E
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Signature Not
Verified
Digitally signed by
VARVARA ZACHARAKI
Date: 2017.06.16 13:00:03
EEST
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

20745

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
15 Ιουνίου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Έγκριση 1ης αναθεώρησης του προϋπολογισμού
έτους 2017 του Ν.Π.Ι.Δ με την επωνυμία «Κέντρο
Ελληνικής Γλώσσας (Κ.Ε.Γ.)».

2

Καθορισμός αμοιβής εξωτερικών εισηγητών και
εμπειρογνωμόνων για την μελέτη και εισήγηση
προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ (άρθρο 1 παράγραφος 2 του ν. 1965/1991) για το έτος 2017.

3

Συγκρότηση και έργο Επιτροπής Ισοτιμιών.

4

Έγκριση συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Universita degli Studi di
Brescia της Ιταλίας για εκπόνηση διδακτορικών
διατριβών με συνεπίβλεψη.

5

Όροι, προϋποθέσεις, κριτήρια λήψης επιστημονικών αδειών μελών ΔΕΠ.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
6

Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. 521/53656/
16-05-2017 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, που δημοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ 1780/23-05-2017, τ.Β΄.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 90196/Β2
(1)
Έγκριση 1ης αναθεώρησης του προϋπολογισμού
έτους 2017 του Ν.Π.Ι.Δ με την επωνυμία «Κέντρο
Ελληνικής Γλώσσας (Κ.Ε.Γ.)».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 63, 64Α του ν. 4270/2014 περί Δημοσίου Λογιστικού (ΦΕΚ 143 Α’), όπως τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129/Α’),

Αρ. Φύλλου 2069

β) των άρθρων 7, 8 και 10 του ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (ΦΕΚ 314
Α’) όπως ισχύει,
γ) του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α’)
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής
του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016», όπως έχει
επικαιροποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου μόνου
του ν. 4127/2013 (ΦΕΚ 50 Α’) και ισχύει, καθώς και του
άρθρου μόνου του ν. 4263/2014 (ΦΕΚ 117 Α’) «Έγκριση
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018»,
δ) της Υποπαρ. Γ.2., του άρθρου πρώτου του ν. 4254/
2014 (ΦΕΚ 85 Α’) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 41,
παρ. 2, του ν. 4262/2014 (ΦΕΚ 114 Α’),
ε) του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α’) «Ανασυγκρότηση
των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και
του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος
και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού»,
στ) το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α/05-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
ζ) την αριθ. 2/82445/ΔΠΓΚ/24/12/2015 απόφαση του
αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Στοχοθεσία - Πρόγραμμα εκτέλεσης προϋπολογισμού - Παρακολούθηση εκτέλεσης» (Β’ 2168),
θ) την αριθ. 143/2017 απόφαση της 286/09-05-2017
συνεδρίασης του Δ.Σ. του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας,
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ι) την αριθμ. πρωτ. 16588/Β2/01-02-2017 (ΦΕΚ 470/
Β’/2017) υπουργική απόφαση έγκρισης του προϋπολογισμού του ΚΕΓ έτους 2017,
κ) το με αριθ. πρωτ. 558/10-05-2017 αίτημα αναθεώρησης του προϋπολογισμού έτους 2017 του Κέντρου
Ελληνικής Γλώσσας,
λ) την από 22-5-2017 εισήγηση του αρ. 63 του ν. 4270/
2014 (ΦΕΚ 143 Α΄).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την αναθεώρηση του προϋπολογισμού
του ΚΕΓ έτους 2017, τα βασικά οικονομικά μεγέθη του
οποίου, σύμφωνα με το με το ισχύον Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών - ESA, σε ευρώ, έχουν ως εξής:
Έσοδα

Αρχικός Π/Υ

1η Αναθεώρηση

2.725.956

2.762.322

Έξοδα

Τεύχος Β’ 2069/15.06.2017

2.534.100

2.570.466

Ισοζύγιο
191.856
191.856
2. Ειδικότερα η εξειδίκευση αυτών κατά λογαριασμό
αποτυπώνεται στον συνημμένο πίνακα, που αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης υπουργικής απόφασης.
3. Εντέλλουμε την διοίκηση του εν λόγω φορέα όπως
συνεργαστεί με τη Διεύθυνση Παρακολούθησης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του ΥΠΠΕΘ
ώστε να εξειδικευτούν σε μηνιαία και τριμηνιαία βάση
οι κατηγορίες εσόδων και εξόδων που περιλαμβάνονται
στους λογαριασμούς του ανωτέρω συν/νου πίνακα.
4. Η διοίκηση του ανωτέρω φορέα καλείται να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν αρνητικές αποκλίσεις από τους
εγκεκριμένους δημοσιονομικούς στόχους, λαμβάνοντας
εγκαίρως όλα τα απαραίτητα μέτρα προς το σκοπό αυτό.
5. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
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ɅȻɁȰȾȰɇϳȶʍʉɷɲ-ȶʇʉɷɲȴȵȾɃ͕ɁɅȻȴʃɲɿȵɿɷɿʃʙʆȿʉɶɲʌɿɲʍʅʙʆʋʉʐɸʔɲʌʅʊɺʉʐʆʏʉȵʄʄɻʆɿʃʊȿʉɶɿʍʏɿʃʊɇʖɹɷɿʉʃɲɽʙʎʃɲɿ
ʊʍʘʆɸʔɲʌʅʊɺʉʐʆʃʄɲɷɿʃʊʄʉɶɿʍʏɿʃʊʍʖɹɷɿʉ
ȵɅɏɁɉɀȻȰɁɅȻȴ

