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1 Ιουνίου 2018

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Ολοκλήρωση επένδυσης και πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της εταιρείας
«ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΜΑΜΟΥΝΑΣ ΟΕ» και οριστικοποίηση του κόστους αυτής.

2

Ολοκλήρωση επένδυσης και πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της εταιρείας
«Ι. ΚΑΡΡΑΣ - Σ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΔΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΙΟΥ ΑΕ» με δ.τ. «ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ» και
οριστικοποίηση του κόστους αυτής.

3

Θέσπιση πάγιου κατ΄ αποκοπή χορηγήματος καθαριότητας ΚΑΕ 1232, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρας.

4

Θέσπιση πάγιων κατ’ αποκοπή χορηγημάτων καθαριότητας ΚΑΕ 1232, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

5

Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο «Εφαρμογές Μοριακής Βιολογίας - Μοριακή Γενετική, Διαγνωστικοί
Δείκτες».

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Ολοκλήρωση επένδυσης και πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της εταιρείας
«ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΜΑΜΟΥΝΑΣ ΟΕ» και οριστικοποίηση του κόστους αυτής.
Με την με αριθμ. οικ. 27799/497/Π12/5/00094Ε/
Ν.3299/2004/14.05.2018 απόφαση της Περιφερειάρχη
Βορείου Αιγαίου ολοκληρώθηκε η επένδυση της εταιρείας «ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΜΑΜΟΥΝΑΣ ΟΕ» που αφορά στην
«Ίδρυση κτηνοτροφικής μονάδας πάχυνσης μόσχων

