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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 96 (1)
  Αναθεώρηση − Τροποποίηση της αρ. πρωτ. 139/

06−11−2013 (ΦΕΚ 2957/τ.Β΄/20−11−2013) απόφασης «Κα−
θορισμός περιοχών στις οποίες επιτρέπεται προαι−
ρετικά η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων 
και άλλες Κυριακές πλην των αναφερομένων στην 
παρ. 1 άρθρου 16 του Ν.4177/2013.»

   Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τ.Α΄) 

«Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. τις διατάξεις του Π.δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222/2010 τ.Α΄) 

«Οργανισμός Περιφέρειας Θεσσαλίας»
3. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/2010 τ.Α΄) 

«Πρόγραμμα Διαύγεια»
4. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.4177/2013 «Κανό−

νες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής 
υπηρεσιών κ.α. διατάξεις»

5. Τις διατάξεις του άρθρου 108 του Ν.4314/2014 (ΦΕΚ 
265/2014 τ.Α΄)

6. Την αρ. πρωτ. 139/06−11−2013 Απόφαση Αντιπεριφε−
ρειάρχη Μαγνησίας και Σποράδων.

7. Τα αρ. πρωτ. 29/08−01−2016 και 159/22−01−2016 έγ−
γραφα μας προς τους εμπλεκόμενους φορείς, οι οποίοι 
μας γνωστοποίησαν τις απόψεις τους με τα ακόλουθα 
έγγραφα:

− την από 13/01/2016 επιστολή της Ένωσης Ξενοδόχων 
Σκιάθου

− την από 14/01/2016 επιστολή της Ένωσης Επαγγελ−
ματιών Βιοτεχνών κι Εμπόρων Επαρχίας Αλμυρού

− το υπ’ αρ. πρωτ. 111/15−01−2016 έγγραφο του Επιμε−
λητηρίου Μαγνησίας

− την από 14/01/2016 επιστολή του Συνδέσμου Εμπορο−
ϋπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Βόλου και Ν. Ιώνιας

− το υπ’ αρ. πρωτ. 1313/15−01−2016 έγγραφο της Ένωσης 
Ξενοδόχων Ν. Μαγνησίας

− το υπ’ αρ. πρωτ. 745/15−01−2016 έγγραφο του Συλλό−
γου Χρυσοχόων Ωρολογοποιών Ν. Μαγνησίας

− την αρ. 7/2016 (ΑΔΑ 6ΒΛ01ΩΨ7−35Μ) απόφαση Δη−
μοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλμυρού

− το υπ’ αρ. πρωτ. 81/21−01−2016 έγγραφο του Δήμου 
Σκιάθου

− το υπ’ αρ. πρωτ. 3798/20−01−2016 έγγραφο της Ομο−
σπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Έμπορων 
Ν. Μαγνησίας

− το υπ’ αρ. πρωτ. 4189/19−01−2016 έγγραφο του Εμπο−
ρικού Συλλόγου Βόλου και Ν. Ιωνίας

− το υπ’ αρ. πρωτ. 171/21−01 −2016 έγγραφο του Δήμου 
Ζαγοράς − Μουρεσίου

− την αρ. 5/2016 (ΑΔΑ ΩΝ2ΧΩ96−7ΒΠ) απόφαση Δημο−
τικού Συμβουλίου του Δήμου Βόλου

− το υπ’ αρ. πρωτ. 95/22−01−2016 έγγραφο του Δήμου 
Σκοπέλου

− το υπ’ αρ. πρωτ. 25/22−01−2016 έγγραφο του Εργα−
τοϋπαλληλικού Κέντρου Βόλου

− το υπ’ αρ. πρωτ. 05/26−01−2016 έγγραφο του Συν−
δέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών 
Γραφείων (ΗΑΤΤΑ)

− την από 25−01−2016 Λίστα άφιξης Κρουαζιερόπλοιων 
του Οργανισμού Λιμένος Βόλου (ΟΛΒ) ΑΕ

− το υπ’ αρ. πρωτ. 2151.8/460/26−01−2016 έγγραφο του 
Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου

8. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού του 
Κράτους ή της Περιφέρειας.

9. Το γεγονός ότι ο Νομός Μαγνησίας, του οποίου η 
οικονομία στηρίζεται σε σημαντικό βαθμό στον τουρι−
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σμό, αποτελεί τα τελευταία χρόνια δημοφιλή προορι−
σμό κρουαζιέρας, με τις αφίξεις των κρουαζιερόπλοιων 
στο λιμάνι του Βόλου, αλλά και τον αριθμό επισκεπτών 
κρουαζιέρας διαρκώς να αυξάνονται, αποφασίζουμε:

Αναθεωρούμε − τροποποιούμε την αρ. πρωτ. 139/
06−11−2013 Απόφαση «Καθορισμός περιοχών στις οποίες 
επιτρέπεται προαιρετικά η λειτουργία των εμπορικών 
καταστημάτων και άλλες Κυριακές πλην των αναφερο−
μένων στην παρ. 1 άρθρου 16 του Ν.4177/2013.» ως εξής:

Α. Στο Δήμο Σκιάθου επιτρέπεται η προαιρετική λει−
τουργία των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές 
καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Επίσης, συνυπολογίζοντας την παράμετρο άφιξης 
κρουαζιερόπλοιων στο Νομό μας, επιτρέπουμε την 
προαιρετική λειτουργία εμπορικών καταστημάτων στον 
Δήμο Βόλου κατά τις Κυριακές 13 Μαρτίου, 25 Σεπτεμ−
βρίου, 16 Οκτωβρίου και 23 Οκτωβρίου, ημέρες άφιξης 
κρουαζιερόπλοιων στο Λιμάνι του Βόλου.