ȾȵɁɈɆɃȵȿȿȸɁȻȾȸɇȳȿɏɇɇȰɇ

ȰɌɀ

90049989

ȸȿȵȾͬȾɃɈȰɍɉȴɆɃɀȵȻɃ

centre@komvos.edu.gr, nikoukoufiki@komvos.edu.gr

ɈȸȿȵɌɏɁɃȵɅȻȾɃȻɁɏɁȻȰɇ

2313 331500

ȵɅɃɅɈȵɉɃɁɉɅɃɉɆȳȵȻɃ

ɉɅɃɉɆȳȵȻɃ ɅȰȻȴȵȻȰɇ͕ȵɆȵɉɁȰɇ ȾȰȻȺɆȸɇȾȵɉɀȰɈɏɁ
Ʌʉʍɳʍɸɸʐʌʙ

ɁȴȵȻȾɈȻȾȸɇɉɇɍȵɈȻɇȸɀȵ
ȿɃȳȰɆȻȰɇɀɃɉɇȵȳȿɇ

ȲȰɇȻȾȰɃȻȾɃɁɃɀȻȾȰɀȵȳȵȺȸ

Ȼ͘ȵɇɃȴȰ;сϭнϮнϯнϰнϱнϲнϳͿ
ϭ͘Ʌʘʄɼʍɸɿʎ;сɲнɴͿ

ɅɆɃɋɅɃȿɃȳȻɇɀɃɇ
2017

ϭɻȰɁȰȺȵɏɆȸɇȸ
ɅɆɃɋɅɃȿɃȳȻɇɀɃɉ
2017

2.725.956

2.762.322

311.400

333.400

60.400

62.400

ɲͿɅʘʄɼʍɸɿʎɸʅʋʉʌɸʐʅɳʏʘʆ
Ʌʌʉʁʊʆʏʘʆ͕ʄʉɿʋʙʆɲʋʉɽɸʅɳʏʘʆʃɲɿ
ɳʖʌɻʍʏʉʐʐʄɿʃʉʑ

70+71+72

ɴͿɅʘʄɼʍɸɿʎʐʋɻʌɸʍɿʙʆ

73

251.000

271.000

Ϯ͘ȵʋɿʖʉʌɻɶɼʍɸɿʎ;сɶнɷнɸнʍʏͿ

74

2.365.056

2.345.056

ɶͿɈɲʃʏɿʃʉʑɅʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑ

74.96

349.556

349.556

2.015.500

1.995.500

24.000

58.386

4.000

4.000

21.000

21.000

500

500

2.534.100

2.570.466

ϲϬɅȿȸɁϲϬ͘Ϭϱ

647.700

647.700

ϲϬ͘ϬϬȵɏɇϲϬ͘Ϭϭ

517.700

517.700

ɷͿȵɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉɿɅʊʌʉɿɅȴȵ;ɴɳʍɸɿɼɷɻ
ϰϭ͘ϭϬɼϰϯ͘ϬϬ*
ʐʋʉɶɸɶʌɲʅʅɹʆʘʆɇȰȵͿ
ɸͿȵ͘ȵ͘

ϰϯ͘Ϭϰɼϳϰ͘Ϭϴ

ʍʏͿȿʉɿʋɹʎ

ȿɃȻɅȰϳϰȾȰȻɅȿȸɆɏɀȵɇȰɅKɈɃ
ȾɆȰɈɃɇȳȻȰȿɃȳȰɆȻȰɇɀɃɇȰɇ
ɈɃȾɃɍɆȵɃȿɉɇȻɏɁȿɃȳɏȵȳȳɉȸɇȵɏɁ͕
ȰɁȰȿȸɎȸȴȰɁȵȻȰȾɏɁȾȰȻȿɃȻɅɏɁ
ɉɅɃɍɆȵɏɇȵɏɁɇȰɇȰɅɃɈɃȾɆȰɈɃɇ͕
ɈȰɀȵȻȰȾȵɇȴȻȵɉȾɃȿɉɁɇȵȻɇȰɅɃɈɃ
ȾɆȰɈɃɇ͕
ȰɉɂȸɇȵȻɇɀȵɈɃɍȻȾɃɉȾȵɌȰȿȰȻɃɉ
ɅȿȸɁɅȵɆȻɅɈɏɇȵɏɁɅȴȵȾȰȻ
ɈȰȾɈȻȾɃɉɅͬɉ

ϯ͘ȶʍʉɷɲʋɲʌɸʋʊʅɸʆʘʆɲʍʖʉʄɿʙʆ

75

ϰ͘ȶʍʉɷɲȾɸʔɲʄɲʀʘʆ;Ɉʊʃʉɿ
ɅɿʍʏʘʏɿʃʉʀͿ

ϳϲɅȿȸɁϳϲ͘Ϭϰ

ϱ͘Ȼɷɿʉʋɲʌɲɶʘɶɼʋɲɶʀʘʆ

ϳϴɅȿȸɁϳϴ͘Ϭϱ

ϲ͘ȿʉɿʋɳȶʍʉɷɲ

ϴϮ͘ϬϭȾȰȻȿɃȻɅȰȵɇɃȴȰɅɃɉȴȵɁ
ɈȰɂȻɁɃɀɃɉɁɈȰȻɇɈȻɇȰȿȿȵɇ
ȾȰɈȸȳɃɆȻȵɇ

ϳ͘ȶʃʏɲʃʏɲʃɲɿȰʆʊʌɶɲʆɲȶʍʉɷɲ

ϴϭ͘Ϭϭ;ɅȿȸɁϴϭ͘Ϭϭ͘ϬϰȾȰȻϴϭ͘Ϭϭ͘ϬϱͿ

ȻȻ͘ȵɂɃȴȰ
(=8+9+10+11+12+13+14+15+16)
ϴ͘ȰʅʉɿɴɹʎʃɲɿȶʇʉɷɲɅʌʉʍʘʋɿʃʉʑ
;сʍʏʚнɺнɻͿ
ʍʏͿȰʅʉɿɴɹʎɹʅʅɿʍɽʉʐʃɲɿ
ɻʅɸʌʉʅʀʍɽɿʉʐʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ
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ɺͿȵʌɶʉɷʉʏɿʃɹʎɸɿʍʔʉʌɹʎʃɲɿ
ɸʋɿɴɲʌʑʆʍɸɿʎɹʅʅɿʍɽʉʐʃɲɿ
ɻʅɸʌʉʅʀʍɽɿʉʐʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ
ɻͿɅɲʌɸʋʊʅɸʆɸʎʋɲʌʉʖɹʎʃɲɿɹʇʉɷɲ
ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ

ϲϬ͘ϬϯȵɏɇϲϬ͘Ϭϰ

Τεύχος Β’ 2069/15.06.2017

130.000

130.000

60.02

ϵ͘ȰʅʉɿɴɹʎʃɲɿȶʇʉɷɲɈʌʀʏʘʆ

61

1.577.000

1.544.648

ϭϬ͘ɅɲʌʉʖɹʎɈʌʀʏʘʆ

62

65.600

60.600

ȵʃʏʘʆʉʋʉʀʘʆȸʄɸʃʏɿʃʊɆɸʑʅɲʔʘʏɲɹʌɿʉ-Ɋɷʌɸʐʍɻ-Ɉɻʄɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɸʎ

ϲϮ͘ϬϬȵɏɇϲϮ͘Ϭϯ

39.800

21.000

ȵʃʏʘʆʉʋʉʀʘʆȵʆʉʀʃɿɲ

62.04

13.000

13.000

ȵʃʏʘʆʉʋʉʀʘʆȰʍʔɳʄɿʍʏʌɲ

62.05

ȵʃʏʘʆʉʋʉʀʘʆȵʋɿʍʃɸʐɹʎʃɲɿ
ɇʐʆʏɻʌɼʍɸɿʎ

62.07

8.000

26.600

ϭϭ͘Ɍʊʌʉɿ;ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʉʐ
ʃɲɿʔʊʌʉʐɸɿʍʉɷɼʅɲʏʉʎʖʌɼʍɻʎͿ