Αρ. Φύλλου 1953

δυναμικότητας 60 μόσχων (40 ισοδύναμα ζώα)» (Κ.Α.
ΣΤΑΚΟΔ 2003 0141) στην περιοχή Παναγία Βεστερχάτου ή Κωστόπουλο στον Δαφνώνα Καμποχώρων Χίου
Δήμου Νομού Χίου, συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης
τριακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων
εξήντα έξι ευρώ (374.266,00 €).
• Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των
εκατόν ογδόντα επτά χιλιάδων και εκατόν τριάντα τριών
ευρώ (187.133,00 €) που αποτελεί ποσοστό 50,00% επί
του αναγνωριζομένου συνολικού επιλέξιμου κόστους
της επένδυσης, ποσού 374.266,00 €.
• Η ίδια συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό των εκατόν
ογδόντα επτά χιλιάδων και εκατόν τριάντα τριών ευρώ
(187.133,00 €) που αποτελεί ποσοστό 50,00% επί του
αναγνωριζομένου συνολικού επιλέξιμου κόστους της
επένδυσης, ποσού 374.266,00 €.
• Δεν λήφθηκε τραπεζικό δάνειο.
• Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίστηκε
η 11.09.2015.
• Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε η καταβολή της
επιχορήγησης ποσού 79.131,75€ που προκύπτει μετά
την αφαίρεση από το συνολικό ποσό της επιχορήγησης
187.133,00€ του ποσού 108.001,25€ (α΄ δόση επιχορήγησης που έχει ήδη καταβληθεί). Η εκταμίευση της
επιχορήγησης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την
περ. στ, παρ. 4,του άρθρου 77 του ν.4399/2016 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
• Για την έκδοση της απόφασης δεν απαιτείται Γνωμοδοτική Επιτροπή σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 85 παρ. 7
του ν. 4399/2016 και την αριθμ. Οικ. 45473/1059/
6-09-2016 απόφαση «Σύσταση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
σύμφωνα με το άρθρου 27 του ν. 4399/2016 και καθορισμός του τρόπου λειτουργίας της» (ΦΕΚ 2921/τ.Β΄/
13-09-2016 και ΑΔΑ: 6Λ4Υ7ΛΩ-ΥΔΘ).
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η Περιφερειάρχης
ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
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(2)
Ολοκλήρωση επένδυσης και πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της εταιρείας
«Ι. ΚΑΡΡΑΣ - Σ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΔΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΙΟΥ ΑΕ» με δ.τ. «ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ»
και οριστικοποίηση του κόστους αυτής.
Με την με αριθμ. οικ. 27803/499/Π12/5/00094Ε/
Ν.3299/2004/14.05.2018 απόφαση της Περιφερειάρχη
Βορείου Αιγαίου ολοκληρώθηκε η επένδυση της εταιρείας «Ι.ΚΑΡΡΑΣ - Σ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΔΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΙΟΥ ΑΕ» με δ.τ. «ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ» που αφορά
στον «Εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας 2* κλασικού τύπου,
δυναμικότητας 23 δωματίων, 50 κλινών» (Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ
2003 55.12) στον οικισμό «ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ» πρώην Δήμου
Αγίου Μηνά, νυν Δήμου Χίου Νομού Χίου, συνολικής
ενισχυόμενης δαπάνης εκατόν δεκαέξι χιλιάδων, εφτακοσίων πέντε ευρώ και εξήντα λεπτών (116.705,60 €).
• Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των
εξήντα τεσσάρων χιλιάδων, εκατόν ογδόντα οκτώ ευρώ
και οκτώ λεπτών (64.188,08 €) που αποτελεί ποσοστό
55,00% επί του αναγνωριζομένου συνολικού επιλέξιμου
κόστους της επένδυσης, ποσού 116.705,60 €.
• Η ίδια συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό των πενήντα
δύο χιλιάδων, πεντακοσίων δεκαεπτά ευρώ και πενήντα
δύο λεπτών (52.517,52 €) που αποτελεί ποσοστό 45,00%
επί του αναγνωριζομένου συνολικού επιλέξιμου κόστους
της επένδυσης, ποσού 116.705,60 €.
• Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίστηκε
η 03.08.2012.
• Επιβάλλεται κύρωση παρακράτησης επιχορήγησης
ποσού επτά χιλιάδων ευρώ (7.000,00 €) λόγω μη δημιουργίας των απαιτούμενων νέων θέσεων εργασίας σύμφωνα με την απόφαση υπαγωγής
• Δεδομένου ότι στον επενδυτικό φορέα έχει καταβληθεί ποσό 61.341,50 € (α΄δόση επιχορήγησης) το υπόλοιπο ποσό της δικαιούμενης επιχορήγησης ανέρχεται σε
2.846,58 €. Η εκταμίευση της επιχορήγησης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την περ. στ, παρ. 4,του άρθρου 77
του ν.4399/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
• Από συμψηφισμό της κύρωσης (7.000,00 €) και του
υπόλοιπου επιχορήγησης (2.846,58 €) προκύπτει υποχρέωση καταβολής από το φορέα, ποσού 4.153,42 €.
• Για την έκδοση της απόφασης δεν απαιτείται Γνωμοδοτική Επιτροπή σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 85 παρ. 7
του ν. 4399/2016 και την αριθμ. Οικ. 45473/1059/
6-09-2016 απόφαση «Σύσταση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
