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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
30 Νοεμβρίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση απόφασης Ίδρυσης της Ελληνικής
Ομοσπονδίας Φιλάθλων Σωματείων Αντιπτέρισης
Γ΄ Κατηγορίας στην Αθήνα.

2

Τροποποίηση Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας
της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας.

3

Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της ΔΕΥΑ Τρίπολης.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔOΑ/ΔΑΑ/
ΤΠΕΑ/556031/22162/11964/3386
(1)
Τροποποίηση απόφασης Ίδρυσης της Ελληνικής
Ομοσπονδίας Φιλάθλων Σωματείων Αντιπτέρισης Γ΄ Κατηγορίας στην Αθήνα.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις:
α) Του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).
β) Του άρθρου 136 παρ. 6 του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ Α΄
121), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 78 παρ. 2 του
ν. 4170/2013 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ,
ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού
του Ν.Σ.Κ. και άλλες διατάξεις».
γ) Του ν. 3861/9.7.2010 (ΦΕΚ 112 Α΄) «Ενίσχυση της
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια»
και άλλες διατάξεις».
δ) Του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» όπως ισχύει (ΦΕΚ 7/Α΄/2018).
ε) Του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄) «Ανασύσταση των
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων» .

Αρ. Φύλλου 5376

στ) Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτ. Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210/Α΄/
5.11.2016).
2. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/375614/9900/11.11.2016
απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Γεώργιο Βασιλειάδη» (ΦΕΚ 3672/Β΄/11.11.2016) και την τροποποίηση
αυτής με την ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/ΤΔΑΔ /97295/4796/
434/325 (ΦΕΚ 852 Β΄/9.3.2018) περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού
Γεώργιο Βασιλειάδη.
3. Την υπ’ αριθμ.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/ΤΔΑΔ/108471/
5201/552/439/13.3.2018 (ΦΕΚ 987/Β΄/20.3.2018) περί
μεταβίβασης του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή
Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, τον
Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Οργάνωσης Αθλητισμού, τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων
της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθώς και των υπαγομένων
στον Υφυπουργό υπηρεσιακών μονάδων.
4. Το αριθμ. πρωτ.: 133562/21.4.2016 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού προς την Ελληνική Ομοσπονδία Φιλάθλων Σωματείων Αντιπτέρισης.
5. Τα με αριθμ. πρωτ εισερχ: 404741/5.12.2016 και
42188/13.2.2017 έγγραφα της Ελληνικής Ομοσπονδίας
Φιλάθλων Σωματείων Αντιπτέρισης.
6. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΕΑΕΑ/ΤΕΑΣΠ/283923/
16284/2937/2335/19.7.2017 (ΦΕΚ 2670/Β΄/31.7.2017)
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτισμού και Αθλητισμού περί «Ίδρυσης Σχολής Προπονητών της Ελληνικής Ομοσπονδίας Φιλάθλων Σωματείων Αντιπτέρισης
Γ΄ Κατηγορίας στην Αθήνα».
7. Το με αριθμ. πρωτ. εισερχ: 370624/26.7.2018 έγγραφο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Φιλάθλων Σωματείων
Αντιπτέρισης.
8. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
9. Τις υπάρχουσες ανάγκες σε προπονητικό δυναμικό
στο άθλημα, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/
ΔΕΑΕΑ/ΤΕΑΣΠ/283923/16284/2937/2335/19.7.2017
(ΦΕΚ 2670/Β΄/31.7.2017) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτισμού και Αθλητισμού περί «Ίδρυσης Σχολής Προπονητών της Ελληνικής Ομοσπονδίας Φιλάθλων
Σωματείων Αντιπτέρισης Γ΄ Κατηγορίας στην Αθήνα, ως
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προς την καταληκτική ημερομηνία του διαστήματος
λειτουργίας της Σχολής Προπονητών Αντιπτέρισης Γ΄
Κατηγόριας, η οποία ορίζεται στις 31.10.2019.
Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση ως έχει.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 5 Noεμβρίου 2018
Με εντολή Υφυπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού
ΙΟΥΛΙΟΣ ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ
Ι

