
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός των τελών αίτησης φορητότητας 
αριθμών της εταιρείας «COSMOTE ΑΕ» για την κι-
νητή τηλεφωνία.

2 Επάρκεια της ελάχιστης στελέχωσης της Υπηρε-
σίας Δόμησης σε επίπεδο Τμήματος στον Δήμο 
Ωραιοκάστρου Νομού Θεσσαλονίκης.

3 Τροποποίηση των άρθρων 7, 8 και 9 της υπ’ αρ. 
75/1/20.9.2018 (Β΄  4626) απόφασης της Συγκλή-
του του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών με τίτλο: «Αθλητικός Τουρισμός, Οργάνωση 
Δρώμενων, Χορός» του Τμήματος Επιστήμης Φυ-
σικής Αγωγής και Αθλητισμού της Σχολής Επιστή-
μης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Δημοκρίτει-
ου Πανεπιστημίου Θράκης.

4 Τροποποίηση του άρθρου 7 της υπ’ αρ. 129/56/
29.3.2018 (Β΄  2083) απόφασης της Συγκλήτου 
του Δ.Π.Θ. που αφορά στην έγκριση επανίδρυσης 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο: «Αειφορικά συστήματα παραγωγής και 
περιβάλλον στην γεωργία» του Τμήματος Αγροτι-
κής Ανάπτυξης της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας 
και Δασολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημί-
ου Θράκης όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 
37/33/23.7.2020 (Β΄ 3850) απόφαση.

5 Τροποποίηση των άρθρων 8 και 9 της υπ’ αρ. 
15/42/14.1.2021 (Β΄ 1388) απόφασης της Συγκλή-
του του Δ.Π.Θ. που αφορά στην έγκριση του Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: 
«ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (Finance  - 
Accounting)» του Τμήματος Οικονομικών Επι-
στημών της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και 
Οικονομικών Επιστημών του Δημοκριτείου Πανε-
πιστημίου Θράκης.

6 Υπερωριακή απασχόληση εργατοτεχνικού προ-
σωπικού, για το έτος 2022.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 1031/5 (1)
   Καθορισμός των τελών αίτησης φορητότητας 

αριθμών της εταιρείας «COSMOTE ΑΕ» για την 

κινητή τηλεφωνία. 

 Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ EETT

  Έχοντας υπόψη:
α. τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσω-

μάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονι-
κές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184), 
και ιδίως τα στοιχεία κα΄, λγ΄ της παρ. 2 του άρθρου 113, 
το άρθρο 182, την παρ. 4 του άρθρου 214, την παρ. 3 
του άρθρου 230 και την παρ. 1 του άρθρου 231 αυτού,

β. τον ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοι-
νωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατά-
ξεις» (Α΄ 82), όπως ισχύει,

γ. την υπ’ αρ. 696/115/11.7.2013 απόφαση της ΕΕΤΤ 
«Τροποποίηση και Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο του 
Κανονισμού της Φορητότητας Αριθμών στην Ελληνική 
Αγορά» (Β΄ 1873), όπως ισχύει τροποποιηθείσα από τις υπ’ 
αρ. 708/14/20.2.2014 (Β΄ 557), υπ’ αρ. 735/006/9.10.2014 
(Β΄ 2986), υπ’ αρ. 837/2/30.11.2017 (Β΄ 4413) και υπ’ αρ. 
990/6/10.5.2021 (Β΄ 2421) αποφάσεις της ΕΕΤΤ,

δ. την υπ’ αρ. 1017/5/29.11.2021 απόφαση της ΕΕΤΤ 
«Αποτελέσματα Κοστολογικού Ελέγχου του Οργανισμού 
Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) έτους 2020 
(με απολογιστικά στοιχεία 2018) για τις υπό ρύθμιση αγο-
ρές χονδρικής στις οποίες έχει επιβληθεί υποχρέωση 
ελέγχου τιμών, κοστολόγησης και λογιστικού διαχωρι-
σμού» (Β΄ 6515),