σύμφωνα με το άρθρου 27 του ν. 4399/2016 και καθορισμός του τρόπου λειτουργίας της» (ΦΕΚ 2921/τ.Β΄/
13-09-2016 και ΑΔΑ: 6Λ4Υ7ΛΩ-ΥΔΘ).
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η Περιφερειάρχης
ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
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Αριθμ. απόφ. 104/18
(3)
Θέσπιση πάγιου κατ΄ αποκοπή χορηγήματος καθαριότητας ΚΑΕ 1232, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρας.
ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄/87/10) «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
2. Το ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄/143/95) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό», όπως ισχύει.
3. Το ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α΄/2012) «Ρυθμίσεις για
την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ
και ειδικότερα την παρ. 10 του άρθρου 45 (Πάγια κατ΄
αποκοπή χορηγήματα).
4. Των άρθρων 66-68 του ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129Α΄)
«Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
5. Το άρθρο 37 του ν. 2072/1992 (ΦΕΚ Α΄/125/92) σύμφωνα με το οποίο το Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ κ.λπ. επιτρέπεται να αναθέτουν με σύμβαση έργου τις υπηρεσίες
καθαριότητας μόνο εφόσον η αμοιβή του αναδόχου δεν
υπερβαίνει την απαιτούμενη δαπάνη για την πλήρωση
των κενών οργανικών θέσεων του οικείου κλάδου ή ειδικότητας.
6. Την παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 2672/1998 (ΦΕΚ
Α΄/290/1998) «Οικονομικοί Πόροι Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης & άλλες διατάξεις», σύμφωνα με το οποίο οι
Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις - με απόφαση του Νομαρχιακού τους Συμβουλίου - δύναται να θεσπίζουν πάγια
κατ΄ αποκοπή χορηγήματα καθαριότητας.
7. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες», όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και
ισχύει.
8. Το π.δ. 146/2010 (ΦΕΚ 239/Α΄/2010) «Οργανισμός
της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», όπως ισχύει.
9. Την αριθμ. 2/5091/0026/25-05-2012 απόφαση
Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασίας και
δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών παγίων κατ΄
αποκοπή χορηγημάτων και μισθωμάτων δημόσίων υπηρεσιών».
10. Τα αριθμ. 2/56119/0026/11/20-02-2012, 2/74839/
0026/10-10-2012 και 2/60992/0026/2012-2012 έγγραφα του 26ης Δ/νσης Συντ/σμού και ελέγχου εφαρμογής
Δημοσιολογιστικών Διατάξεων του Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους σχετικά με πληρωμή δαπανών καθαριότητας και θέσπισης πάγιου κατ΄ αποκοπή χορηγήματος
καθαριότητας.
11. Την εγκύκλιο αρ. 27/2011 κατάρτιση και υποβολή
προϋπολογισμού των Περιφερειών οικ. Έτους 2011 με
την οποία οι δαπάνες στέγασης, με μίσθωση, των Περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Δια
Βιου Μάθησης και Θρησκευμάτων καθώς και η αντιμετώπιση των λειτουργικών δαπανών των υπηρεσιών
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αυτών εξακολουθούν για το έτος 2011 και μέχρι οριστικής διευθέτησης του θέματος, να εντάσσονται στους
Προϋπολογισμούς των Περιφερειών σύμφωνα με την
παρ. 3 του άρθρου 283 του ν. 3852/2010.
12. Το γεγονός ότι οι Περιφέρειες αποτελούν διάδοχο
σχήμα των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (άρθρο 283
παρ. 2 ν. 3852/2010).
13. Την αριθμ. 858/18 (ΑΔΑ 64ΛΥ7ΛΨ-Ν0Ω) απόφαση
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη θέσπιση πάγιου κατ΄ αποκοπή χορηγήματος καθαριότητας
των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
14. Την αριθμ. 58985/5107/02-04-2018 (ΑΔΑ 9Π0Ξ7ΛΨ6Γ3) απόφαση δέσμευσης πίστωσης
15. Το γεγονός ότι δεν προβλέπονται κενές οργανικές
θέσεις του κλάδου ΥΕ καθαριστριών στην Περιφέρεια
Δυτικής Μακεδονίας και κατά συνέπεια τυγχάνει εφαρμογής το άρθρο 37 του ν. 2072/1992 (ΦΕΚ Α΄/125/92).
A/A
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16. Την νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Πρ.
41/2004, IV Τμ. Ε.Σ) σύμφωνα με την οποία «Η ανάθεση
με σύμβαση έργου από το κράτος η ΝΠΔΔ των εργασιών
καθαρισμού δημοσίων υπηρεσιών σε ιδιωτικά συνεργεία καθαριότητας, επιτρέπεται, μόνο στην περίπτωση
που η αμοιβή του αναδόχου δεν υπερβαίνει τη δαπάνη
πληρώσεως των κενών οργανικών θέσεων. Παρέπεται
δε ότι, αν δεν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις υπαλλήλων καθαριότητας τυγχάνει εφαρμογής το άρθρο 37
του ν.2072/1992 (ΦΕΚ Α΄/125/92).
17. Τις άμεσες και πάγιες ανάγκες για καθαριότητα
των χώρων των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας.
Αποφάσισε κατά πλειοψηφία:
Την έγκριση θέσπισης Παγίου κατ΄ αποκοπή χορηγήματος καθαριότητας, με ισχύ μέχρι την 31/10/2018,
σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ΟΡΟΦΟΣ