Αριθμ. 23292/18/ΓΠ
(2)
Τροποποίηση Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 45, παρ. 2 του ν. 4485/2017
(ΦΕΚ 114/4.8.2017, Α΄), σύμφωνα με τις οποίες «Με
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος καταρτίζεται
ο Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος, ο
οποίος εγκρίνεται από τη Σύγκλητο, δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος και κοινοποιείται στο Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
2. Την αριθμ. 2859/18/ΓΠ/21.2.2018 (ΦΕΚ 784/2.3.2018,
τ.Β΄) απόφαση της Συγκλήτου, με την οποία καταρτίστηκε ο Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος
Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017.
3. Την απόφασή της Συνέλευσης του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας στην αριθμ. 84/17.10.2018
συνεδρίασή της, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε ο
τροποποιημένος Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών
του Τμήματος.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού του Ιδρύματος, αποφασίζουμε:
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Άρθρο 1.
Γενικές Διατάξεις
Η δομή, οργάνωση, λειτουργία και αξιολόγηση των
Προγραμμάτων Διδακτορικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Π.Θ.) διέπονται από την ισχύουσα
νομοθεσία (νόμος 4485/2017) και από τις διατάξεις του
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παρόντος κανονισμού που εξειδικεύει και συμπληρώνει
το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
Άρθρο 2.
Σκοπός Προγραμμάτων Διδακτορικών Σπουδών
Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας (ΤΒΒ) του Π.Θ. έχει
ως πρωταρχικό σκοπό την ανάπτυξη ερευνητών για την
προαγωγή της επιστήμης. Στόχος είναι οι Υποψήφιοι Διδάκτορες (Υ.Δ.) να παράγουν πρωτότυπη επιστημονική
έρευνα σε όλους τους τομείς και τα γνωστικά αντικείμενα
που θεραπεύει το ΤΒΒ. Οι διδάκτορες του ΤΒΒ είναι σε
θέση να στελεχώσουν πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα,
επιχειρήσεις και οργανισμούς ιδιωτικού και δημόσιου
τομέα στην Ελλάδα και διεθνώς.
Άρθρο 3.
Όργανα Διοίκησης
Όργανο διοίκησης του Προγράμματος Διδακτορικών
Σπουδών, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, είναι η Συνέλευση του Τμήματος, η οποία είναι η
μόνη αρμόδια, για να καταρτίζει και να υποβάλλει στη
Σύγκλητο του Π.Θ. προτάσεις για τη σύνταξη, τροποποίηση ή αναθεώρηση του Κανονισμού Διδακτορικών
Σπουδών.
Συγκεκριμένα η Συνέλευση του Τμήματος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
• Εκδίδει προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
επιλογή Υποψήφιων Διδακτόρων (Υ.Δ.).
• Καθορίζει τα θέματα των Διδακτορικών Διατριβών
(Δ.Δ.) της πρόσκλησης.
• Αναθέτει σε Τριμελείς Επιτροπές μελών ΔΕΠ του ΤΒΒ
την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων ανά διδακτορική διατριβή. Συγκεκριμένα, η κάθε Τριμελής Επιτροπή
Αξιολόγησης εξετάζει τις αιτήσεις και τα υποβαλλόμενα
έγγραφα, καλεί τους υποψηφίους σε συνεντεύξεις και
υποβάλλει αιτιολογημένες προτάσεις για την αποδοχή ή
μη των υποψηφίων στη Συνέλευση του Τμήματος.
• Ορίζει τα μέλη των Συμβουλευτικών Επιτροπών για
την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών και τα μέλη των
εξεταστικών επιτροπών.
• Εγκρίνει τις ετήσιες εκθέσεις προόδου των Υποψήφιων Διδακτόρων.
• Απονέμει τα Διδακτορικά Διπλώματα.
• Ορίζει πενταμελή Επιτροπή Παρακολούθησης Διδακτορικών Σπουδών (ΕΠΔΣ) από μέλη ΔΕΠ του ΤΒΒ,
η οποία ελέγχει τις τυπικές υποχρεώσεις των ΥΔ, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 9 του παρόντος Κανονισμού.
• Διευθετεί κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από τις
επιμέρους διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του
παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 4.
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για επιλογή Υποψήφιων Διδακτόρων
Το Τμήμα μπορεί να προκηρύσσει θέσεις υποψηφίων
διδακτόρων ανά τακτά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα
με όσα ορίζονται στον παρόντα Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών. Οι σχετικές προσκλήσεις δημοσιοποι-
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ούνται διά του ημερήσιου τύπου και αναρτώνται στον
διαδικτυακό τόπο του Τμήματος.
Οι προϋποθέσεις, οι όροι, οι προθεσμίες και οι διαδικασίες κατάθεσης υποψηφιοτήτων και επιλογής Υ.Δ., καθώς
και πρόσθετες υποχρεώσεις των Υ.Δ., ρήτρες, παραδοτέα
και χρονικά όρια ολοκλήρωσης των Δ.Δ., μνημονεύονται
ρητά στις σχετικές προσκλήσεις.
Άρθρο 5.
Προϋποθέσεις και Κριτήρια Εισαγωγής
στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών
του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχουν:
• Κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής
ή
• Κάτοχοι αναγνωρισμένου (από ΔΟΑΤΑΠ) τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου ως ισότιμου της αλλοδαπής
ή
• Κάτοχοι ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) του άρθρου
46 του ν. 4485/2017
Σε ειδικές περιπτώσεις, η Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης μπορεί να εισηγηθεί αιτιολογημένα να γίνεται δεκτός
ως υποψήφιος διδάκτορας και μη κάτοχος Δ.Μ.Σ..
Όλοι οι υποψήφιοι διδάκτορες πρέπει να έχουν καλή
γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι
πρέπει σταδιακά να αποκτήσουν επαρκή γνώση και της
Ελληνικής γλώσσας. Η επάρκεια της Ελληνικής γλώσσας
θα αξιολογηθεί από την πενταμελή Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών. Η επιλογή των υποψηφίων διδακτόρων,
εφόσον πληρούν τις παραπάνω συνθήκες, γίνεται με
συνεκτίμηση των βασικών και συμπληρωματικών κριτηρίων, όπως ορίζονται στο Κανονισμό Διδακτορικών
Σπουδών του Τμήματος.
Άρθρο 6.
Διαδικασία Εισαγωγής
Ο υποψήφιος υποβάλλει στην Γραμματεία του Τμήματος αίτηση για Δ.Δ. κατόπιν των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που υποβάλλονται
από κάθε υποψήφιο/α είναι τα εξής:
• Έντυπη αίτηση, στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος και ο προτεινόμενος ως επιβλέπων της
διδακτορικής διατριβής, μεταξύ αυτών που έχουν δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικής διατριβής, σύμφωνα με
όσα ορίζονται στο άρθρο 39 του ν. 4485/2017.
• Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
• Προσχέδιο διδακτορικής διατριβής (3-6 σελίδες), δηλαδή σύντομη περιγραφή του ερευνητικού έργου που
θα εκπονηθεί, συμπεριλαμβανομένων των στόχων και
της μεθοδολογίας.
• Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος επικυρωμένο, με
αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ, εφόσον έχει αποκτηθεί
από ΑΕΙ της αλλοδαπής.
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• Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών επικυρωμένο, με αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ, εφόσον έχει
αποκτηθεί από ΑΕΙ της αλλοδαπής.
Η Γραμματεία ελέγχει την τυπικότητα των αιτήσεων
και των δικαιολογητικών σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία και τον παρόντα Κανονισμό και κατόπιν
διαβιβάζει τις αιτήσεις και τα συνημμένα δικαιολογητικά
στη Συνέλευση του Τμήματος.
Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει υπόψη τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, τις ομαδοποιεί ανά θέμα
διδακτορικής διατριβής της πρόσκλησης και ορίζει μία
Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης (ΤΕΑ) ανά ομάδα αιτήσεων. Κάθε ΤΕΑ, που αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. του
Τμήματος, εξετάζει τις αντίστοιχες αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και καλεί τους υποψηφίους
σε συνέντευξη. Η ΤΕΑ εξετάζει τα προσόντα και τους
τίτλους σπουδών και προτείνει πιθανώς μαθήματα για
την εξομάλυνση του επιπέδου των βασικών γνώσεων
που θεραπεύει το Τμήμα. Κατόπιν υποβάλει στη Συνέλευση του Τμήματος αναλυτικό υπόμνημα, στο οποίο
αναγράφονται οι λόγοι για τους οποίους κάθε υποψήφιος/α πρέπει ή δεν πρέπει να γίνει δεκτός/ή, καθώς
και ο προτεινόμενος επιβλέπων, εφόσον αυτός δεν έχει