ε. την υπό στοιχεία ΕΕΤΤ 36103/20.5.2022 εισήγηση 
της αρμόδιας Υπηρεσίας της ΕΕΤΤ,

και ύστερα από προφορική εισήγηση τoυ Προέδρου, 
Καθηγητή Κωνσταντίνου Μασσέλου και του Αντιπροέ-
δρου, Καθηγητή Δημητρίου Βαρουτά,

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

8 Ιουλίου 2022 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3543

35589



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ35590 Τεύχος B’ 3543/08.07.2022

και εκτιμώντας ότι:
1. Το Σύμφωνα με το άρθρο 6 (Τμήμα Α) της υπ’ αρ. 

696/115/11.7.2013 απόφασης της ΕΕΤΤ, ορίζονται τα 
τέλη για την παροχή υπηρεσιών φορητότητας αριθμών, 
μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται το τέλος αίτησης 
φορητότητας - για το οποίο προβλέπονται ειδικότερα 
τα ακόλουθα:

«α. Τέλος αίτησης φορητότητας
i. Ο πάροχος - δότης δύναται να αιτηθεί από τον πάρο-

χο - δέκτη την καταβολή τέλους αίτησης φορητότητας 
που αφορά τη διαδικασία διεκπεραίωσης μιας αίτησης 
συνδρομητή για φορητότητα αριθμού (-ών). Το εν λόγω 
τέλος αφορά στις περιπτώσεις της αποδοχής και της 
απόρριψης της αίτησης φορητότητας και προσδιορίζε-
ται με βάση την αρχή της κοστοστρέφειας.

ii. Για τον προσδιορισμό του εν λόγω τέλους λαμβά-
νονται υπόψη μόνο οι εργασίες που πραγματοποιού-
νται από τον πάροχο - δότη για την εξέταση της αίτησης 
φορητότητας μέχρι την αποδοχή ή απόρριψή της. Δεν 
λαμβάνονται υπόψη οι επιπλέον διαδικασίες που απαι-
τούνται για την αποσύνδεση του συνδρομητή από τον 
πάροχο - δότη, ούτε οι διαδικασίες αλλαγών στις πλη-
ροφορίες δρομολόγησης.

iii. Το τέλος αίτησης φορητότητας υπόκειται σε έγκρι-
ση από την ΕΕΤΤ. Για τον υπολογισμό του τέλους δύναται 
να χρησιμοποιηθεί Bottom-Up μοντέλο. Για τον προσ-
διορισμό του τέλους που θα εφαρμόσει κατά το επόμε-
νο έτος κάθε πάροχος - δότης υποβάλλει προς έλεγχο 
στην ΕΕΤΤ τα στοιχεία κόστους που ορίζει η παρούσα 
εντός του μηνός Ιουλίου κάθε έτους. Σε περίπτωση μη 
παροχής επαρκών κοστολογικών στοιχείων από έναν 
υπόχρεο πάροχο, η ΕΕΤΤ δύναται να χρησιμοποιεί για 
την ανάλυση του κόστους δικό της Bottom-Up μοντέλο 
χρησιμοποιώντας στοιχεία της αγοράς που έχει στη δι-
άθεσή της ή/και μεθοδολογίες συγκριτικών αναφορών 
(benchmarking).

iv. Επιτρέπεται η εφαρμογή τέλους αίτησης φορη-
τότητας μεταξύ δύο παρόχων με βάση την αρχή της 
αμοιβαιότητας, κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των εν λόγω 
παρόχων.».

2. Η εταιρεία COSMOTE ΑΕ (εφεξής COSMOTE) δεν 
υπέβαλε στην ΕΕΤΤ προς έγκριση τιμές και μοντέλο για 
τα τέλη αιτήσεων φορητότητας αριθμών κινητής τηλε-
φωνίας για τα έτη 2018 έως 2021.