1 Γραφεία Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειαρχών, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ ΠΔΜ, Αίθουσες Συνεδριάσεων 2.01
και 2.z.06. Περιοχή ΖΕΠ. Όλος ο 2ος Όροφος, που περιλαμβάνει τις πτέρυγες Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ τους διαδρόμους τα κλιμακοστάσια από 1ο στον 2ο όροφο. (5 ώρες ημερησίως)

Τ.Μ

ΜΗΝΙΑΙΟ
ΠΟΣΟ

ΕΤΗΣΙΟ
ΠΟΣΟ

2535

1.2 Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Διεύθυνση
Τεχνικών Έργων (Έδρας), Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης,
περιοχή ΖΕΠ, όλος ο 3ος Όροφος, που περιλαμβάνει τις
2535
Πτέρυγες Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ τους διαδρόμους τα κλιμακοστάσια ΣΤΟΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
6.938,63 € 34.693,14 €
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
από 1ο στον 2ο όροφο. (5 ώρες ημερησίως)
1.3 Εργοτάξιο Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΔΜ - Κοζάνη Νιάμερο
(1 φορά την εβδομάδα από 1 ώρα)

80

1.4 Αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου z.02 στο ισόγειο Περιοχή ΖΕΠ (Μετά από κάθε Χρήση)

150

1.5 Αμφιθέατρο z.05 - στο ισόγειο περιοχή ΖΕΠ (Μετά από κάθε
χρήση και όχι περισσότερες από 12 φορές το χρόνο)

240

2 Διοικητήριο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Πτολεμαΐδα
(περιοχή Αγροκήπιο) (415 τα.μ γραφεία, 320 κοινόχρηστοι
χώροι.
Δικαιούχοι προϊστάμενοι του χορηγήματος καθαριότητας, οι χώροι καθαρισμού και το αντίστοιχο ποσό απεικονίζεται στον πίνακα, η δε εκκαθάριση και πληρωμή θα
γίνεται με την ίδια διαδικασία εκκαθάρισης και πληρωμής των λοιπών δαπανών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με την έκδοση τακτικού χρηματικού εντάλματος στο όνομα της δικαιούχου, σύμφωνα με τις σχετικές
νομοθετικές διατάξεις.
Τα ποσά των κατ΄ αποκοπή χορηγημάτων δεν αποτελούν έσοδο των δικαιούχων ούτε είναι οφειλέτες της
κύριας απαίτησης, αλλά ενεργούν ως τρίτα πρόσωπα
για λογαριασμό της υπηρεσίας. Το ποσό θα αποδίδεται
στους δικαιούχους βάση μηνιαίων καταστάσεων για την
πληρωμή των δαπανών καθαριότητας.

ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ
ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ

735

1.61,37 €

5.306,86 €

Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας της του Ειδικού Φορέα 073 και ΚΑΕ 1232 με προτεινόμενη ετήσια πίστωση
40.000,00 €. Όλα τα σχετικά δικαιολογητικά (τιμολόγια,
καταστάσεις εξόφλησης) θα φυλάσσονται σε ειδικό φάκελο στο Αρχείο της Δ/νσης Οικονομικού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κοζάνη, 9 Μαΐου 2018
Ο Πρόεδρος
ΦΩΤΙΟΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ
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Αριθμ. απόφ. 103/18
(4)
Θέσπιση πάγιων κατ' αποκοπή χορηγημάτων καθαριότητας ΚΑΕ 1232, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄/87/10) «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
2. Το ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄/143/95) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό», όπως ισχύει.
3. Το ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α΄/2012) «Ρυθμίσεις για
την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ
και ειδικότερα την παρ. 10 του άρθρου 45 (Πάγια κατ'
αποκοπή χορηγήματα).
4. Των άρθρων 66-68 του ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129Α΄)
«Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
5. Το άρθρο 37 του ν. 2072/1992 (ΦΕΚ Α/125/92) σύμφωνα με το οποίο το Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ κ.λπ. επιτρέπεται να αναθέτουν με σύμβαση έργου τις υπηρεσίες
καθαριότητας μόνο εφόσον η αμοιβή του αναδόχου δεν
υπερβαίνει την απαιτούμενη δαπάνη για την πλήρωση
των κενών οργανικών θέσεων του οικείου κλάδου ή ειδικότητας.
6. Την παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 2672/1998 (ΦΕΚ
Α΄/290/1998) «Οικονομικοί Πόροι Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με το οποίο οι
Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις - με απόφαση του Νομαρχιακού τους Συμβουλίου - δύναται να θεσπίζουν πάγια
κατ' αποκοπή χορηγήματα καθαριότητας.
7. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες», όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και
ισχύει.
8. Το π.δ. 146/2010 (ΦΕΚ 239/Α΄/2010) «Οργανισμός
της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», όπως ισχύει.
9. Την αριθμ. 2/5091/0026/25-05-2012 απόφαση
Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασίας και
δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών παγίων κατ'
αποκοπή χορηγημάτων και μισθωμάτων δημόσιων υπηρεσιών».
Α/Α
1
2