προταθεί από τον υποψήφιο. Η Συνέλευση του Τμήματος, συνεκτιμώντας το υπόμνημα της ΤΕΑ και τη γνώμη
του προτεινόμενου επιβλέποντα, εγκρίνει ή απορρίπτει
αιτιολογημένα την αίτηση του/της υποψήφιου/ήφιας.
Στην εγκριτική απόφαση ορίζεται ο Επιβλέπων και η
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή, κατόπιν εισήγησης
του Επιβλέποντα.
Άρθρο 7.
Επίβλεψη Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής Ορισμός Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής
Η επίβλεψη της διδακτορικής διατριβής γίνεται σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο. Ο Επιβλέπων συμβουλεύει και καθοδηγεί τον/την υποψήφιο/α για όλα τα
θέματα που σχετίζονται με την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής, όπως για παράδειγμα τη μεθοδολογία
έρευνας κτλ. Ο Επιβλέπων έχει τακτικές συναντήσεις και
στενή ακαδημαϊκή συνεργασία με τον/την υποψήφιο/α
διδάκτορα και τον/την ενθαρρύνει να παρουσιάζει την
πορεία της διατριβής σε διάφορα σεμινάρια ή εκδηλώσεις, σε μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ή σε προπτυχιακά και
μεταπτυχιακά μαθήματα.
Η Συνέλευση του Τμήματος αναθέτει στον προτεινόμενο επιβλέποντα, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του
άρθρου 38 του ν. 4485/2017 την επίβλεψη της διδακτορικής διατριβής και ορίζει Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή με αρμοδιότητα να πλαισιώνει και να υποστηρίζει
την εκπόνηση και την συγγραφή της.
Στην Τριμελή Συμβουλευτική επιτροπή μετέχουν
ως μέλη, ο επιβλέπων και δύο ακόμη μέλη Δ.Ε.Π. α΄
βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκουρου από το οικείο
ή άλλο Α.Ε.Ι. ή καθηγητές αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι
διδακτορικού διπλώματος, ή ερευνητές των βαθμίδων
Α΄, Β΄ ή Γ΄ από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του
ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών
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κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος
Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών ή
από αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα
της αλλοδαπής και έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό
αντικείμενο με την υπό κρίση διδακτορική διατριβή. Στη
συμβουλευτική επιτροπή μετέχει τουλάχιστον ένα (1)
μέλος Δ.Ε.Π. από τις τρεις πρώτες βαθμίδες του οικείου
Τμήματος.
Αν για οποιονδήποτε λόγο ο Επιβλέπων εκλείψει ή
διαπιστωμένα αδυνατεί να τελέσει χρέη Επιβλέποντος
για μεγάλο χρονικό διάστημα, η Συνέλευση του Τμήματος, εκτιμώντας τις περιστάσεις και σύμφωνα με όσα
ορίζονται στο άρθρο 39 του ν. 4485/2017, αναθέτει σε
άλλο μέλος ΔΕΠ την επίβλεψη, ύστερα από αίτηση του
υποψήφιου διδάκτορα και του αρχικού Επιβλέποντα και
τη σύμφωνη γνώμη του προτεινόμενου επιβλέποντος,
διαφορετικά σε ένα από τα άλλα δύο μέλη της Τριμελούς
Συμβουλευτικής Επιτροπής, ακόμη και καθ’ υπέρβαση
του μέγιστου αριθμού υποψήφιων διδακτόρων που μπορεί να επιβλέπεται από κάθε Επιβλέποντα, σύμφωνα με
όσα ορίζονται στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών.
Αν ο αρχικός Επιβλέπων μετακινηθεί σε άλλο A.E.I. ή
Τμήμα Α.Ε.Ι. ή συνταξιοδοτηθεί, συνεχίζει να τελεί χρέη
Επιβλέποντος των διδακτορικών διατριβών που έχει αναλάβει και ο τίτλος απονέμεται από το A.E.I. στο οποίο ανήκει το Τμήμα όπου ξεκίνησε η εκπόνηση της διατριβής.
Ο μέγιστος αριθμός διδακτορικών διατριβών που μπορεί να επιβλέπει ταυτόχρονα κάθε μέλος ΔΕΠ είναι 10.
Άρθρο 8.
Κοινά Διδακτορικά Διπλώματα με συνεπίβλεψη
Τα Τμήματα ΑΕΙ συνεργάζονται με ερευνητικά κέντρα και Ινστιτούτα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014,
συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της
Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών
Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη.
Στην περίπτωση αυτή, τη διοικητική ευθύνη της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής αναλαμβάνει ένα από
τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα, ορίζεται ένας επιβλέπων