ϲϯнϱϰ͘Ϭϴ;ɼϴϴ͘ϬϴͿнϴϴ͘Ϭϵ

4.000

4.000

ȵʃʏʘʆʉʋʉʀʘʆɌʊʌʉʎȵɿʍʉɷɼʅɲʏʉʎ
ɍʌɼʍɻʎ

ϱϰ͘Ϭϴ;ɼϴϴ͘ϬϴͿнϴϴ͘Ϭϵ

2.000

3.000

ϭϮ͘ȴɿɳʔʉʌɲȶʇʉɷɲ

ϲϬ͘ϬϱнϲϰɅȿȸɁϲϰ͘ϭϭȾȰȻ
64.12]+82.00+88.06+ 53.01
нɅȿȸɆɏɀȵɇɅɆɃȲȿȵɎȵɏɁ[44
ʖʌɹʘʍɻ;ɅȿȸɁϰϰ͘ϭϰȾȰȻϰϰ͘ϭϱͿ
ɀȵȻɃɁϴϰɹʍʉɷʉɀȵȻɃɁϳϴ͘Ϭϱ</ϲϳ
ʃɲɿʄʉɿʋɳɹʇʉɷɲʋʉʐɷɸʆɹʖʉʐʆ
ʏɲʇɿʆʉʅɻɽɸʀʍɸɳʄʄɸʎʃɲʏɻɶʉʌʀɸʎ

226.000

271.173

ȵʃʏʘʆʉʋʉʀʘʆɀɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ
ȵɿʍʉɷɻʅɳʏʘʆʍɸɈʌʀʏʉʐʎ;ɷʘʌɸɹʎ͕
ɸʋɿʖʉʌɻɶɼʍɸɿʎͿ

ϲϰ͘Ϭϲ;ɼϲϳΎΎͿ

1.000

ϭϯ͘Ɉʊʃʉɿʃɲɿʍʐʆɲʔɼɹʇʉɷɲ

ϲϱȾȰȻϭϲ͘ϭϴ

1.000

900

ϴϭ͘ϬϬɅȿȸɁϴϭ͘ϬϬ͘ϬϯȾȰȻϴϭ͘ϬϬ͘Ϭϰ

2.000

500

[10-ϭϲ;ȰȳɃɆȵɇ-ɅɏȿȸɇȵȻɇͿɅȿȸɁ
16.18

10.500

40.755

8.400

30.105

300

190

191.856

191.856

ȵʃʏʘʆʉʋʉʀʘʆɷɲʋɳʆɸʎʋʌʉʅɻɽɸɿʙʆ
ʋʄɻʌʘʏɹɸʎʍʏʉʃʌɳʏʉʎɸʋʀʏʘʆ
ɷɲʆɸʀʘʆʋʉʐɹʖʉʐʆʄɻʔɽɸʀʅɸʏɻʆ
ɸɶɶʑɻʍɻʏʉʐȵʄʄɻʆɿʃʉʑȴɻʅʉʍʀʉʐ
ϭϰ͘ȶʃʏɲʃʏɲʃɲɿȰʆʊʌɶɲʆɲȶʇʉɷɲ
ϭϱ͘Ⱦɲɽɲʌɼ ȾʏɼʍɻɅɲɶʀʘʆ;ʉʅɳɷɲϭͿ͘
ȸɷɿɲʔʉʌɳʅɸʏɲʇʑɲɶʉʌʙʆʃɲɿ
ʋʘʄɻɽɹʆʏʘʆʋɲɶʀʘʆʃɲʏɳʏɻʖʌɼʍɻ͘
ȵʃʏʘʆʉʋʉʀʘʆɹʋɿʋʄɲʃɲɿʄʉɿʋʊʎ
ɸʇʉʋʄɿʍʅʊʎ
ϭϲ͘Ȱɶʉʌɹʎʖʌɼʍɻʎ;ʉʅɳɷɲϮͿ͘ȸ
ʉʅɳɷɲϮɸʇʉɷʉʋʉɿɸʀʏɲɿʅɸ ɴɳʍɻʏɿʎ
ɲɶʉʌɹʎʃɲɿʊʖɿʏɻʆɲʌʖɼʍʐʍʖɹʏɿʍɻʎ
ɸʍʊɷʉʐ-ɸʇʊɷʉʐɼʏɻʎɲʆɳʄʘʍɻʎʏʘʆ
ɲʋʉɽɸʅɳʏʘʆ͘
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Μαΐου 2017
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Τεύχος Β’ 2069/15.06.2017