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
3ος όροφος
Τμήμα Τεχνικού Εξοπλισμού
Διοικητήριο Σιάτιστας
Κτηνιατρικό Κέντρο Κοζάνης
Κτηνιατρικό Κέντρο Εορδαίας
Κτηνιατρικό Κέντρο Τσοτυλίου
Κτηνιατρικό Κέντρο Σερβίων
Δ/νση Κτηνιατρικής Λευκόβρυσης

Τεύχος Β’ 1953/01.06.2018

10. Τα αριθμ. 2/56119/0026/11/20-02-2012, 2/74839/
0026/10-10-2012 και 2/60992/0026/2012-2012 έγγραφα του 26ης Δ/νσης Συντ/σμού και ελέγχου εφαρμογής
Δημοσιολογιστικών Διατάξεων του Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους σχετικά με πληρωμή δαπανών καθαριότητας και θέσπισης πάγιου κατ' αποκοπή χορηγήματος
καθαριότητας.
11. Την εγκύκλιο αρ. 27/2011 κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των Περιφερειών οικ. Έτους 2011
με την οποία οι δαπάνες στέγασης, με μίσθωση, των
Περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας,
Δια βίου μάθησης και θρησκευμάτων καθώς και η αντιμετώπιση των λειτουργικών δαπανών των υπηρεσιών
αυτών εξακολουθούν για το έτος 2011 και μέχρι οριστικής διευθέτησης του θέματος, να εντάσσονται στους
Προϋπολογισμούς των Περιφερειών σύμφωνα με την
παρ. 3 του άρθρου 283 του ν. 3852/2010.
12. Το γεγονός ότι οι Περιφέρειες αποτελούν διάδοχο
σχήμα των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (άρθρο 283
παρ. 2 ν. 3852/2010).
13. Την αριθμ. 806/18 (ΑΔΑ ΩΖ7Φ7ΛΨ-ΧΛΑ) απόφαση
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη θέσπιση πάγιου κατ' αποκοπή χορηγήματος καθαριότητας
των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
14. Την αριθμ. 62960/5496/11-04-2018 (ΑΔΑ ΨΥΣΛ7ΛΨ ΝΚΛ) απόφαση δέσμευσης πίστωσης.
15. Το γεγονός ότι δεν προβλέπονται κενές οργανικές
θέσεις του κλάδου ΥΕ καθαριστριών στην Περιφέρεια
Δυτικής Μακεδονίας και κατά συνέπεια τυγχάνει εφαρμογής το άρθρο 37 του ν. 2072/1992 (ΦΕΚ Α΄/125/92).
16. Την νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Πρ.
41/2004, IV Τμ. Ε.Σ) σύμφωνα με την οποία «Η ανάθεση
με σύμβαση έργου από το κράτος η ΝΠΔΔ των εργασιών
καθαρισμού δημοσίων υπηρεσιών σε ιδιωτικά συνεργεία καθαριότητας, επιτρέπεται, μόνο στην περίπτωση
που η αμοιβή του αναδόχου δεν υπερβαίνει τη δαπάνη
πληρώσεως των κενών οργανικών θέσεων.
Παρέπεται δε ότι, αν δεν υπάρχουν κενές οργανικές
θέσεις υπαλλήλων καθαριότητας τυγχάνει εφαρμογής
το άρθρο 37 του ν. 2072/1992 (ΦΕΚ Α΄/125/92).
17. Τις άμεσες και πάγιες ανάγκες για καθαριότητα
των χώρων των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
Αποφάσισε κατά πλειοψηφία:
Την έγκριση θέσπισης παγίων κατ' αποκοπή χορηγημάτων καθαριότητας για την Π.Ε Κοζάνης, με ισχύ μέχρι
την 31/10/2018, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
ΑΛΒΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΟΥΡΔΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΜΗΝΙΑΙΟ
ΠΟΣΟ