Κατά τα λοιπά (προϋποθέσεις κι ωράριο λειτουργίας, 
απασχολούμενο προσωπικό, κ.ά.) ισχύει ως έχει η αρ. 
πρωτ. 139/06−11−2013 (ΦΕΚ 2934/2013 τ.Β΄) απόφαση και 
ό,τι προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. 

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευση της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

   Βόλος, 26 Ιανουαρίου 2016 

Η Αντιπεριφερειάρχης
ΔΩΡΟΘΕΑ ΚΟΛΥΝΔΡΙΝΗ

F
Αριθμ. απόφ. 590 (2)
    Απόφαση Δημάρχου για την καθιέρωση της υπερωρι−

ακής εργασίας της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνο−
μίας για το έτος 2016.

   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006 «Δη−

μοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 
της αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3584/2007 (Κύ−
ρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτι−
κών Υπαλλήλων ΦΕΚ 146/τ. Α΄/28.06.2007).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 
263/23.12.2008 τ.Α) «Αναδιοργάνωση της Δημοτικής 
Αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότη−
τας Υπουργείου Εσωτερικών».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 
138/τ. Α/16.06.2011)

5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 
176/τ. Α/16.12.2015)

6. Την Τεχνική Έκθεση του ΙΜΕΤ με αρ. έκθ. ΕΚΕΤΑ−
ΙΜΕΤ−ΕΜ−Β−2012−10.

7. Την υπ’ αριθ. 4013/28.08.2015 Απόφαση Δημάρχου 
Θεσσαλονίκης (ανάθεση αρμοδιοτήτων στο Γενικό 
Γραμματέα του Δήμου Θωμά Ψαρρά και παροχή σ' αυ−
τόν εξουσιοδότησης προς υπογραφή εγγράφων).

8. Την υπ’ αριθ. 82/20.01.2016 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Θεσσαλονίκης (ΑΔΑ: 7Υ6ΔΩΡ5−
Ν0Υ), για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.

9. Την Εισαγγελική Παραγγελία με αρ. πρωτ. 
4206/24.09.2015.

10. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο 
Δήμο.

11. Τις έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες που δημιουρ−
γούνται κατά το έτος 2016, οι οποίες επιβάλλουν την 
απασχόληση προσωπικού της υπηρεσίας Δημοτικής 
Αστυνομίας πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας.

12. Ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω 
απασχόληση θα ανέλθει στο ποσό των ογδόντα χιλιά−
δων ευρώ (80.000,00€) και αναλύεται ως ακολούθως: − 
ΚΑΕ 6012: Υπερωριακή εργασία 80.000,00€. Η ανωτέρω 
δαπάνη θα αντιμετωπισθεί από την πίστωση του ΚΑ 50/ 
6012.01.01 (Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία και για 
εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες μόνιμων υπαλ−
λήλων) του Προϋπολογισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης, 
οικονομικού έτους 2016.

Α. ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΥΜΕ
Ότι με το άρθρο 19 του Ν.4325/2015 επανασυστήθηκε 

η Δημοτική Αστυνομία στο Δήμο μας και ανέλαβε εκ 
νέου μια σειρά από αρμοδιότητες, ο βασικός κορμός των 
οποίων περιγράφεται: στο άρθρο 1 του Ν. 3731/2008 (28 
αρμοδιότητες) στο Ν. 3868/2010 (αντικαπνιστικός νόμος), 
στο Ν. 3907/2011, στο Ν. 4025/2012, στην Γ.Υ. 39α (ΦΕΚ Β' 
1002/2012) του Υπουργού Υγείας, στην Υ1/ΓΠ/104254 (ΦΕΚ 
Β΄ 2109/2011) του Υπουργού Υγείας, στο Ν. 3536/2007, και 
στο Νομοθετικό Διάταγμα 17/1974 (Π.Σ.Ε.Α.).

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 4 του Ν. 3731/2008, 
προβλέπεται η συνεχής και αδιάλειπτη λειτουργία της 
Δημοτικής Αστυνομίας όλο το εικοσιτετράωρο και όλες 
τις ημέρες της εβδομάδας, συμπεριλαμβανομένων και 
των αργιών. Απ' την εφαρμογή της παραπάνω διάταξης 
απορρέει η υποχρέωση παροχής αμοιβής προς συμπλή−
ρωση απασχόλησης για τις νυχτερινές βάρδιες καθώς 
και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.