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Αριθμ. Γ5(α)/9939
(2)
Καθορισμός αμοιβής εξωτερικών εισηγητών και
εμπειρογνωμόνων για την μελέτη και εισήγηση
προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ (άρθρο 1 παράγραφος 2 του ν. 1965/1991) για το έτος 2017.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 17 του ν.δ. 97/1973, όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 28 του ν. 1193/1981 (Α΄ 220), το
άρθρο 39 του ν. 1316/1983 (Α΄ 3) και το άρθρο 25 του
ν. 3730/2008 (Α΄ 262).
2. Το άρθρο 40 του ν. 849/1978, όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο 8 του ν. 2129/1993 (Α΄ 57).
3. Τον κανονισμό ΕΚ 726/2004 του Συμβουλίου της
Ευρώπης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΕΕ1027/2012
φαρμακοεπαγρύπνηση).
4. Το άρθρο 24 παρ. 5 περ. ε του ν. 4270/2014 (Α΄ 143),
όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4337/2015 (Α΄ 129).
5. Το π.δ. 106/2014 (Α’ 173) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας», όπως ισχύει.
6. Το π.δ. 73/2015 (Β΄ 116), «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υπουργών».
7. Την A1β/Γ.Π.οικ.3899/23.1.2017 (Β΄ 94) απόφαση του
Υπουργού Υγείας “Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του
δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας”.
8. Την Υ29/8.10.2015(Β΄ 2168) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».
9. Την 615/4.1.2017 απόφαση Προέδρου ΔΣ/ΕΟΦ
έγκρισης σκοπιμότητας αμοιβής εξωτερικών εισηγητών,
για μελέτη και σύνταξη εισηγήσεων.
10. Την 5098/23.1.2017 απόφαση Προέδρου ΔΣ/ΕΟΦ.
11. Το 5099/6.2.2017 έγγραφο του ΕΟΦ(Υπουργείου
Υγείας 9939/9.2.2017).
12. Ότι ο καθορισμός των παραπάνω αμοιβών ισχύει
για το οικονομικό έτος 2017 και η προκαλούμενη δαπάνη
ύψους 10.000,00 € και 20.000,00€ βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΕΟΦ, οικονομικού έτους 2017, όπου προβλέπεται πίστωση στους ΚΑΕ 0419 και ΚΑΕ 0429 αντίστοιχα, σύμφωνα με την 97367/28.12.2016 βεβαίωση
της Διεύθυνσης Οικονομικού του ΕΟΦ.
13. Το 16097/6.3.2017 έγγραφο της ΓΔΟΥ του Υ.Υ.,
σύμφωνα με το οποίο η προκαλούμενη επιβάρυνση έχει
προσδιοριστεί στο ποσό των 30.000,00 € η οποία είναι
εντός ορίων του εκτελούμενου Μ.Π.Δ.Σ. και έχει προσκομισθεί η 3568/17.1.2017(ΑΔΑ: 7ΣΠΦ469Η25-ΑΧΕ)
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης εκ μέρους του φορέα,
σύμφωνα με την οποία έχει δεσμευθεί πίστωση ιδίου
ύψους στον προϋπολογισμό του, έτους 2017, επί Ε.Φ. 410
και 420, Κ.Α.Ε. 0419(10.000,00 €) και 0429 (20.000,00 €)
αντίστοιχα, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε για το έτος 2017 την κατ’ εισήγηση αμοιβή των εξωτερικών εισηγητών επί των προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ (άρθρο 1 παρ. 2 του ν. 1965/1991) ως εξής:
1.α) Για έγκριση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικών
προϊόντων ανθρώπινης ή κτηνιατρικής χρήσης ή άλ-
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λων προϊόντων ή δραστικών ουσιών αρμοδιότητας ΕΟΦ
(π.χ.: βιοκτόνα, τρόφιμα ειδικής διατροφής κ.λπ. για τα
οποία απαιτείται άδεια κυκλοφορίας από τις εκάστοτε
ισχύουσες διατάξεις με πλήρη φάκελο ή με απλουστευμένο φάκελο και την επεξεργασία των επιστημονικών
δεδομένων μέχρι την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας
η αμοιβή του εμπειρογνώμονα εισηγητή ανά μέρος χημικοφαρμακευτικό, τοξικολογικό, κλινικό) ορίζεται στο
ποσό των 250,00€.
β) Για έγκριση άδειας κυκλοφορίας γενοσήμων φαρμακευτικών προϊόντων ανθρώπινης ή κτηνιατρικής χρήσης
ή άλλων προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ, για τα οποία
χορηγείται άδεια κυκλοφορίας, η αμοιβή του εμπειρογνώμονα εισηγητή ανά μέρος, ορίζεται στο ποσό των
150,00 €.
2. Για τις διαδικασίες που θα προκύψουν, μετά την
έκδοση της άδειας κυκλοφορίας των προϊόντων της
προηγούμενης παραγράφου, η αμοιβή κάθε εμπειρογνώμονα/εισηγητή, κατά περίπτωση, ορίζεται ως εξής:
α) Επέκταση αδείας κυκλοφορίας και ειδικότερα στις
περιπτώσεις:
• νέας περιεκτικότητας
• νέας φαρμακοτεχνικής μορφής
• νέας ένδειξης
• νέας οδού χορηγήσεως κ.λπ.
η αμοιβή του εμπειρογνώμονα/ εισηγητή ορίζεται στο
ποσό των 150,00€.
β) Τροποποιήσεις τύπου ΙΙ όπως εκάστοτε ισχύουν
στους κανονισμούς (ΕΚ) της Επιτροπής 541/95 και 542/95
επεξεργασία της περίληψης των χαρακτηριστικών του
προϊόντος (SPC) ή και του Φύλλου Οδηγιών για το χρήστη, η αμοιβή του εμπειρογνώμονα/εισηγητή ορίζεται
ανά περίπτωση στο ποσό των 150,00 €.
γ) Τροποποιήσεις άδειας κυκλοφορίας βιοκτόνων
προϊόντων ή βιοκτόνων δραστικών ουσιών
Για τις διαδικασίες που θα προκύψουν για τα βιοκτόνα
προϊόντα ή τις δραστικές ουσίες μετά την έκδοση αδείας
κυκλοφορίας, όπως νέα συγκέντρωση δραστικών ουσιών, νέων μορφή, νέο πεδίο εφαρμογής κ.λπ. η αμοιβή
του εμπειρογνώμονα-εισηγητή, κατά περίπτωση, ορίζεται στο ποσό των 150,00 €.
δ) Ανανεώσεις αδείας κυκλοφορίας
Για την ανανέωση αδείας κυκλοφορίας των προϊόντων
αρμοδιότητας ΕΟΦ, η αμοιβή του εμπειρογνώμοναεισηγητή ορίζεται στο ποσό των 150,00 €.
ε) Επιθεωρήσεις
Η αμοιβή του ειδικού εμπειρογνώμονα που θα χρησιμοποιηθεί σε επιθεωρήσεις ορίζεται στο ποσό των
150,00 €.
στ) Ειδικώς για τα φαρμακευτικά προϊόντα για κτηνιατρική χρήση η αμοιβή του εμπειρογνώμονα-εισηγητή
για τον καθορισμό του χρόνου αναμονής ορίζεται στο
ποσό των 150,00 €.
3. Για ειδικές υπηρεσίες και ειδικές αναφορές σχετικές
με την ασφάλεια και την φαρμακοεπαγρύπνηση φαρμακευτικού προϊόντος ανθρώπινης ή κτηνιατρικής χρήσης ή
άλλων προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ, για τα οποία εφαρμόζεται σύστημα επαγρύπνησης η αμοιβή του εμπειρογνώμονα-εισηγητή ορίζεται στο ποσό των 240,00 €.
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4. Για έγκριση αρχικής αίτησης κλινικής μελέτης η
αμοιβή του εμπειρογνώμονα-εισηγητή ανά μέρος (χημικοφαρμακευτικό, κλινικό, τοξικολογικό), ορίζεται στο
ποσό των 250 ευρώ.
- Για έγκριση τροποποίησης ήδη εγκεκριμένης κλινικής μελέτης η αμοιβή του εμπειρογνώμονα-εισηγητή
ορίζεται στο ποσό των 150 ευρώ.
5. Για οποιοδήποτε θέμα το οποίο δεν αναφέρεται
ειδικώς στην παρούσα απόφαση η αμοιβή του εμπειρογνώμονα-εισηγητή ορίζεται στο ποσό των 120,00 €
ανά εισήγηση.
6. Οι εν λόγω αμοιβές λογίζονται πλέον Φ.Π.Α., όπου
κατά την ισχύουσα νομοθεσία τις βαρύνουν.
7. Οι ανωτέρω αμοιβές δεν αφορούν υπαλλήλους του
ΕΟΦ.
8. Η ισχύς της απόφασης άρχεται από 1.1.2017.
9. Το συνολικό μηνιαίο ποσό των ανωτέρω αμοιβών
για κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό
των 250 ευρώ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Μαΐου 2017
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Υγείας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ
Ι

Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΕΑΕΑ/
ΤΣΟΕΚ/203338/11653/2154/46
(3)
Συγκρότηση και έργο Επιτροπής Ισοτιμιών.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του π.δ. 63/2005, (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005) «Κώδικας
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
β) Του π.δ. 104/2014, (ΦΕΚ 171/Α/28-08-2014) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», όπως
τροποποιήθηκε με το ν. 4326/2015 (ΦΕΚ 49 Α΄) «Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό και άλλες διατάξεις» και το ν. 4373/2016 (ΦΕΚ 49 Α΄)
«Αναγκαίες ρυθμίσεις για την εναρμόνιση της ελληνικής
νομοθεσίας με το νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ … και άλλες
διατάξεις».
γ) Του άρθρου 31, παρ. 3 και του άρθρου 135, παρ. 22
του ν. 2725/1999, (ΦΕΚ 121/Α/17-06-1999) «Ερασιτεχνικός και Επαγγελματικός Αθλητισμός και άλλες διατάξεις»,
όπως ισχύει.
δ) Του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22-09-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού,
Υποδομών, Μεταφορών … Ανάπτυξης και Τουρισμού».
ε) Του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α/05-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
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2. Το υπ’ αριθμ. 1659/30-03-2015 έγγραφο των
Σ.Ε.Φ.Α.Α.
3. Το υπ΄αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΑ/ΤΜΤΑ/158677/9158/
3190/484/03-05-2017 έγγραφο της Επιτροπής Ισοτιμιών
με επισυναπτόμενα τα πρακτικά Νο1 και Νο2 της 18ης
Ιουνίου 2015 και της 22ης Ιουνίου 2015 Συνεδριάσεων
της Επιτροπής Ισοτιμιών, αντίστοιχα.
4. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/375614/9900/2016 (ΦΕΚ 3673/
Β/11-11-2016) απόφαση του Πρωθυπουργού και της
Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού
Γεώργιο Βασιλειάδη».
5. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Τη συγκρότηση της Επιτροπής Ισοτιμιών αποτελούμενη από πέντε (5) μέλη ως εξής:
α) Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αγωνιστικού Αθλητισμού της Γ.Γ.Α., Πρόδρομο Τσολακίδη, ως Πρόεδρο.
β) Την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Επαγγελματικού
Αθλητισμού και Επαγγελμάτων Αθλητισμού της Γ.Γ.Α.,
Αντωνία Ζαφειροπούλου, ως μέλος.
γ) Το μέλος του Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Σ.Ε.Φ.Α.Α., Ολύβια Δόντη, ως μέλος.
δ) Έναν (1) εκπρόσωπο της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, οριζόμενο από το Δ.Σ. αυτής.
ε) Έναν (1) προπονητή κάτοχο διπλώματος της ανώτατης κατηγορίας του οικείου αθλήματος, οριζόμενο από
την οικεία Ομοσπονδία Προπονητών ή τον αντιπροσωπευτικότερο Σύνδεσμο Προπονητών ή, σε περίπτωση
που δεν υφίσταται η ανωτέρω Ομοσπονδία ή ο Σύνδεσμος Προπονητών, από έναν (1) προπονητή, κάτοχο διπλώματος της ανώτατης κατηγορίας του αθλήματος, οριζόμενο από το Δ.Σ. της οικείας αθλητικής Ομοσπονδίας.
Οι ανωτέρω δύο (2) εκπρόσωποι (δ) και (ε) θα ορίζονται και θα καλούνται κάθε φορά αναλόγως του θέματος
(αθλήματος) που θα εξετάζει η Επιτροπή Ισοτιμιών.
Έργο της Επιτροπής είναι η εξέταση των αιτήσεων με
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διατύπωση γνώμης
για την ισοτιμία, σε κατόχους πτυχίων ή διπλωμάτων
αναγνωρισμένων σχολών προπονητών του εξωτερικού
ή άλλων αναγνωρισμένων σχολών της ημεδαπής.
1. Τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη από την Επιτροπή Ισοτιμιών κατά το έργο της, προκειμένου να διατυπώνει γνώμη για την ισοτιμία των πτυχίων ή διπλωμάτων
αναγνωρισμένων σχολών προπονητών του εξωτερικού
ή άλλων αναγνωρισμένων σχολών της ημεδαπής, με τα
αντίστοιχα διπλώματα των ιδρυθεισών από τη Γενική
Γραμματεία Αθλητισμού Σχολών Προπονητών είναι τα
ακόλουθα:
• Ο φορέας που απονέμει το πτυχίο ή το δίπλωμα να
είναι πιστοποιημένος από το οικείο Κράτος.
• Στο δίπλωμα ή στο πτυχίο να αναγράφεται ότι είναι
προπονητής (trainer - coach), που θα απορρέει από το
πρόγραμμα σπουδών που διδάχθηκε.
• Το πρόγραμμα σπουδών των σχολών της Γενικής
Γραμματείας Αθλητισμού.
• Τις ώρες διδασκαλίας των Σχολών της Γραμματείας
Αθλητισμού (της αντίστοιχης κατηγορίας).
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2. Η Επιτροπή Ισοτιμιών επανεξετάζει ενστάσεις ή υποθέσεις που έχουν κριθεί από προηγούμενη σύνθεση της
Επιτροπής, οι οποίες διαβιβάζονται αρμοδίως από την
υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού προς
επανεξέταση.
3. Η ισοτίμηση πτυχίων που αποκτούνται και κατατίθενται μετά την έκδοση της παρούσας, διενεργείται
βάσει του υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΔΕΑΕΑ/ΤΕΑΣΠ/133562/
9344/1772/1404/21-04-2016 εγγράφου του Γενικού
Γραμματέα Αθλητισμού, ως προς τη συνολική διάρκεια
εκπαιδευτικών ωρών και το πρόγραμμα σπουδών του
κάθε επιπέδου Σχολής Προπονητών.
Η ανωτέρω Επιτροπή Ισοτιμιών θα συνεδριάζει στα
γραφεία της Γ.Γ.Α.
Κάθε προηγούμενη σχετική παύει να ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 1 Ιουνίου 2017
Ο Υφυπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
Ι

Αριθμ. 7858/17/ΓΠ
(4)
Έγκριση συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Universita degli Studi di
Brescia της Ιταλίας για εκπόνηση διδακτορικών
διατριβών με συνεπίβλεψη.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗ ΣΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 και ιδίως τα άρθρα 6
και 10 (ΦΕΚ 148 Α΄) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του
άρθρου 24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α΄), του άρθρου 27
του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α΄) και του άρθρου 37 παρ. 5
του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του ν. 4009/
2011 (ΦΕΚ 195 τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίησης των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε
με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ ΄του ν. 4025/2011
(ΦΕΚ 228, Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4301/2014
(ΦΕΚ 223, τ.Α΄).
4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/2-8-2005)
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα Διπλώματος».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98, Α΄).
6. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (υπ’ αριθμ.
67/26-5-2017).
7. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Ελλάδος) και του του Universita
degli Studi di Brescia της Ιταλίας.
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8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τη συνεργασία μεταξύ του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας και του Universita degli Studi di Brescia της
Ιταλίας, για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών υποψήφιων διδακτόρων με συνεπίβλεψη.
Τα ειδικότερα θέματα συνεργασίας ρυθμίζονται στο
Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας που καταρτίζεται από
τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα και εγκρίνεται από τα αρμόδια Πανεπιστημιακά όργανα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Βόλος, 31 Μαΐου 2017
Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ
Ι