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕΧΡΙ
31/10/2018

1.147,83 1.980,38 €

9.901,88 €

T. M

60
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1.069,70 €

5.348,50 €
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
471,95 814,27 € 4.071,33 €
5ος όροφος
ΡΑΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΜΗΜΑ KTEO ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗ ΚΑΙ
400
690,13 € 3.450,64 €
Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΝΔΥΛΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Ισόγειο, 1ος όροφος, 2ος όροφος
3.813,79
Ημιώροφος
Αίθουσα πρώην Νομαρχιακού Συμβουλίου και Κυλικείο
ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΚΟΥΛΑ
571,2 7.565,52 € 37.827,58 €
ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
378
652,17 € 3.260,86 €
ΚΕΔΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΡΑΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ 1.047,83 1.807,84 € 9.039,22 €
Β/ΒΑΘΜΙΑΣ
ΡΑΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Δικαιούχοι προϊστάμενοι των χορηγήματων καθαριότητας, οι χώροι καθαρισμού και το αντίστοιχο ποσό απεικονίζεται στον πίνακα, η δε εκκαθάριση και πληρωμή θα
γίνεται με την ίδια διαδικασία εκκαθάρισης και πληρωμής των λοιπών δαπανών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με την έκδοση τακτικού χρηματικού εντάλματος στο όνομα των δικαιούχων, σύμφωνα με τις σχετικές
νομοθετικές διατάξεις.
Τα ποσά των κατ' αποκοπή χορηγημάτων δεν αποτελούν έσοδο των δικαιούχων ούτε είναι οι οφειλέτες της
κύριας απαίτησης, αλλά ενεργούν ως τρίτα πρόσωπα για
λογαριασμό της υπηρεσίας.
Τα ποσά θα αποδίδονται στους δικαιούχους βάση
μηνιαίων καταστάσεων για την πληρωμή των δαπανών
καθαριότητας.
Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας της του Ειδικού Φορέα
072 και ΚΑΕ 1232 με προτεινόμενη πίστωση 72.900,00 €.
Όλα τα σχετικά δικαιολογητικά (τιμολόγια, καταστάσεις
εξόφλησης) θα φυλάσσονται σε ειδικό φάκελο στο Αρχείο της Δ/νσης Οικονομικού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κοζάνη, 9 Μαΐου 2018
Ο Πρόεδρος
ΦΩΤΙΟΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ
Ι

Αριθμ. 8909/18/ΓΠ
(5)
Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο «Εφαρμογές Μοριακής Βιολογίας - Μοριακή Γενετική, Διαγνωστικοί
Δείκτες».
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 30 έως και 37, 45 και 85
του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις».

