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (υπ’ αρ.
12η/24.4.2018/4 συνεδρίασης) που αφορά στην επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Π.Μ.Σ. στην Επιχειρηματική Αναλυτική»
του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
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της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως τροποποιήθηκε με την
υπ’ αρ. 2007/2.4.2020 (Β΄ 1517) απόφαση της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (υπ’ αρ.
6η/20.2.2020/11 συνεδρίασης) και το γεγονός ότι παρήλθε άπρακτη η αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30)
ημερών από την επομένη της κοινοποίησης σε αυτήν για
την αναπομπή της ως άνω απόφασης,
14. το γεγονός ότι, σύμφωνα με το άρθρο 90 του
π.δ. 63/2005 «Κώδικας νομοθεσίας για την Κυβέρνηση
και τα κυβερνητικά όργανα», με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αποφασίζει:
την τροποποίηση της υπ’ αρ. 4521/22.6.2018 (Β΄ 2774)
απόφασης της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (υπ’ αρ. 12η/24.4.2018/4 συνεδρίασης) που
αφορά στην επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Π.Μ.Σ. στην Επιχειρηματική Αναλυτική» του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης
και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του
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Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 2007/2.4.2020 (Β΄ 1517) απόφαση
της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
(υπ’ αρ. 6η/20.2.2020/11 συνεδρίασης), ως ακολούθως:
Στην παρ. 3 του άρθρου 4 «Πιστωτικές Μονάδες - Πρόγραμμα Μαθημάτων» τροποποιείται ο τίτλος του μαθήματος «Συστήματα Διαχείρισης Μεγάλων Δεδομένων
(Big Data Systems)» σε «Συστήματα Διαχείρισης Μεγάλων Δεδομένων και Αρχιτεκτονικές (Big Data Systems
& Architectures)»
Το άρθρο 7 «Αριθμός εισακτέων» αντικαθίσταται ως
εξής: «Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ΄ ανώτατο όριο στους εξήντα (60) μεταπτυχιακούς φοιτητές,
κατ’ έτος συνολικά για τα προγράμματα πλήρους και
μερικής φοίτησης».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2020
Ο Πρύτανης
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΩΝΗΣ
Ι

Αριθμ. 2662/37026
(4)
Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου μελών Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 15 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).
2. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83).
3. Την υπό στοιχεία 126603/Ζ2/29.7.2016 (ΑΔΑ: Ω73Λ4653ΠΣ-Ψ6Θ) εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ..
4. Την υπ’ αρ. 504/4596/20.2.2017 πράξη της Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου Πατρών (Β΄ 905) με την οποία ο
Παληάτσας Δημήτριος εντάχθηκε σε προσωποπαγή θέση της κατηγορίας του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), του Τμήματος Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με
τις διατάξεις του αρ. 27 του ν. 4386/2016.
5. Την υπ’ αρ. 1498/10799/24.4.2017 πράξη της Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου Πατρών (Β΄ 1641) με την οποία
η Σιμώνη Ελένη, η Σερπετσιδάκη Άννα, ο Παρασκευόπουλος Παρασκευάς και η Λαμπροπούλου Παρασκευή εντάχθηκαν σε κενή οργανική θέση της κατηγορίας του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), του Τμήματος
Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27
του ν. 4386/2016.
6. Την υπ’ αρ. 506/4601/20.2.2017 πράξη της Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου Πατρών (Β΄ 833) με την οποία η Διπλάρου - Τζωρτζάτου Θεώνη και ο Στεφανόπουλος Παναγιώτης εντάχθηκαν σε κενή οργανική θέση της κατηγορίας
του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), του Τμήματος Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4386/2016.
7. Το υπ’ αρ. 969/35363/23.10.2020 έγγραφο του Τμήματος Γεωλογίας με συνημμένη την απόφαση της υπ’ αρ.
4//21.10.2020 συνέλευσης του Τμήματος, περί καθορισμού του γνωστικού αντικειμένου μελών Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος.
8. Τις αιτήσεις των κάτωθι μελών Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών.
9. Την υπ’ αρ. 1/16.9.2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα Γενικής Θαλάσσιας Γεωλογίας και Γεωδυναμικής, την υπ’ αρ. 2/12.10.2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα Ορυκτών Πρώτων Υλών και την υπ’
αρ. 2/19.10.2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και Γεωφυσικής.
10. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, διαπιστώνεται:
Ο καθορισμός των γνωστικών αντικειμένων των μελών Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Γεωλογίας της Σχολής Θετικών
Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, ως εξής:
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