από κάθε συνεργαζόμενο Ίδρυμα/φορέα και η εκπόνηση
της διατριβής διαρκεί τουλάχιστον τρία (3) έτη από τον
ορισμό των επιβλεπόντων μελών ΔΕΠ/ερευνητών.
Τα σχετικά με τη διαδικασία εκπόνησης της διατριβής, από την επιλογή του υποψήφιου διδάκτορα έως
και την απονομή του διδακτορικού τίτλου, καθώς και η
χορήγηση ενιαίου ή χωριστού τίτλου σε περίπτωση συνεργασίας μεταξύ Ιδρυμάτων, προβλέπονται στο οικείο
Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας, που καταρτίζεται από
τα συνεργαζόμενα Τμήματα/φορείς και εγκρίνεται από
την οικεία Σύγκλητο και τα συλλογικά όργανα διοίκησης
των Ερευνητικών Κέντρων.
Κάθε θέμα σχετικά με την συνεπίβλεψη διδακτορικών
διατριβών με αναγνωρισμένα ως ομοταγή Ιδρύματα ή
ερευνητικά κέντρα και Ινστιτούτα της αλλοδαπής, θα
καθορίζεται με τις εκάστοτε υπουργικές αποφάσεις.
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Άρθρο 9.
Διάρκεια Σπουδών - Έλεγχος Προόδου
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η διαδικασία
εκπόνησης διδακτορικής διατριβής δεν μπορεί να διαρκέσει λιγότερα από τρία (3) έτη από την ημερομηνία
ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.
Η μέγιστη χρονική διάρκεια εκπόνησης διδακτορικής
διατριβής είναι τα 6 έτη. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η
Γενική Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να εγκρίνει
υπέρβαση του ορίου των 6 ετών κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος του Επιβλέποντα.
Ο υποψήφιος διδάκτορας, κάθε έτος, στην προθεσμία που ορίζεται από τον Κανονισμό Διδακτορικών
Σπουδών, παρουσιάζει προφορικά και υποβάλλει και
εγγράφως αναλυτικό υπόμνημα ενώπιον της Τριμελούς
Συμβουλευτικής Επιτροπής σχετικά με την πρόοδο της
διδακτορικής διατριβής. Αντίγραφο του υπομνήματος,
καθώς και σχόλια επ’ αυτού από τον Επιβλέποντα ή την
Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή και οι εκθέσεις προόδου, καταχωρούνται στον ατομικό φάκελο του υποψήφιου διδάκτορα.
Άρθρο 10.
Όροι Φοίτησης - Υποχρεώσεις
Υποψηφίων Διδακτόρων
Οι διδακτορικές σπουδές προσφέρονται δωρεάν. Οι
υποψήφιοι διδάκτορες έχουν μέχρι πέντε (5) πλήρη
ακαδημαϊκά έτη από την πρώτη εγγραφή τους, όλα τα
δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται και για
τους φοιτητές του δεύτερου κύκλου σπουδών, όπως ορίζονται στους οικείους Κανονισμούς. Μέχρι και πέντε (5)
έτη μετά την ολοκλήρωση της διδακτορικής τους διατριβής, διατηρούν δικαιώματα πρόσβασης, δανεισμού
και χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών.
Οι επιμέρους υποχρεώσεις των υποψηφίων διδακτόρων κατά την περίοδο εκπόνησης της διδακτορικής τους
διατριβής ελέγχονται από πενταμελή Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών μελών ΔΕΠ του Τμήματος που ορίζει η
Γενική Συνέλευση του Τμήματος και είναι οι ακόλουθες:
1) Ο Υ.Δ. κατά το πέρας του πρώτου έτους από την
ημερομηνία εγγραφής, υποβάλλει εγγράφως αναλυτικό
υπόμνημα, το οποίο παρουσιάζει προφορικά ενώπιον
της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, σχετικά με την
πρόοδο της Διδακτορικής Διατριβής. Μετά την συμπλήρωση του δεύτερου και τρίτου έτους από την ημερομηνία έναρξης της διδακτορικής διατριβής, ο υποψήφιος
διδάκτορας υποβάλλει στη Γραμματεία και υποστηρίζει
δημόσια, μετά από σχετική ανακοίνωση, και σε χώρο του
Τμήματος την ερευνητική του έκθεση προόδου.
2) Επικουρικό έργο στην επίβλεψη προπτυχιακών και
μεταπτυχιακών διατριβών.
3) Στις διδακτορικές διατριβές με συνεπίβλεψη, προτείνεται να συμμετέχουν στη δημοσίευση, μέλη και από
τα δυο Ιδρύματα μετά από συνεννόηση των συνεπιβλεπόντων Καθηγητών και του υποψηφίου Διδάκτορα.
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Άρθρο 11.
Θέματα Φοίτησης
1. Αλλαγή Θέματος
Η αλλαγή του θέματος της διδακτορικής διατριβής
είναι δυνατή εφόσον υπάρχουν σοβαροί λόγοι. Η αλλαγή
εγκρίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος, μετά από