Βάσει σχετικής μελέτης της ΕΕΤΑΑ απαιτούνται για 
την κάλυψη και τον επαρκή τακτικό έλεγχο των ως άνω 
αρμοδιοτήτων, τουλάχιστον τριακόσιοι είκοσι οκτώ (328) 
Δημοτικοί Αστυνομικοί για τον Δήμο Θεσσαλονίκης. 
Σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση, η οποία ανατέθηκε 
στο Ι.Μ.Ε.Τ. του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., γίνεται σαφής αναφορά ότι 
η δύναμη υπαλλήλων για ένα ικανοποιητικό επίπεδο 
αστυνόμευσης μόνο της ελεγχόμενης στάθμευσης, είναι 
εκατόν τριάντα (130) Δημοτικοί Αστυνομικοί σε τουλά−
χιστον δύο βάρδιες. {Αριθμός Έκθεσης: ΕΚΕΤΑ − IMET− 
EM − Β − 2012 − 10). Όμως η ονομαστική δύναμη της 
Δημοτικής Αστυνομίας Θεσσαλονίκης αυτή τη στιγμή 
ανέρχεται στα (67) εξήντα επτά μόλις στελέχη.

Επιπρόσθετα η υπηρεσία της Δημοτικής Αστυνο−
μίας καλείται να ανταποκριθεί άμεσα σε καταγγελίες 
πολιτών για τα ανωτέρω θέματα σε εικοσιτετράωρη 
και εβδομαδιαία βάση. Παράλληλα υπάρχει ανάγκη για 
τη διενέργεια εκτάκτων επιχειρήσεων σε ΜΗ προσδι−
ορισμένο εκ των προτέρων χρόνο, όσο αφορά θέματα 
ελέγχου καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος 
και πλανόδιου εμπορίου. Ακόμη συμμετέχει σε Μικτά 
Κλιμάκια με άλλες υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ., Σ.Δ.Ο.Ε. κ.α.) το 
συντονισμό των οποίων βάσει νομοθεσίας ΔΕΝ έχει και 
είναι απρογραμμάτιστα.

Περαιτέρω, στα όρια του Δήμου μας διοργανώνονται 
εκδηλώσεις στις οποίες κρίνεται απαραίτητη η παρου−
σία Δημοτικών Αστυνομικών για την ομαλή και ασφαλή 
διεξαγωγή τους. Συνήθως οι άνω εκδηλώσεις πραγμα−
τοποιούνται κατά τις απογευματινές ώρες και κυρίως 
Σαββατοκύριακα. Τα ειδικότερα καθήκοντα και ωράριο 
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απασχόλησης για τις ανωτέρω εκδηλώσεις ποικίλλει 
ανάλογα με την περίπτωση και την διάρκεια.

Υπολογίζοντας τις εργατοώρες που απαιτούνται για 
κάλυψη μόνο δυο βασικών αρμοδιοτήτων, τον έλεγχο 
των Κ.Υ.Ε και των θέσεων ελεγχόμενης στάθμευσης, 
παρατηρείται τεράστια απόκλιση μεταξύ των απαιτού−
μενων και διαθέσιμων στελεχών. Συγκεκριμένα σε ετή−
σια βάση οι εργατοώρες που απαιτούνται μόνο για τις 
άνωθεν αρμοδιότητες είναι κατ’ ελάχιστον διακόσιες 
σαράντα έξι χιλιάδες τετρακόσιες τριάντα (246.430). 

Η ονομαστική δύναμη των εξήντα επτά (67) δημοτικών 
αστυνομικών μας περιορίζει όμως στις μόλις εκατόν 
εξήντα οχτώ χιλιάδες (168.000) εργατοώρες. (βλ. σχε−
τική επικαιροποιημένη ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ − ΓΕΝΙ−
ΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ της Διεύθυνσης Δημοτικής 
Αστυνομίας του 2015 η οποία αναλύει πλήρως τις εργα−
τοώρες απασχόλησης του προσωπικού της υπηρεσίας).

Τέλος κατά τις απογευματινές ώρες και τις Κυριακές, 
που είναι ανοιχτή η αγορά, τις γιορτινές μέρες, την 
καλοκαιρινή περίοδο και τις νυχτερινές ώρες παρατη−
ρείται αύξηση της παραβατικότητας, χωρίς να μειώ−
νεται η ανάγκη για αστυνόμευση την υπόλοιπη ημέρα. 
Σε αυτές τις χρονικές περιόδους απαιτείται αυξημένη 
αστυνόμευση.

Η αυξημένη αυτή απαίτηση αστυνόμευσης προβλέπε−
ται να καλυφθεί με τη διενέργεια επιχειρήσεων με συμ−
μετοχή του προσωπικού καθ’ υπέρβαση του ημερησίου 
προγράμματος εργασίας, λόγω της ένδειας ανθρώπινου 
δυναμικού.