Αριθμ. 7776/17/ΓΠ
(5)
Όροι, προϋποθέσεις, κριτήρια λήψης επιστημονικών αδειών μελών ΔΕΠ.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
(Τακτική συνεδρίαση υπ’ αριθμ. 182/7-4-2017)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 83/1984, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει σήμερα.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 4009/2011.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4009/2011, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις της περίπτωσης γ’ της παρ. 22 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011, όπως αντικαταστάθηκε με την
παρ. 6 του άρθρου 26 του ν. 4386/2016.
5. Την απόφαση της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής στην αρ. 72η/26-5-2016 συνεδρίασή της.
6. Την απόφαση της Συγκλήτου στην αρ. 171η/
8-7-2016 συνεδρίασή της, σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης, ολοκλήρωσης, διακοπής και τροποποίησης
της επιστημονικής άδειας μελών ΔΕΠ.
7. Την απόφαση της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής
Σχολής στην αρ. 81η/23-3-2017 συνεδρίασή της, όπως
διαβιβάστηκε με το αρ. πρωτ. 159/30-3-2017 (αρ. πρωτ.
Π.Θ. 4352/17/ΓΠ/30-3-2017) έγγραφο της Γραμματείας
της Πολυτεχνικής Σχολής.
8. Την προφορική εισήγηση-πρόταση του Κοσμήτορα
της Πολυτεχνικής Σχολής, Καθηγητή Αθανασίου Λουκά.
9. Την προφορική εισήγηση του Πρύτανη, Καθηγητή
Γεωργίου Πετράκου.
10. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου (άρθρο 29Α του ν. 1558/1985,
που προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 και
τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του ν. 2469/1997),
αποφασίζει ομόφωνα:
Θεσπίζει τους κάτωθι όρους και τις προϋποθέσεις λήψης επιστημονικής άδειας, καθώς και τις διαδικασίες για
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τη χορήγηση, ολοκλήρωση, διακοπή και τροποποίηση
επιστημονικής άδειας των μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου. Η απόφαση αυτή θα αποτελέσει μέρος του Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος.
Χορήγηση Επιστημονικής Άδειας μέλους ΔΕΠ
1) Στα μέλη ΔΕΠ μπορεί να χορηγούνται επιστημονικές άδειες ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου
μέλους ΔΕΠ, αιτιολογημένη εισήγηση της Συνέλευσης
του Τμήματος και απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής
και πράξη του Πρύτανη.
2) Η επιστημονική άδεια μελών ΔΕΠ έχει διάρκεια έξι
(6) μήνες για κάθε τρία (3) έτη υπηρεσίας και ένα (1) έτος
για κάθε έξι (6) χρόνια υπηρεσίας.
3) Ο συνολικός αριθμός των μελών ΔΕΠ του Τμήματος στο οποίο υπηρετούν που μπορεί να βρίσκεται σε
οποιασδήποτε μορφής μακροχρόνια άδεια (μεγαλύτερης του ενός μήνα) δεν πρέπει να ξεπερνά το 1/6 του
συνολικού αριθμού των μελών ΔΕΠ του Τμήματος.
4) Ο συνολικός αριθμός μελών ΔΕΠ του Τμήματος που
μπορεί να βρίσκεται σε επιστημονική άδεια δεν πρέπει
να ξεπερνά το 1/7 του συνολικού αριθμού των μελών
ΔΕΠ του Τμήματος. Στο ποσοστό αυτό περιλαμβάνονται κατά προτεραιότητα τα μέλη ΔΕΠ που έχουν λάβει
υποτροφία από ίδρυμα ή Οργανισμό ή άλλο φορέα του
εσωτερικού ή του εξωτερικού ή διεθνή φορέα.
5) Αν ο αριθμός που προκύπτει από το προβλεπόμενο
ποσοστό των περιπτώσεων 3 και 4 έχει δεκαδικά ψηφία, στρογγυλοποιείται προς τα πάνω ή προς τα κάτω
προς την αμέσως πλησιέστερη ακέραιη μονάδα. Αν τα
δεκαδικά ψηφία είναι ακριβώς το μισό της μονάδας, η
στρογγυλοποίηση γίνεται προς τα πάνω προς την αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα.
6) Τα κριτήρια επιλογής μελών ΔΕΠ που αιτούνται τη
λήψη επιστημονικής άδειας είναι τα έτη υπηρεσίας του
μέλους ΔΕΠ πριν τη συνταξιοδότηση, ο χρόνος λήψης
της τελευταίας άδειας, ο λόγος του συνολικού χρόνου
άδειας που έχει λάβει το μέλος ΔΕΠ προς το συνολικό
χρόνο υπηρεσίας του στο Π.Θ., ο χρόνος υπηρεσίας
στο Π.Θ., η υπηρεσία σε μονομελές όργανο διοίκησης
με θητεία (π.χ. Πρύτανης, Αναπληρωτής Πρύτανη, Κοσμήτορας, Πρόεδρος Τμήματος). Η βαρύτητα και η ταξινόμηση/ιεράρχηση των κριτηρίων καθορίζονται από
τη Συνέλευση του Τμήματος.
7) Αν το ποσοστό της παραγράφου 4 δεν επιτρέπει
να δοθεί άδεια σε κανένα μέλος ΔΕΠ, η Κοσμητεία της
Σχολής, μετά από σχετική εισήγηση της Συνέλευσης του
Τμήματος και συνεκτιμώντας τις ανάγκες λειτουργίας του
Τμήματος, μπορεί να χορηγήσει άδεια σε ένα (1) μόνο
μέλος ΔΕΠ του Τμήματος καθ’ υπέρβαση του ποσοστού
αυτού, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της.
8) Η επιστημονική άδεια μελών ΔΕΠ χορηγείται εφόσον δεν παρακωλύεται το εκπαιδευτικό, ερευνητικό και
διοικητικό έργο του Τμήματος, στο οποίο υπηρετούν,
από τη λήψη της άδειας. Η απόφαση για τη χορήγηση
της επιστημονικής άδειας δίνεται μετά από τεκμηρίωση
του τρόπου κάλυψης, ανάλογα, των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και διοικητικών αναγκών που δημιουργούνται