1

Θεώνη

Διονύσιος

Διπλάρου Τζωρτζάτου

Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων - Ευρωπαϊκός Πολιτισμός
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2

Λαμπροπούλου

Παρασκευή Γεώργιος

Ορυκτά, πετρώματα και παράγωγά τους: Έρευνα και Εφαρμογές

3

Παληάτσας

Δημήτριος

Σεισμολογία - Γεωφυσική

4

Παρασκευόπουλος Παρασκευάς Γεώργιος

Γεωφυσική

5

Σερπετσιδάκη

Άννα

Ιωάννης

Σεισμολογία - Τεχνική Σεισμολογία

6

Σιμώνη

Ελένη

Κωνσταντίνος Χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και Διαχείριση της Πολιτισμικής Κληρονομιάς

7

Αθανάσιος

Στεφανόπουλος
Παναγιώτης Γεώργιος
Γεωφυσική - Εφαρμοσμένη Γεωφυσική
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 9 Νοεμβρίου 2020
Ο Πρύτανης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
Ι

Αριθμ. 1942/37013
(5)
Μετατροπή προσωποπαγούς θέσης μέλους
Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Πατρών, σε μόνιμη
οργανική θέση της ίδιας βαθμίδας.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195),
όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114), όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 36, 38 και τις περ. ββ) και γ)
της παρ. 4 του άρθρου 40 του ν. 4610/2019 «Συνέργειες
Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του
Κράτους και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 70).
4. Την υπ’ αρ. 1479/13771/16.5.2019 διαπιστωτική
πράξη της Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου Πατρών «Αυτοδίκαιη μεταφορά με τις αντίστοιχες θέσεις και ένταξη
μελών Δ.Ε.Π. του καταργηθέντος ως αυτοτελούς νομικού προσώπου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Δυτικής Ελλάδας, στο Πανεπιστήμιο Πατρών»
(Β΄ 1981).
5. Την υπ’ αρ. 401/24.3.2020 αίτηση του Ιωάννη Κλαδά
του Αναστασίου με τα συνημμένα δικαιολογητικά, για
μετατροπή της θέσης του, από προσωποπαγή σε μόνιμη
οργανική θέση Δ.Ε.Π. Καθηγητή α΄ βαθμίδας, σύμφωνα
με τις διατάξεις της περ. ββ) της παρ. 4 του άρθρου 40
του ν. 4610/2019 (Α΄ 70).
6. Την υπ’ αρ. 1366/46263/23.12.2019 πράξη της Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου Πατρών, κατόπιν απόφασης
της υπ’ αρ. 161/19.12.2019 συνεδρίασης της Συγκλήτου,
περί συγκρότησης Επταμελούς Επιτροπής κρίσης για τη
μετατροπή των προσωποπαγών θέσεων των Καθηγητών
α΄ βαθμίδας του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας
και Υδατοκαλλιεργειών της Γεωπονικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Πατρών, σε οργανικές ίδιας βαθμίδας.
7. Την από 9.7.2020 (υπ’ αρ. διαβιβαστικού εγγράφου
928/33034/7.10.2020) απόφαση της αρμόδιας Επταμελούς Επιτροπής κρίσης με την οποία διαπιστώθηκε

η συνδρομή των προσόντων που προβλέπονται στο
στοιχείο iii της υποπερ. γγ΄ της περ. β΄ της παρ. 1 του
άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως ισχύει, για
τη μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του Καθηγητή α΄ βαθμίδας του Ζωικής Παραγωγής Αλιείας και
Υδατοκαλλιεργειών της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών
του Πανεπιστημίου Πατρών, Ιωάννη Κλαδά, σε μόνιμη
οργανική θέση της ίδιας βαθμίδας.
8. Τον διενεργηθέντα έλεγχο νομιμότητας ο οποίος
ολοκληρώθηκε εντός της τιθέμενης προθεσμίας τριάντα
(30) ημερών, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ββ) της
παρ. 4 του άρθρου 40 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70)
9. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
τη μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του μέλους
Δ.Ε.Π., Καθηγητή α΄ βαθμίδας, του Τμήματος Ζωικής
Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών της Σχολής
Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών,
ΙΩΑΝΝΗ ΚΛΑΔΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, σε μόνιμη οργανική
θέση της ίδιας βαθμίδας, από 9.11.2020, ημερομηνία
έκδοσης της παρούσης, επειδή η αίτησή του κατατέθηκε
μετά την 31.8.2019.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 9 Νοεμβρίου 2020
Ο Πρύτανης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
Ι