Σύμφωνα με τον υπό διαβούλευση Στρατηγικό Σχεδια−
σμό της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας, την εμπει−
ρία προηγούμενων ετών λειτουργίας της υπηρεσίας, 
την σχετική Εισαγγελική Παραγγελία, καθώς και την 
έλλειψη επαρκούς προσωπικού, η κατανομή των ως άνω 
υπερωριακών ωρών εργασίας αποσκοπεί στην κάλυψη 
των κάτωθι συγκεκριμένων αναγκών.

Όσον αφορά στις απογευματινές ώρες υπερωριακής 
απασχόλησης καλείται το προσωπικό να καλύψει τουλά−
χιστον τέσσερις (4) έκτακτες επιχειρήσεις το μήνα για 

τον έλεγχο των διατάξεων που αφορούν στη λειτουργία 
των Κ.Υ.Ε.. Για τον έλεγχο τήρησης των διατάξεων που 
αφορούν στο υπαίθριο εμπόριο τέσσερις (4) έκτακτες 
επιχειρήσεις το μήνα. Για την ελεγχόμενη στάθμευση, 
έξι (6) επιχειρήσεις το μήνα. Για τη διενέργεια ελέγχων 
σε Μικτά Κλιμάκια με ΕΛ.ΑΣ, ΣΔΟΕ κ.λπ., μια (1) επιχεί−
ρηση το μήνα. Όσον αφορά στις πολιτιστικές, αθλητικές 
και άλλες εκδηλώσεις τουλάχιστον δύο (2) επιχειρήσεις 
το μήνα, για τους θερινούς μήνες και μια (1) επιχείρηση 
το μήνα, για τους χειμερινούς μήνες. Στο πλαίσιο της 
Πολιτικής Προστασίας και ειδικά κατά τους θερινούς 
μήνες που υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιών 
απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον για τριάντα (30) 
μέρες στο Σέιχ Σου. Τέλος για την Πολιτική Σχεδίαση 
Έκτακτης Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.) κρίνεται απαραίτητη η υπε−
ρωριακή απασχόληση τουλάχιστον μια (1) φορά το μήνα.

Για εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων πέραν της υπο−
χρεωτικής απαιτούνται οχτώ (8) έκτακτες επιχειρήσεις 
το μήνα για τον έλεγχο των διατάξεων που αφορούν 
στη λειτουργία των Κ.Υ.Ε.. Για τη διενέργεια ελέγχων σε 
Μικτά Κλιμάκια με ΕΛ.ΑΣ, ΣΔΟΕ κ.λπ., μια (1) επιχείρηση 
το μήνα. Όσο αφορά τις πολιτιστικές, αθλητικές και 
άλλες εκδηλώσεις τουλάχιστον έξι (6) επιχειρήσεις το 
μήνα, για τους θερινούς μήνες και τέσσερις (4) επιχει−
ρήσεις το μήνα, για τους χειμερινούς μήνες.

Ολοκληρώνοντας, βάσει των ανωτέρω και κυρίως 
λόγω του εξαιρετικά περιορισμένου δυναμικού της Δη−
μοτικής Αστυνομίας που θα απασχοληθεί σε εξωτερική 
υπηρεσία, με κυκλική εναλλαγή σε δύο κύριες βάρδιες 
και έκτατες νυχτερινές όταν προκύπτουν αντίστοιχες 
υπηρεσιακές ανάγκες, για τριάντα τέσσερις (34) αρμο−
διότητες είναι ζωτικής σημασίας η υπερωριακή και προς 
συμπλήρωση απασχόληση των Δημοτικών Αστυνομικών 
(απογευματινά, βραδινά, αργίες και προς συμπλήρωση).

Β. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης των μο−

νίμων υπαλλήλων για το Α΄ εξάμηνο του 2016 αναλυτικά 
κατά κατηγορία υπερωριακής απασχόλησης ως εξής:

Κατανομή Α΄ εξαμήνου 2016 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Ειδικότητα Αριθμός 
προτεινόμενων 
υπαλλήλων
 κατά κλάδο

Απογευματινή εργασία Νυχτερινή εργασία Ημερήσια Κυριακών και 
εξαιρέσιμων

Άτομα Ώρες Σύνολο Άτομα Ώρες Σύνολο Άτομα Ώρες Σύνολο

ΠΕ Δημοτικής 
Αστυνομίας

8 8 120 960 8 36 288 8 60 480

ΤΕ Δημοτικής 
Αστυνομίας

23 23 120 2760 23 36 828 23 60 1380

ΔΕ Δημοτικής 
Αστυνομίας

36 36 120 4320 36 36 1296 36 60 2160

Σύνολο 67 67 120 8040 67 36 2412 67 60 4020

Σύνολο ωρών 14472
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2. Την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης των μονίμων υπαλλήλων για το Β΄ εξάμηνο του 2016 αναλυτικά 
κατά κατηγορία υπερωριακής απασχόλησης ως εξής:

Κατανομή Β΄ εξαμήνου 2016 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Ειδικότητα Αριθμός 
προτεινόμενων υπαλ−
λήλων κατά κλάδο