στο Τμήμα με τη χορήγηση της άδειας στα μέλη ΔΕΠ με
εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος προς τη Κοσμητεία της Σχολής.
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9) Ο Πρόεδρος του Τμήματος εισηγείται τα αντίστοιχα
θέματα στην Κοσμητεία της Σχολής, με τη διαβίβαση
των σχετικών αποφάσεων της Συνέλευσης του Τμήματος
με απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης. Η εισήγηση
του Τμήματος συζητείται σε συνεδρίαση της Κοσμητείας
όπου λαμβάνεται απόφαση. Η απόφαση της Κοσμητείας
διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Διοικητικού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την έκδοση της αντίστοιχης Πρυτανικής Πράξης.
10) Η αίτηση χορήγησης επιστημονικής άδειας από τα
μέλη ΔΕΠ πρέπει να συνοδεύεται από επαρκή αιτιολόγηση και τεκμηρίωση του προγράμματος δραστηριοτήτων
κατά τη διάρκεια της επιστημονικής άδειας, σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία και τις προβλέψεις του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος
(π.χ. προσκλήσεις για εκπαιδευτική ή/και ερευνητική
συνεργασία από άλλα εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εσωτερικού ή/και εξωτερικού, προσκλήσεις από εκδοτικούς
οίκους, προσκλήσεις από εκθέσεις, κ.λπ.).
11) Η διαδικασία έγκρισης των επιστημονικών αδειών
από τις Κοσμητείες περιορίζεται χρονικά σε δύο συνεδριάσεις κάθε ακαδημαϊκό έτος. Στη Συνεδρίαση της Κοσμητείας τον Μάιο συζητούνται όσες αιτήσεις χορήγησης
επιστημονικής άδειας αφορούν στο Χειμερινό εξάμηνο
ή/και στο Εαρινό εξάμηνο του επόμενου ακαδημαϊκού
έτους, ενώ στη συνεδρίαση της Κοσμητείας τον Νοέμβριο συζητούνται όσες αιτήσεις χορήγησης επιστημονικής άδειας αφορούν στο Εαρινό εξάμηνο του ιδίου
ακαδημαϊκού έτους ή/και στο Χειμερινό εξάμηνο του
επόμενου ακαδημαϊκού έτους.
12) Μετά την ολοκλήρωση της επιστημονικής άδειάς
του, το μέλος ΔΕΠ πρέπει να καταθέσει αναλυτική έκθεση πεπραγμένων των επιστημονικών δραστηριοτήτων
του κατά τη διάρκεια της άδειας στη Συνέλευση του Τμήματος, και αυτή διαβιβάζεται μέσω της Γραμματείας του
Τμήματος, στην Κοσμητεία, στη Διεύθυνση Διοικητικού
και στον Αναπληρωτή Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού.
Διακοπή Επιστημονικής Άδειας μέλους ΔΕΠ
Τα μέλη ΔΕΠ μπορούν να καταθέσουν αίτηση διακοπής της επιστημονικής τους άδειας, η οποία πρέπει να
είναι επαρκώς αιτιολογημένη και τεκμηριωμένη και να
συνοδεύεται από αναλυτική έκθεση πεπραγμένων της
επιστημονικής άδειας. Η αίτηση διακοπής της επιστημονικής άδειας με τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρέπει
να κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος, να συζητείται στη Συνέλευση του Τμήματος, η οποία εισηγείται
στην Κοσμητεία την απόφασή της με τη διαβίβαση του
σχετικού αποσπάσματος πρακτικού της συνεδρίασης
της Συνέλευσης. Στην αμέσως προσεχή συνεδρίαση της
Κοσμητείας λαμβάνεται απόφαση για την αίτηση διακοπής της επιστημονικής άδειας, η οποία διαβιβάζεται στη
Διεύθυνση Διοικητικού για την έκδοση της αντίστοιχης
Πρυτανικής Πράξης. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που
διακοπεί η επιστημονική άδεια μέλους ΔΕΠ το υπόλοιπο
χρονικό διάστημα της άδειας παραγράφεται.
Τροποποίηση/επέκταση Επιστημονικής Άδειας μέλους
ΔΕΠ
Τα μέλη ΔΕΠ μπορούν να καταθέσουν αίτηση τροποποίησης/επέκτασης της επιστημονικής τους άδειας
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εφόσον η αιτούμενη περίοδος αφορά περίοδο εντός
του εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους για το οποίο
εγκρίθηκε η επιστημονική άδεια και δεν παρακωλύεται
η εκπαιδευτική διαδικασία του Τμήματος. Η αίτηση πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένη και τεκμηριωμένη,
και η οποία αφού κατατεθεί στη Γραμματεία του Τμήματος πρέπει να συζητηθεί στη Συνέλευση του Τμήματος.
Η απόφαση της Συνέλευσης (με απόσπασμα πρακτικού)
διαβιβάζεται στην Κοσμητεία. Η εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος συζητείται στην αμέσως προσεχή
συνεδρίαση της Κοσμητείας και λαμβάνεται απόφαση
για την αίτηση τροποποίησης/επέκτασης της επιστημονικής άδειας, η οποία διαβιβάζεται στη Διεύθυνση
Διοικητικού για την έκδοση της αντίστοιχης πρυτανικής
πράξης. Η κανονική διάρκεια της άδειας είναι ενός ή δύο
συνεχόμενων ακαδημαϊκών εξαμήνων. Για περαιτέρω
χρονική επέκταση της άδειας τηρείται η ίδια διαδικασία
μετά την ολοκλήρωση της αρχικά εγκριθείσας άδειας.
Ορίζει ότι η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει
από την ημερομηνία συνεδριάσεως της Συγκλήτου, την
7η Απριλίου 2017.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Βόλος, 30 Μαΐου 2017
Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ
Ι