Αριθμ. ΔΦ11.1/11884
(6)
Ένταξη μέλους Ε.Τ.Ε.Π. σε κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. του
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 1404/1983 (Α΄ 173), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
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2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 29 του
ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως αντικαταστάθηκε με τα άρθρα 27 και 64 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83).
3. Τις διατάξεις της παρ. 3 υποπαρ. 2 του άρθρου 68
του ν. 4235/2014 (Α΄ 32).
4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 55 του
ν. 4264/2014 (Α΄ 118), όπως αντικαταστάθηκε με την
παρ. 5 του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83).
5. Το άρθρο 12 του π.δ. 80/2016 (Α΄ 145).
6. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 20 του
ν. 4452/2017 (Α΄ 17).
7. Τις διατάξεις των άρθρων 128 έως 131, 153 και 154
του ν. 4472/2017 (Α΄ 74).
8. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).
9. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους
και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 70).
10. Τις διατάξεις του εδαφίου Β΄ της περ. αα΄ της παρ. 1
του άρθρου 2, των άρθρων 7 και 9 του ν. 4610/2019
(Α΄ 70).
11. Τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 55 του
ν. 4610/2019 (Α΄ 70).
12. Την υπ’ αρ. 237/3.12.2018 πράξη του Πρύτανη
του πρώην ΑΤΕΙΘ, σύμφωνα με την οποία, η Μαργαρίτα Χατζηλία του Ναπολέοντα, η οποία υπηρετούσε σε
οργανική θέση Διοικητικού υπαλλήλου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ), κατηγορίας ΤΕ ειδικότητας Βιβλιοθηκονόμων με βαθμό Α΄
και ΜΚ 12ο, εντάχθηκε σε συνιστώμενη - με μετατροπή
και αντίστοιχη κατάργηση της ως άνω αναφερόμενης
θέσης που κατείχε - οργανική θέση Ιδιωτικού Δικαίου
Αορίστου χρόνου, της προβλεπόμενης στο άρθρο 29
του ν. 4009/2011, Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού
Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στο Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και
Συστημάτων Πληροφόρησης της Σχολής Διοίκησης και
Οικονομίας του πρώην ΑΤΕΙΘ (Β΄ 764/2019).
13. Την υπό στοιχεία ΣΦ 10.1/87/2.4.2019 αίτηση της
Μαργαρίτας Χατζηλία του Ναπολέοντα, μέλους Ειδικού
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού του πρώην Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του πρώην
ΑΤΕΙΘ, με την οποία αιτήθηκε την ένταξή της στην κατηγορία Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.).
14. Το υπό στοιχεία: ΒΦ 12.1/238/11.4.2019 έγγραφο
του πρώην Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων
Πληροφόρησης περί ορισμού τριμελούς εισηγητικής Επιτροπής για την ένταξη μελών Ε.Τ.Ε.Π σε κατηγορία Ε.ΔΙ.Π.
15. Το υπ’ αρ. 7/10.4.2019 (θέμα 1ο) περί ορισμού εισηγητικής Επιτροπής για την ένταξη μελών Ε.Τ.Ε.Π. σε
κατηγορία Ε.ΔΙ.Π.
16. Την υπό στοιχεία ΣΦ10/97/5.4.2019 απόφαση και
την υπό στοιχεία ΣΦ 10.1/101/8.4.2019 τροποποίηση
απόφασης του Κοσμήτορα της Σχολής για τον ορισμό
τριμελούς Επιτροπής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, του πρώην ΑΤΕΙΘ.
17. Την υπό στοιχεία ΣΦ10/103/10.4.2019 εισήγηση
της τριμελούς Επιτροπής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του πρώην ΑΤΕΙΘ.
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18. Το υπ’ αρ. 2/16.4.2019 (θέμα 4ο) απόσπασμα πρακτικού της Κοσμητείας της πρώην Σχολής Διοίκησης και
Οικονομίας, το οποίο αποφάσισε ομόφωνα την ένταξη
της Μαργαρίτας Χατζηλία μέλους κατηγορίας Ε.Τ.Ε.Π.,
στην κατηγορία Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στο πρώην Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και
Συστημάτων Πληροφόρησης του πρώην ΑΤΕΙΘ.
19. Τα στοιχεία του προσωπικού της μητρώου, από τα
οποία, μεταξύ άλλων, προκύπτει ότι:
α) Η ένταξή της στην αντίστοιχη οργανική θέση μόνιμου Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού
(Ε.Τ.Ε.Π.) του κλάδου ΤΕ ειδικότητας Βιβλιοθηκονόμου