Απογευματινή εργασία Νυχτερινή εργασία Ημερήσια Κυριακών 
και εξαιρέσιμων

Άτομα Ώρες Σύνολο Άτομα Ώρες Σύνολο Άτομα Ώρες Σύνολο

ΠΕ Δημοτικής 
Αστυνομίας

8 8 120 960 8 36 288 8 60 480

ΤΕ Δημοτικής 
Αστυνομίας

23 23 120 2760 23 36 828 23 60 1380

ΔΕ Δημοτικής 
Αστυνομίας

36 36 120 4320 36 36 1296 36 60 2160

Σύνολο 67 67 120 8040 67 36 2412 67 60 4020

Σύνολο ωρών 14472

3. Την προς συμπλήρωση εργασία για την νυχτερινή βάρδια, την ημερήσια Κυριακών και εξαιρέσιμων για το 
σύνολο των ένστολων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 25 Ιανουαρίου 2016 

Με εντολή Δημάρχου
Ο Γενικός Γραμματέας

ΘΩΜΑΣ ΨΑΡΡΑΣ
F

Αριθμ. 520 (3)
     Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του 

Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τε−
χνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων 
και Διατροφής του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου με τίτλο: «Αειφό−
ρα Έργα Πράσινου».

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ  

΄ Εχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 80 παρ. 11 περ. α του Ν. 4009/2011 (195/ 

τ. Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των 
σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτι−
κών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις 
του άρθρου 47 περ. γ του Ν. 4025/2011 (228/τ. Α΄), του 
άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (159/τ. Α΄) και του 
άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (24/τ. Α΄).

β) Του Ν. 3685/2008 (148/τ. Α΄) «Θεσμικό πλαίσιο για 
τις μεταπτυχιακές σπουδές» (και ιδίως του άρθρου 6), 
όπως τροποποιήθηκε διαδοχικά με τις διατάξεις του 
άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 ( 177/τ.Α΄), του άρθρου 27 
του Ν. 3794/2009 (156/τ.Α) και του άρθρου 37 παρ. 5 του 
Ν. 2848/2010 (71/τ. Α΄).

γ) Του Ν. 3374/2005 (189/τ. Α΄) «Διασφάλιση της ποιό−
τητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων− Παράρτημα 
Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ) Του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 (223/τ. Α΄) «Οργάνω−
ση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων 
και των ενώσεων τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις 
αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων και 
λοιπές διατάξεις».

ε) Του άρθρου 98 του Ν. 4310/2014 (258/τ. Α΄) «Έρευ−
να, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες 
διατάξεις».

2. Το υπ’ αριθμ. 84/2013 (ΦΕΚ 124/3−6−2013) Π.δ. «Μετο−
νομασία Σχολής − Μετονομασία Τμήματος −Συγχώνευση 
Τμημάτων − Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων − 
Ίδρυση Σχολής − Συγκρότηση Σχολών του ΤΕΙ Ηπείρου».

3. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1908/4−9−2014 έγγραφο της 
Α.ΔΙ.Π. με θέμα «Εξωτερική Αξιολόγηση του Τμήματος 
Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Ηπείρου».

4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. φ.5/89656/Β3/2007 (1466/τ. Β') 
Υπουργική Απόφαση «Εφαρμογή του Συστήματος Μετα−
φοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων».

5. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.39/185/18−1 −2015 έγγραφο του 
Προέδρου του τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων με το 
οποίο διαβιβάζεται η υπ’ αριθμ. 1/15−12−2015 απόφαση της 
Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του τμήματος η 
οποία αφορά την πρόταση υλοποίησης Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του τμήματος με τίτλο: «Αει−
φόρα Έργα Πράσινου».

6. Την υπ’ αριθμ. 1/19−01−2016 απόφαση της ΜΟ.ΔΙ.Π. 
του ΤΕΙ Ηπείρου σύμφωνα με την οποία ενέκρινε τη 
βελτιωμένη όπως προέκυψε πρόταση υλοποίησης Με−
ταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του τμήματος 
Τεχνολόγων Γεωπόνων με τίτλο: «Αειφόρο Έργο Πρά−
σινου», στο πλαίσιο της ΜΟΔΙΠ.

7. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. φ.39/336/21−1−2016 (πρωτ. τμ. 45/
20−1−2015) έγγραφο του Προέδρου του τμήματος Τεχνο−
λόγων Γεωπόνων με το οποίο διαβιβάζεται εκ νέου η πρό−
ταση υλοποίησης Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπου−
δών του τμήματος με τίτλο: «Αειφόρο Έργο Πράσινου», 
μετά τις επισημάνσεις από τη ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Ηπείρου

8. Την υπ’ αριθμ. 1/26−01−2016 απόφαση της Συνέλευ−
σης Ειδικής Σύνθεσης του ΤΕΙ Ηπείρου με την οποία 
ενέκρινε την πρόταση υλοποίησης του Μεταπτυχιακού 
Προγράμματος Σπουδών του τμήματος Τεχνολόγων 
Γεωπόνων με τίτλο: «Αειφόρο Έργο Πράσινου».
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8. Την υπ’ αριθμ. 1/28−01−2016 απόφαση του Συμβουλίου 
του ΤΕΙ Ηπείρου με θέμα: «Έγκριση πρότασης υλοποίη−
σης Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών τμήματος 
Τεχνολόγων Γεωπόνων».