2. Την αριθμ. 216772/Z1/8‐12‐2017 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 4334/12‐12‐2017, τ. Β΄) με τίτλο «Τρόπος
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών».
3. Τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 του
ν.4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄38).
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», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Την αρ. 123402/Β7/6-09-2013 (ΦΕΚ 2310/17-092013, Β΄) υπουργική απόφαση «Αντικατάσταση της υπ’
αριθμ. 19482/Β7 (ΦΕΚ 1300/04-07-2008) υπουργική
απόφαση, που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο «Εφαρμογές
Μοριακής Βιολογίας - Μοριακή Γενετική, Διαγνωστικοί
Δείκτες» - Αναμόρφωση προγράμματος.
6. Την εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
7. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας στην αρ. 72/14-03-2018 συνεδρίασή της.
8. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην αρ. 194/28-03-2018 συνεδρίασή της.
9. Το με αριθμ. 76049/Ζ1/11-05-2018 έγγραφο του
Υπουργού Παιδείας «Ίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου
32 του ν. 4485/2017 (Α΄114).
10. Το γεγονός ότι προκαλείται δαπάνη 2000 € στον
ΚΑΕ 4121 του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αποφασίζουμε:
Την επανίδρυση και λειτουργία του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιοχημείας και
Βιοτεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο «Εφαρμογές Μοριακής
Βιολογίας - Μοριακή Γενετική, Διαγνωστικοί Δείκτες»,
από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 ως εξής:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Στο Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό
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έτος 2018-19 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ.)με τίτλο «Εφαρμογές Μοριακής Βιολογίας - Μοριακή Γενετική, Διαγνωστικοί Δείκτες» σύμφωνα με τις
διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του
ν.4485/2017.
Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η υψηλής ποιότητας
εκπαίδευση, επιστημονική κατάρτιση και ειδίκευση
επιστημόνων σε θέματα εφαρμογής βιοτεχνολογικών
μεθοδολογιών και προσεγγίσεων Μοριακής Βιολογίας
σε ένα ευρύτατο φάσμα επιστημονικών πεδίων που περιλαμβάνουν τη μικροβιολογία, τη γενετική, την πληθυσμιακή βιολογία, την ογκολογία, την τοξικολογία, την ιατροδικαστική, την αρχαιολογία, την παλαιοντολογία και
την ανίχνευση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών.
Παρόλο το ευρύτατο φάσμα εφαρμογών της Μοριακής
Βιολογίας, η μεθοδολογία που εφαρμόζεται σε τόσους
πολλούς και διαφορετικούς τομείς είναι παρεμφερής.
Στα πλαίσια αυτά το προτεινόμενο πρόγραμμα σκοπεύει να καλύψει ένα σημαντικότατο μέρος των αναγκών
που προκύπτουν από την έλλειψη εκπαιδευμένων στελεχών στους ανωτέρω τομείς και να παρέχει αποφοίτους
ικανούς να σταδιοδρομήσουν σε ερευνητικά κέντρα και
ερευνητικά εργαστήρια του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, σε εργαστήρια
αναλύσεων νοσηλευτικών ιδρυμάτων, σε διαγνωστικά
κέντρα, σε εταιρίες βιοτεχνολογίας, σε τεχνολογικά και
περιβαλλοντικά πάρκα και σε εταιρείες ελέγχου ποιότητας περιβάλλοντος και τροφίμων.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
στις «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΟΡΙΑΚΗ
ΓΕΝΕΤΙΚΗ, ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ».
Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. «Εφαρμογές Μοριακής Βιολογίας - Μοριακή
Γενετική, Διαγνωστικοί Δείκτες» γίνονται δεκτοί απόφοιτοι των Σχολών Επιστημών Υγείας, Θετικών Επιστημών,
Γεωπονικών Επιστημών, Κτηνιατρικής και Πολυτεχνικών
Σχολών των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης γίνονται δεκτοί απόφοιτοι
Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι. άλλων ειδικοτήτων υπό συγκεκριμένες
προϋποθέσεις μετά από απόφαση της Συνέλευσης του
Τμήματος.
Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Το Π.Μ.Σ. «Εφαρμογές Μοριακής Βιολογίας - Μοριακή
Γενετική, Διαγνωστικοί Δείκτες» διαρθρώνεται σε 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία περιλαμβάνουν 10 μαθήματα
και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι 1,5 έτος. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS)
που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι 90ECTS.