σχετική αίτηση του υποψηφίου στη Συνέλευση του Τμήματος και τη διατύπωση της γνώμης του επιβλέποντα
Καθηγητή της διατριβής.
2. Αντικατάσταση μελών Τριμελούς Συμβουλευτικής
Επιτροπής
Αντικατάσταση των μελών της συμβουλευτικής επιτροπής κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της διατριβής
επιτρέπεται, εφόσον υπάρχουν σοβαροί λόγοι, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.
3. Αναστολή Φοίτησης
Κάθε Υ.Δ. έχει το δικαίωμα να ζητήσει άδεια αναστολής
της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής. Η διάρκεια
αναστολής δεν μπορεί να είναι περισσότερο από ένα(1)
έτος και χορηγείται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Η
διάρκεια της αναστολής δεν προσμετρείται στο μέγιστο
χρόνο φοίτησης.
Άρθρο 12.
Ολοκλήρωση και Τελική Κρίση
Διδακτορικής Διατριβής
Μετά την τρίτη έκθεση προόδου και εφόσον η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή κρίνει ότι το έργο που έχει
επιτελέσει ο Υ.Δ στοιχειοθετεί ολοκληρωμένη διδακτορική διατριβή, ο Υ.Δ. συγγράφει τη διατριβή.
Η γλώσσα της διατριβής μπορεί να είναι είτε η Ελληνική γλώσσα συνοδευόμενη από περίληψη στα αγγλικά,
είτε η αγγλική γλώσσα, συνοδευόμενη από μια περίληψη
στην ελληνικά αντίστοιχα.
Ο Επιβλέπων σε συνεργασία με την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή οφείλει να προβεί στον έλεγχο και τη
διόρθωση του κειμένου της διατριβής. Εφόσον η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή κρίνει αφενός ότι το
κείμενο της διατριβής είναι επαρκές και αφετέρου ότι
ο/η υποψήφιος/α έχει ολοκληρώσει τις λοιπές υποχρεώσεις του/της, προτείνει προς τη ΓΣ του Τμήματος τη
συγκρότηση Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής (ΕΕΕ).
Η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή απαρτίζεται από τα
μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής συμπληρωμένη από άλλα τέσσερα (4) μέλη.
Η υποστήριξη και αξιολόγηση της Διδακτορικής Διατριβής, γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 41 του ν. 4485/2017. Η δημόσια
υποστήριξη πραγματοποιείται μια φορά και λαμβάνει
χώρα στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Βιοχημείας και
Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Η διδακτορική διατριβή εφόσον εγκριθεί από την Εξεταστική Επιτροπή βαθμολογείται με: α) Καλώς β) Λίαν Καλώς
ή γ) Άριστα. Ο εν λόγω βαθμός καθορίζει επίσης και τη
συνολική επίδοση του φοιτητή στο διδακτορικό δίπλωμα.
Για τη δημόσια υποστήριξη της διατριβής ο ΥΔ θα
πρέπει επίσης:
1. Να έχει δημοσιεύσει (ή, τουλάχιστον, να έχει γίνει
δεκτό προς δημοσίευση) τουλάχιστον ένα άρθρο σε δι-
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εθνές επιστημονικό περιοδικό με κριτές που λαμβάνεται
υπόψη στο Citation Index και ο Υ.Δ. να είναι 1ος ή 2ος
συγγραφέας.
2. Σε περίπτωση που ο Υ.Δ. έχει μόνο ένα δημοσιευμένο άρθρο, να έχει καταθέσει προς δημοσίευση τουλάχιστον ακόμη ένα άρθρο σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό με κριτές που λαμβάνεται υπόψη στο Citation Index
και ο Υ.Δ. να είναι 1ος ή 2ος συγγραφέας.
3. Να έχει παρουσιάσει (προφορικά ή ως αναρτημένη
παρουσίαση) το ερευνητικό του/της έργο σε τουλάχιστον ένα συνέδριο.
4. Στις ανωτέρω δημοσιεύσεις και παρουσιάσεις θα
πρέπει να αναφέρεται ως φορέας προέλευσης και το ΤΒΒ.
Άρθρο 13.
Κατάθεση Διδακτορικής Διατριβής Πρότυπο Διδακτορικού Τίτλου
Η τελική μορφή της διδακτορικής διατριβής κατατίθεται από τον υποψήφιο στη Γραμματεία του Τμήματος σε
ηλεκτρονική μορφή (pdf ) καθώς και σε βιβλιοδετημένη
έντυπη μορφή (σε δύο αντίτυπα), προκειμένου να αποσταλεί στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (Ε.Κ.Τ.) και την
Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Το πρότυπο του απονεμόμενου διδακτορικού τίτλου
μπορεί να είναι Τμηματικό, Διατμηματικό ή Διιδρυματικό,
σύμφωνα και με τις σχετικές αποφάσεις της Συγκλήτου
του Π.Θ..
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Βόλος, 5 Noεμβρίου 2018
Ο Πρύτανης
ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ
Ι