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(6)
Στην αριθμ. 521/53656/16-05-2017 απόφαση του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1780/23-05-2017, τ.Β΄, γίνονται
οι ακόλουθες διορθώσεις:
Α. Στη σελίδα 18085, παράγραφος 2 του άρθρου 4, να
γίνει αλλαγή στη μορφή της αρίθμησης:
Από το εσφαλμένο:
«2. Οικονομικό μέγεθος του ενδιαφερόμενου για τον
υπολογισμό του κριτηρίου 1 (1α, 1β και 1γ) του πίνακα
της παραγράφου 1 νοείται:
1. για τους υπόχρεους τήρησης διπλογραφικών
βιβλίων, το άθροισμα του μέσου καθαρού κεφαλαίου
κίνησης των τελευταίων τριών κλεισμένων χρήσεων
και των όποιων πρόσθετων άμεσων πηγών χρηματοδότησης (τραπεζικές καταθέσεις του ενδιαφερόμενου
ή/και των εταίρων/μετόχων, βεβαιωμένη πρόθεση
χορήγησης δανείου ή εγγυητικές επιστολές από τραπεζικά ιδρύματα, ή άλλοι βεβαιωμένοι τρόποι άμεσης
χρηματοδότησης),
2. για τους μη υπόχρεους τήρησης διπλογραφικών
βιβλίων, το άθροισμα του μέσου φορολογητέου εισοδήματος των τελευταίων τριών κλεισμένων χρήσεων/
υποβληθέντων φορολογικών δηλώσεων και των όποιων
πρόσθετων άμεσων πηγών χρηματοδότησης (τραπεζικές καταθέσεις του ενδιαφερόμενου ή/και των εταίρων/
μετόχων, βεβαιωμένη πρόθεση χορήγησης δανείου ή
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εγγυητικές επιστολές από τραπεζικά ιδρύματα, ή άλλοι
βεβαιωμένοι τρόποι άμεσης χρηματοδότησης).
Για ενδιαφερόμενους φυσικά πρόσωπα, στον υπολογισμό του οικονομικού μεγέθους λαμβάνονται υπόψη
επιπρόσθετα τα ανωτέρω οικονομικά στοιχεία συζύγου
και ανήλικων τέκνων.»
Στο ορθό:
«2. Οικονομικό μέγεθος του ενδιαφερόμενου για τον
υπολογισμό του κριτηρίου 1 (1α, 1β και 1γ) του πίνακα
της παραγράφου 1 νοείται:
α. για τους υπόχρεους τήρησης διπλογραφικών
βιβλίων, το άθροισμα του μέσου καθαρού κεφαλαίου
κίνησης των τελευταίων τριών κλεισμένων χρήσεων και
των όποιων πρόσθετων άμεσων πηγών χρηματοδότησης (τραπεζικές καταθέσεις του ενδιαφερόμενου ή/και
των εταίρων/μετόχων, βεβαιωμένη πρόθεση χορήγησης
δανείου ή εγγυητικές επιστολές από τραπεζικά ιδρύματα,
ή άλλοι βεβαιωμένοι τρόποι άμεσης χρηματοδότησης),
β. για τους μη υπόχρεους τήρησης διπλογραφικών
βιβλίων, το άθροισμα του μέσου φορολογητέου εισοδήματος των τελευταίων τριών κλεισμένων χρήσεων/
υποβληθέντων φορολογικών δηλώσεων και των όποιων
πρόσθετων άμεσων πηγών χρηματοδότησης (τραπεζικές καταθέσεις του ενδιαφερόμενου ή/και των εταίρων/
μετόχων, βεβαιωμένη πρόθεση χορήγησης δανείου ή
εγγυητικές επιστολές από τραπεζικά ιδρύματα, ή άλλοι
βεβαιωμένοι τρόποι άμεσης χρηματοδότησης). Για ενδιαφερόμενους φυσικά πρόσωπα, στον υπολογισμό του
οικονομικού μεγέθους λαμβάνονται υπόψη επιπρόσθετα
τα ανωτέρω οικονομικά στοιχεία συζύγου και ανήλικων
τέκνων.»
Β. Στη σελίδα 18086, στην παράγραφο 4 του άρθρου
4, να γίνει αλλαγή στη μορφή της αρίθμησης:
Από το εσφαλμένο:
«4. Ο ενδιαφερόμενος με το αίτημα μίσθωσης υποβάλλει υποχρεωτικά σύντομη τεχνοοικονομική έκθεση,
η οποία περιέχει τα εξής στοιχεία:
1. Στοιχεία του φορέα: Νομική μορφή, επωνυμία ή
ονοματεπώνυμο, δ/νση έδρας, στοιχεία επικοινωνίας,
περιγραφή του φορέα με έμφαση στην πιθανή προηγούμενη ή παράλληλη δραστηριοποίησή του στον κλάδο.
2. Στοιχεία της έκτασης: θέση και εμβαδόν έκτασης.
3. Σκοπός ίδρυσης & συνοπτική παρουσίαση του
έργου: Εκτρεφόμενα είδη, μέθοδος εκτροφής, ετήσια
δυναμικότητα, σύντομη περιγραφή εγκαταστάσεων και
εξοπλισμού, στοιχεία για το απασχολούμενο ανθρώπινο
δυναμικό (θέσεις εργασίας, κλπ).
4. Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία: Προβλεπόμενο κόστος επένδυσης που συμπεριλαμβάνει κατ’ ελάχιστο την
αξία κτήσης και τη δαπάνη τοποθέτησης πλωτών εγκαταστάσεων αναγκαίων για την αιτούμενη δυναμικότητα,
δαπάνες κατασκευής των αναγκαίων χερσαίων συνοδών
εγκαταστάσεων, αξία κτήσης αναγκαίου εξοπλισμού, δαπάνη προμήθειας ζωικού κεφαλαίου αναγκαίου για τον πρώτο
κύκλο παραγωγής που θα αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 50%
της αιτούμενης δυναμικότητας και δαπάνη προμήθειας της
αναγκαίας ποσότητας ιχθυοτροφών για τον πρώτο κύκλο
παραγωγής. Πηγές χρηματοδότησης, προβλέψεις χρηματοοικονομικής απόδοσης και βιωσιμότητας.
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5. Στοιχεία για τυχόν εκκρεμή αιτήματα μίσθωσης θαλάσσιας έκτασης με σκοπό την ίδρυση μονάδας θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας ανά την επικράτεια: Αιτούμενη
θέση, έκταση και δυναμικότητα, προβλεπόμενο ύψος
επένδυσης.
6. Στοιχεία για τυχόν προεγκρίσεις μίσθωσης ή/και
άδειες ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων θαλάσσιας
υδατοκαλλιέργειας που έχει λάβει αλλά ακόμα δεν έχει
ολοκληρωθεί η εγκατάσταση: Θέση, έκταση, δυναμικότητα, προβλεπόμενο ύψος επένδυσης.
7. Η έκθεση συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση ότι
τα παρεχόμενα στοιχεία είναι αληθή.»
Στο ορθό:
«4. Ο ενδιαφερόμενος με το αίτημα μίσθωσης υποβάλλει υποχρεωτικά σύντομη τεχνοοικονομική έκθεση,
η οποία περιέχει τα εξής στοιχεία:
α. Στοιχεία του φορέα: Νομική μορφή, επωνυμία ή
ονοματεπώνυμο, δ/νση έδρας, στοιχεία επικοινωνίας,
περιγραφή του φορέα με έμφαση στην πιθανή προηγούμενη ή παράλληλη δραστηριοποίησή του στον κλάδο.
β. Στοιχεία της έκτασης: θέση και εμβαδόν έκτασης.
γ. Σκοπός ίδρυσης και συνοπτική παρουσίαση του
έργου: Εκτρεφόμενα είδη, μέθοδος εκτροφής, ετήσια
δυναμικότητα, σύντομη περιγραφή εγκαταστάσεων και
εξοπλισμού, στοιχεία για το απασχολούμενο ανθρώπινο
δυναμικό (θέσεις εργασίας, κ.λπ.).
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δ. Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία: Προβλεπόμενο κόστος επένδυσης που συμπεριλαμβάνει κατ’ ελάχιστο την
αξία κτήσης και τη δαπάνη τοποθέτησης πλωτών εγκαταστάσεων αναγκαίων για την αιτούμενη δυναμικότητα,
δαπάνες κατασκευής των αναγκαίων χερσαίων συνοδών
εγκαταστάσεων, αξία κτήσης αναγκαίου εξοπλισμού, δαπάνη προμήθειας ζωικού κεφαλαίου αναγκαίου για τον
πρώτο κύκλο παραγωγής που θα αντιστοιχεί τουλάχιστον
στο 50% της αιτούμενης δυναμικότητας και δαπάνη προμήθειας της αναγκαίας ποσότητας ιχθυοτροφών για τον
πρώτο κύκλο παραγωγής. Πηγές χρηματοδότησης, προβλέψεις χρηματοοικονομικής απόδοσης και βιωσιμότητας.
ε. Στοιχεία για τυχόν εκκρεμή αιτήματα μίσθωσης θαλάσσιας έκτασης με σκοπό την ίδρυση μονάδας θαλάσσιας
υδατοκαλλιέργειας ανά την επικράτεια: Αιτούμενη θέση,
έκταση και δυναμικότητα, προβλεπόμενο ύψος επένδυσης.
στ. Στοιχεία για τυχόν προεγκρίσεις μίσθωσης ή/και
άδειες ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων θαλάσσιας
υδατοκαλλιέργειας που έχει λάβει αλλά ακόμα δεν έχει
ολοκληρωθεί η εγκατάσταση: Θέση, έκταση, δυναμικότητα, προβλεπόμενο ύψος επένδυσης.
ζ. Η έκθεση συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση ότι
τα παρεχόμενα στοιχεία είναι αληθή.»
(Από το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων)
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο
το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για
τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.
Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε
στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

*02020691506170012*