9. Την με αριθμ. 3/10−12−2012 απόφαση του Συμβουλίου 
Διοίκησης του ΤΕΙ Ηπείρου (ΦΕΚ 29/τ. Υ.Ο.Δ.Δ/28−01−2013) 
και την Υ.Α. με αριθμ. 19602/Ε5/12−02−2013 Διαπιστωτική 
Πράξη εκλογής Προέδρου του ΤΕΙ Ηπείρου.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

Το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου 
διοργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 
2016−2017 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) 
με τίτλο: «Αειφόρα Έργα Πράσινου», σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ Α΄ 148), όπως έχει τρο−
ποποιηθεί και ισχύει και του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 
(ΦΕΚ 223 Α΄/7.10.2014).

Άρθρο 2
Αντικείμενο − Σκοπός

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώ−
σεων επιπέδου και η ανάπτυξη κατάλληλων ικανοτήτων 
και δεξιοτήτων ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις της 
αγοράς εργασίας σχετικά με τη διαχείριση έργων πρά−
σινου. Ειδικότερα, οι στόχοι του Π.ΜΣ. είναι οι ακόλουθοι:

• Παροχή γνώσεων σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο 
διαχείρισης έργων πρασίνου.

• Παροχή γνώσεων σχετικά με τις σύγχρονες επι−
στημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα των 
έργων πρασίνου.

• Συνθετική προσέγγιση θεωρίας, μεθοδολογίας, πο−
λιτικών, τεχνικών και εργαλείων για την ορθολογική 
διαχείριση των έργων πρασίνου με στόχο την αειφορία.

• Προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτο−
ρικού επιπέδου.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδί−
κευσης (Μ.Δ.Ε.) στα «Αειφόρα Έργα Πράσινου». Η από−
δοση του τίτλου στην Αγγλική γλώσσα είναι: M.Sc. 
«Sustainable Landscape Projects».

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι κατά προτε−
ραιότητα Τμημάτων Γεωπόνων και Τεχνολόγων Γεω−
πόνων και όλων των Τμημάτων Σχολών Πανεπιστημι−
ακού, Τεχνολογικού Τομέα και Ανώτατων Σχολών της 
ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της 
αλλοδαπής.

Η επιλογή γίνεται με συνεκτίμηση σειράς κριτηρίων, 
όπως περιγράφονται αναλυτικά στον Κανονισμό Λει−
τουργίας του Π.Μ.Σ.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Το Π.Μ.Σ. έχει εντατικό χαρακτήρα και η χρονική διάρ−
κεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος 
Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών:

• Το πρώτο (Α΄) και το δεύτερο (Β') εξάμηνο περιλαμ−
βάνουν διδασκαλία (παραδόσεις, μελέτες και εξετάσεις) 
εξειδικευμένων γνωστικών αντικειμένων.

• Το τρίτο (Γ΄) αφιερώνεται στην εκπόνηση της μετα−
πτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Για τους φοιτητές που δεν επιθυμούν την ολοκλήρωση 
του προγράμματος σε τρία (3) εξάμηνα, αλλά θα ήθε−
λαν να επιλέξουν πρόγραμμα μερικής φοίτησης, δίνεται 
η δυνατότητα επέκτασης της χρονικής διάρκειας των 
σπουδών του μέχρι και σε πέντε (5) διδακτικά εξάμηνα, 
εκ των οποίων το πέμπτο διατίθεται και για την εκπό−
νηση της διπλωματικής εργασίας. Για την εναλλακτική 
αυτή επιλογή, απαιτείται ειδική έγκριση όπως περιγρά−
φεται αναλυτικά στον Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Μ.Σ.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση διαλέξε−
ων, συμμετοχή σε πρακτικές ασκήσεις − μελέτες και 
επισκέψεις σε έργα πρασίνου και εγκαταστάσεις φο−
ρέων διαχείρισης έργων πρασίνου, καθώς και εκπόνηση 
διπλωματικής εργασίας.

Το σύνολο των μαθημάτων που πρέπει να παρακολου−
θήσουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ανέρχεται σε εννέα (9).

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ. απαιτούνται 
συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (Π.Μ. ή 
ECTS) εκ των οποίων:

• οι εξήντα (60) Π.Μ. προκύπτουν από την παρακολού−
θηση και επιτυχή εξέταση των 9 μαθημάτων και

• οι τριάντα (30) Π.Μ. προκύπτουν από την εκπόνηση 
Διπλωματικής Εργασίας (Δ.Ε.).