Αριθμ. 3318
(3)
Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της ΔΕΥΑ Τρίπολης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1) της παραγράφου 2 του άρθρου 34 του νόμου
4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄).
2) το π.δ. 113/1991 (ΦΕΚ 46 Α΄/21.3.1991) περί: Σύστασης Ενιαίας Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης με το
όνομα «Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης και Αποχέτευσης
Τριπόλεως» στον Δήμο Τριπόλεως του νομού Αρκαδίας.
3) την με αριθμό 16110 (ΦΕΚ 1797 Β΄/31.12.2001) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου: «Έγκριση της 44/2001 απόφασης του Διοικητικού
Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Τρίπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Τ.) που αφορά την
τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
της», διαπιστώνουμε:
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Την κατάργηση πενήντα μίας (51) κενών οργανικών θέσεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
που προβλέπονται από τον οικείο Οργανισμό του φορέα ΔΕΥΑ Τρίπολης, όπως αναλυτικά προσδιορίζονται κατά
κατηγορία και ειδικότητα, ως ακολούθως:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Αριθμός οργανικών θέσεων φορέα
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Προβλεπόμενες οργανικές
θέσεις

Καταργούμενες
κενές

ΣΥΝΟΛΟ
ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ
ΘΕΣΕΩΝ

Καλυμμένες

Κενές

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

1

0

0

1

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ

2

0

0

2

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

2

1

1

3

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ή
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

1

1

1

2

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

2

0

0

2

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

0

1

1

1

ΒΙΟΛΟΓΟΣ

0

1

1

1

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ή
ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

3

1

1

4

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

0

1

1

1

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

0

2

2

2

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

2

0

0

2

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

0

2

2

2

ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

0

4

4

4

ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ

11

1

1

12

ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

2

0

0

2

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

2

3

3

5

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

2

1

1

3

ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ (Σιδηρουργοί Εφαρμοστές)

0

2

2

2

ΟΔΗΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

3

2

2

5

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ - ΤΕΧΝΙΤΕΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

0

1

1

1

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

7

13

13

20

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΕΣ - ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΕΣ

2

4

4

6

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Η/Υ (Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ)
(ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ)

1

1

1

2

0

2

2

2

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TE

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ
ΚΛΗΤΗΡΕΣ - ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
(ΥΕ Ή ΔΕ)
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

2

0

0

2

ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

8

7

7

15

53

51

51

104

ΣΥΝΟΛΟ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Τρίπολη, 30 Οκτωβρίου 2018
Ο Πρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΥΛΗΣ
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Τεύχος Β’ 5376/30.11.2018

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.

*02053763011180008*