Τεύχος Β’ 1953/01.06.2018

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών - Γλώσσα Διδασκαλίας
Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος περιλαμβάνει την παρακολούθηση και εξέταση 10 μαθημάτων
και εκπόνηση ερευνητικής διπλωματικής εργασίας.
Η δομή του προγράμματος είναι η ακόλουθη:
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Βασικές και προηγμένες τεχνικές
ανάλυσης βιομορίων
Γονιδιωματική
Βιοπληροφορική
Νομικό πλαίσιο για την Βιοτεχνολογία - Επικοινωνιολογία
Εφαρμογές της μοριακής βιολογίας
στην τοξικολογία, την ιατροδικαστική και την αρχαιολογία
Διαχείριση ποιότητας
Εφαρμογές της μοριακής βιολογίας
στη δημιουργία και την ανίχνευση
γενετικά τροποποιημένων οργανισμών
Μοριακή διάγνωση γενετικών και
λοιμωδών νοσημάτων
Ανάπτυξη φαρμάκων και εξατομικευμένη θεραπεία
Καρκινογένεση και μοριακή διάγνωση καρκίνου
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΕΞΑΜΟΝΑΔΕΣ/
ΜΗΝΟ
ECTS
Α

9

Α
Α

6
5

Α

4

A

6

Β

4

Β

6

Β

7

Β

7

Β

6

Γ

30

Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ είναι η ελληνική.
Η συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας γίνεται είτε στην ελληνική είτε στην αγγλική γλώσσα.
Άρθρο 7
Αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών
Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτερο όριο
σε είκοσι (20) άτομα κατ’ έτος.
Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν.4485/2017 (ΦΕΚ
114 Α΄).
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή
Για τη λειτουργία του προγράμματος θα χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος
Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας.
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό
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έτος 2022-2023 με την επιφύλαξη των διατάξεων της
παρ. 8 του άρθρου 32 του ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α’).
Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017 το κόστος
του Π.Μ.Σ., που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες ανέρχεται στο ποσό των πενήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (59.500) και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών
ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
1. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού
2. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές
3. Δαπάνες αναλωσίμων
4. Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων
του Π.Μ.Σ.
5. Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του
Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς
6. Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των ΑΕΙ και ερευνητικών κέντρων και
ινστιτούτων που συμμετέχουν στην οργάνωση του ΠΜΣ
7. Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των ΑΕΙ που συμμετέχουν στην οργάνωση του ΠΜΣ
8. Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της
παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017
9. Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης (γραμματεία, συντήρηση ιστοσελίδας)
10. Λοιπές δαπάνες, όπως έξοδα δημοσιότητας - προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού
υλικού, οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες
εργασιών πεδίου.

ΠΟΣΟ
70%
5000
2000
16000
5000
0

0

0
0
11000

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
11. Λειτουργικά Έξοδα Ιδρύματος (Εκτός
Δωρεών, Κληροδοτήματος ή Χορηγίας για
συγκεκριμένο σκοπό, καθώς και για κρατικές επιχορηγήσεις)
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ

30%
18750
59.500 €

Οι πηγές χρηματοδότησης του ΠΜΣ προέρχονται από
τον προϋπολογισμό του ΑΕΙ και συνεργαζόμενων φορέων, από πόρους ερευνητικών προγραμμάτων, από τον
Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας καθώς και από
τέλη φοίτησης, τα οποία ανέρχονται στο ποσό των 4.000
ευρώ για 3 εξάμηνα και αναλύονται ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΣΟΔΩΝ
Προϋπολογισμός ΑΕΙ και συνεργαζόμενων
φορέων
Πόροι ερευνητικών προγραμμάτων
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
Τέλη Φοίτησης ) Στο ΠΜΣ συμμετέχουν 20
φοιτητές. Εξ αυτών το 30% ήτοι: 20x30% = 6
φοιτητές δεν θα πληρώνουν τέλη φοίτησης.
Οι υπόλοιποι 14 θα πληρώνουν τέλη φοίτησης 4000 ευρώ ανά φοιτητή ήτοι:
14 x 4000 = 56000 ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΠΟΣΟ (€)
2000
3000
1500

56000

62500

Ο ΚΑΕ 4121 του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα επιβαρυνθεί με το ποσό των 2000 €.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Βόλος, 14 Mαΐου 2018

1750

21351

Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ

21352
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

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

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

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

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

*02019530106180008*