Το πρόγραμμα μαθημάτων του Π.Μ.Σ. διαρθρώνεται 
ως εξής:

Α΄ εξάμηνο σπουδών

α/α Μάθημα* Π.Μ. (ECTS)

1 Πλαίσιο Εφαρμογής και Διαχείριση Με−
λετών − Έργων Πράσινου

8

(Application Framework and Management 
of Landscape Projects)

2 Αειφόρα Έργα Πράσινου (Sustainable 
Landscape Projects)

8

3 Κατασκευή Έργων Πράσινου 
(Construction of Landscape Projects)

8

4 Οικολογία Έργων Πράσινου − Αποκατά−
σταση Τοπίων − (Ecology of Landscape 
Projects− Landscape Restoration)

6

Σύνολο 30

Β΄ εξάμηνο σπουδών

α/α Μάθημα* Π.Μ. 
(ECTS)

5 Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Τηλεπικοινωνιών στο Σχεδιασμό και τη 
Διαχείριση Έργων Πράσινου (Information 
& Communication Technologies for 
Landscape Planning and Management)

8

6 Φυτά Έργων Πράσινου (Landscape 
Plants)

6

7 Χλοοτάπητες και Φυτά Εδαφοκάλυψης 
(Turfgrass and Groundcover Plants)

6
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8 Διαχείριση Έργων Πράσινου Ι − Υπέργειο 
περιβάλλον (Landscape Management I − 
Aerial Environment)

5

9 Διαχείριση Έργων Πράσινου II − Περι−
βάλλον Ρίζας (Landscape Management 
II − Root Environment)

5

Σύνολο 30

* σε παρένθεση η απόδοση στην Αγγλική γλώσσα
Γ΄ εξάμηνο σπουδών

α/α Εκπόνηση Δ.Ε.* Π.Μ. (ECTS)

10 Εκπόνηση Δ.Ε. (Master Thesis) 30

Σύνολο 30

* σε παρένθεση η απόδοση στην Αγγλική γλώσσα

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος στο πρόγραμμα ορίζε−
ται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) μεταπτυχιακούς 
φοιτητές. Μεταξύ των εισακτέων γίνονται δεκτοί και 
υπότροφοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του 
Ν. 3685/2008 (ΦΕΚΑ΄148).

Άρθρο 8
Προσωπικό

α) Ανάθεση Διδασκαλίας
Τη διδασκαλία των μαθημάτων και τις ασκήσεις στο 

Π.Μ.Σ. μπορούν να αναλαμβάνουν:
αα) Μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) τα οποία 

υπηρετούν στο Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων ή άλλων 
Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου και μέλη Ε.Π. άλλων Τ.Ε.Ι. ή 
μέλη Διδακτικού και Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) 
Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατη−
γορίες εγνωσμένου επιστημονικού και επαγγελματικού 
κύρους διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ−
θρου 5 του Ν. 3685/2008 (Α΄ 148), επισκέπτες Καθηγητές, 
μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. που έχουν αποχωρήσει λόγω ορίου 
ηλικίας αλλά και ειδικούς επιστήμονες ή διδάσκοντες 
βάσει του Π.δ. 407/1980 (ΦΕΚ 112 Α΄), οι οποίοι είναι 
κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.

αβ) Επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, οι οποίοι 
διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή σημαντική εμπειρία 
στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

Η ανάθεση διδασκαλίας μαθήματος, στους Υπεύθυ−
νους Καθηγητές, γίνεται με απόφαση της Γενικής Συ−
νέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) ύστερα από πρό−
ταση της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. Η 
διδακτέα ύλη όλων των μαθημάτων καθορίζεται από τη 
Γ.Σ.Ε.Σ. ύστερα από πρόταση της Σ.Ε., η οποία προκύπτει 
μετά από διαβούλευση με τους Υπεύθυνους Καθηγητές.

Δεν επιτρέπεται, σε καμιά περίπτωση, η αποκλειστική 
απασχόληση μέλους Ε.Π. στο Π.Μ.Σ. (παραγρ. 3β του 
άρθρου 12 του Ν.2083/1992).

β) Σύμβουλος Καθηγητής (Σ. Κ.)
Την πορεία κάθε μεταπτυχιακού φοιτητή, εκτός από 

την γενική επίβλεψη από την Σ.Ε., θα παρακολουθεί και 
ένα μέλος Ε.Π., Σύμβουλος Καθηγητής. Ο ρόλος του Σ.Κ. 
είναι να βοηθά τον φοιτητή στην αντιμετώπιση εκπαι−
δευτικών και προσωπικών προβλημάτων τα οποία είναι 
πιθανό να προκύψουν.

γ) Υπεύθυνος Καθηγητής (Υ. Κ.)
Κάθε Υ.Κ. πρέπει να είναι κάτοχος Διδακτορικού Τίτ−

λου. Είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση του μαθήματος 
με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο. Έχει την ευθύνη για 
τους εξωτερικούς ή προσκεκλημένους διδάσκοντες του 
μαθήματος, καθώς και για την παρουσία, την ποιότητα 
των σημειώσεων και των βιβλίων, την συμμετοχή των 
φοιτητών, την οργάνωση των εργαστηρίων, διαλέξεων, 
φροντιστηρίων, εκπαιδευτικών επισκέψεων και εργασι−
ών πεδίου. Αντικαθιστά τους διδάσκοντες σε περίπτωση 
απουσίας τους. Στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου 
ενημερώνει εγγράφως με σύντομο σημείωμα την Σ.Ε. για 
την πορεία του μαθήματος. Οι Υ.Κ. μαζί με τα μέλη της Σ.Ε. 
συνεδριάζουν μια φορά τον χρόνο και προτείνουν αλλαγές 
και τροποποιήσεις για την εκπαιδευτική διαδικασία.