με βαθμό Α΄ και Μ.Κ 12ο.
β) Είναι κάτοχος από 19.2.1998 πτυχίου του Τμήματος
Βιβλιοθηκονομίας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας,
του πρώην Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης.
γ) Είναι κάτοχος από 16.5.2013 Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων, της Σχολής Κοινωνικών
Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
20. Την υπό στοιχεία admin 2007/7.6.2019 πράξη του
Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Β΄ 2516 και Β΄ 4244) περί αυτοδίκαιης μεταφοράς του πάσης φύσεως προσωπικού του
Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
Θεσσαλονίκης στο ΔΙ.ΠΑ.Ε.
21. Την υπό στοιχεία ΔΦ 11.1/6596/30.9.2019 έκθεση
ελέγχου νομιμότητας Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.
22. Την υπό στοιχεία 19407/Ζ1/11.2.2020 υπουργική
απόφαση «Συγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής του
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος» (Υ.Ο.Δ.Δ. 106).
23. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού.
24. Το υπό στοιχεία 14954/Β1/3.2.2020 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υ.ΠΑΙ.Θ.
25. Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.: υπ’ αρ. 4865/10.9.2020, αποφασίζουμε:
Την ένταξη της Μαργαρίτας Χατζηλία του Ναπολέοντα, μέλους Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του πρώην Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και
Συστημάτων Πληροφόρησης της Σχολής Διοίκησης και
Οικονομίας του πρώην ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης που υπηρετεί
σε οργανική θέση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου
κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, κλάδου ΤΕ Βιβλιοθηκονόμου με βαθμό Α΄ και ΜΚ 12ο (ν. 4354/2015),
σε συνιστώμενη - με μετατροπή της ως άνω αναφερόμενης θέσης που κατέχει - οργανική θέση με ΜΚ 12ο
(ν. 4472/2017), στην κατηγορία του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στο τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης της
Σχολής Κοινωνικών Επιστημών με έδρα τη Θεσσαλονίκη
του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, επειδή κατά
το χρόνο υποβολής της αίτησής της διαθέτει τα προσόντα που ορίζονται στην περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου
79 του ν. 4009/2011, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.
21 του άρθρου 39 του ν. 4186/2013 και την παρ. 2 του
άρθρου 64 του ν. 4386/2016.
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Καταργούμε την οργανική θέση Ε.Τ.Ε.Π. κλάδου ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων που κατείχε η ανωτέρω.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 28 Ιουλίου 2020
Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΪΣΗΣ
Ι

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(7)
Στην υπό στοιχεία 123398/Ν1/17.9.2020 απόφαση της
Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β΄ 4356), στη
σελίδα 47521, στη Β΄ στήλη, στους στίχους 26-27 εκ των
άνω, διορθώνεται:

56401

το εσφαλμένο: «...Φ.2.ΓΒ/1312265/Δ5/18-8-2014...»
στο ορθό: «...Φ.2.ΓΒ/131265/Δ5/18-8-2014...».
(Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων)
Ι

(8)
Στην υπ’ αρ. 1433/22.10.2020 απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως (Β΄ 4799), στη σελίδα 52839, στη δεξιά
στήλη και στον έκτο (6ο) στίχο, διορθώνεται:
το εσφαλμένο κείμενο:
«της παρ. 4 του άρθρου 83, για τους σκοπούς του ετήσιου»
στο ορθό:
«της παρ. 4 του άρθρου 83, και του άρθρου 110, για
τους σκοπούς του ετήσιου».
(Από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας)

56402
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης 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 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.
• 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.

• 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.

• 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.

*02050781711200008*