δ) Διδάσκων Καθηγητής (Δ.Κ.)
Οι Διδάσκοντες Καθηγητές (εξωτερικοί ή εσωτερι−

κοί) υποβοηθούν τους Υπεύθυνους Καθηγητές στο έργο 
τους. Οι διδάσκοντες πέραν των διδακτικών καθηκόντων 
αναλαμβάνουν διπλωματικές εργασίες ειδίκευσης και 
εργασίες στο μάθημα που διδάσκουν. Σε περίπτωση 
απουσίας ειδοποιούν τον υπεύθυνο καθηγητή τρεις 
τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα.

ε) Επιβλέπων Καθηγητής Διπλωματικής Εργασίας 
(Ε.Κ.Δ.Ε.)

Ο Επιβλέπων Καθηγητής μπορεί να είναι υπεύθυνος 
μαθήματος ή διδάσκων του Π.Μ.Σ. ή άλλο μέλος Ε.Π. 
του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίβλεψη Δ.Ε. αποτελεί 
να κατέχει ο Ε.Κ.Δ.Ε. διδακτορικό τίτλο σπουδών.

στ) Διοικητικό και λοιπό Προσωπικό Υποστήριξης
Για την οργάνωση και λειτουργία του Π.Μ.Σ. θα λει−

τουργεί ειδικό γραφείο υποστήριξης.
Για την οργάνωση και λειτουργία του Π.Μ.Σ. δύναται 

να απασχολείται και το υφιστάμενο διοικητικό, εργα−
στηριακό, τεχνικό και λοιπό προσωπικό του Τμήματος 
Τεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις του 
Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, 
στις αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, βιβλιοθήκες, 
όπου η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή κρίνεται 
επαρκής και ικανοποιητική προκειμένου να καλύψει τις 
εκπαιδευτικές ανάγκες που σχετίζονται με την επιτυχή 
υλοποίηση του Π.Μ.Σ. Επιπλέον το Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποι−
εί −εφόσον απαιτείται− αίθουσες, εργαστήρια και λοιπές 
υποδομές άλλων φορέων.

Άρθρο 10
Χρονική Διάρκεια

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 80παρ.11 
περ. α του Ν. 4009/2011 (Α΄195), όπως τροποποιήθηκε με 
τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ του Ν. 4025/2011 (Α΄ 
228), το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό 
έτος 2019−2020, οπότε και θα αξιολογηθεί η δυνατότητα 
συνέχισης της λειτουργίας του.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

1. Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. ανά κύκλο 
σπουδών υπολογίζεται σε εβδομήντα οκτώ χιλιά−
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δες ευρώ (78.000€) και αναλύεται στον πίνακα που 
ακολουθεί:

ΔΑΠΑΝΕΣ − ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α Κατηγορία Δαπάνης Ευρώ (€) Ποσοστό

1 Κόστος Εκπαίδευσης 19.500 25%

2 Έξοδα μετακίνησης 
διδασκόντων

3.000 4%

3 Προσκεκλημένοι 
διδάσκοντες

6.000 8%

4 Κόστος υποστήριξης 18.000 23%

5 Προβολή και 
Δημοσιότητα

1.500 2%

6 Λειτουργικά έξοδα (Αναλώ−
σιμα, Λογισμικό, Βιβλία κοκ.)

3.000 4%

7 Απόδοση στον Ε.Λ. Κ.Ε.* ΤΕΙ 
Ηπείρου

7.800 10%

8 Απόδοση στον τακτικό προ−
ϋπολογισμό του ΤΕΙ Ηπείρου

19.200 25%

ΣΥΝΟΛΟ 78.000 100%

* Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

2. Οι κατηγορίες δαπανών 1, 2 και 4 θεωρούνται ανε−
λαστικές.

3. Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από 
δίδακτρα, χορηγίες, εκπαιδευτικά, ερευνητικά και ανα−
πτυξιακά προγράμματα σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 8 του Ν. 3685/2008 (Α΄ 148) όπως έχει τροπο−
ποιηθεί και ισχύει.

4. Τα δίδακτρα θα υπάρχει δυνατότητα να καλύπτο−
νται και από υποτροφίες σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 8 του Ν. 3685/2008 (Α΄ 148) όπως έχει τροπο−
ποιηθεί και ισχύει.

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις

Όλα τα θέματα τα οποία δεν προβλέπονται στην πα−
ρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό 
Λειτουργίας του Π.Μ.Σ. και από τα αρμόδια όργανα 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Άρτα, 1 Φεβρουαρίου 2016 

Ο Πρόεδρος 
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΓΛΑΒΑΣ  
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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