3. Δεδομένου ότι:
α. η φορητότητα είναι εξαιρετικής σημασίας για τη 

σωστή λειτουργία της αγοράς διότι δίδει περισσότερες 
επιλογές στους καταναλωτές, παρεμποδίζει την πιθανή 
υιοθέτηση πρακτικών περιοριστικών του ανταγωνισμού 
ακόμα και σε συναφείς επηρεαζόμενες αγορές (π.χ. τερ-
ματικού εξοπλισμού) και αυξάνει τον ανταγωνισμό με-
ταξύ των παρόχων, υφιστάμενων και νεοεισερχόμενων,

β. η μη υποβολή στην ΕΕΤΤ αιτήματος από πάροχο για 
προσδιορισμό τελών αιτήσεων φορητότητας αριθμών 
δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο μη προσδιορισμού των 
εν λόγω τελών ούτε λόγο εφαρμογής τελών στην αγορά 
μόνο από ορισμένους παρόχους που υπέβαλαν στην 
ΕΕΤΤ αίτημα έγκρισης τιμών,

γ. είναι ανάγκη για την ορθή λειτουργία της αγοράς 
να ορίζονται τιμές για τα τέλη αιτήσεων φορητότητας 

αριθμών για όλους τους παρόχους σταθερής και κινητής 
τηλεφωνίας.

Επομένως, θα πρέπει με απόφαση της ΕΕΤΤ να ορι-
στούν τα τέλη αιτήσεων φορητότητας αριθμών κινητής 
τηλεφωνίας της εταιρείας COSMOTE.

4. Η ΕΕΤΤ δύναται να καθορίζει τιμές για τα τέλη αίτη-
σης φορητότητας χρησιμοποιώντας μεθοδολογίες συ-
γκριτικών αναφορών των αντίστοιχων τελών άλλων πα-
ρόχων (benchmarking). Εν προκειμένω, τα πιο πρόσφατα 
στοιχεία κόστους που έχει στη διάθεσή της η ΕΕΤΤ είναι 
αυτά του έτους 2020, που προέκυψαν με βάση απολογι-
στικά στοιχεία έτους 2018 και προϋπολογιστικά στοιχεία 
των ετών 2019 και 2020 και συγκεκριμένα τα κοστοστρε-
φή στοιχεία που έχει υποβάλει ο ΟΤΕ για τις αιτήσεις φο-
ρητότητας αριθμών σταθερής τηλεφωνίας, όπως αυτά 
εγκρίθηκαν με την υπ’ αρ. 1017/5/29.11.2021 απόφαση 
της ΕΕΤΤ (ανωτέρω δ). Δεδομένου ότι οι σχετικές δρα-
στηριότητες και κόστη για την εξέταση των αιτήσεων 
φορητότητας αριθμών δεν αναμένεται να διαφέρουν 
ουσιωδώς μεταξύ των παρόχων, είναι εύλογο στο πλαί-
σιο εφαρμογής της μεθοδολογίας benchmarking οι τιμές 
του τέλους αίτησης φορητότητας αριθμών κινητής τηλε-
φωνίας για την εταιρεία COSMOTE να προσδιοριστούν 
σύμφωνα με τα διαθέσιμα αντίστοιχα τέλη της ΟΤΕ Α.Ε..

5. Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1017/5/29.11.2021 απόφα-
ση EETT, αναφορικά με τα αποτελέσματα κοστολογικού 
ελέγχου της ΟΤΕ Α.Ε. για το έτος 2020, ορίστηκαν για το 
έτος 2020 οι ακόλουθες κοστοστρεφείς για τον ΟΤΕ τιμές 
για τα τέλη αίτησης φορητότητας αριθμών σταθερής 
τηλεφωνίας:

α. Αποδεκτή Αίτηση

Έτος Μοναδιαίο 
κόστος

Μονάδα 
Μέτρησης

2020 0,50 EUR

β. Απορριφθείσα Αίτηση

Έτος Μοναδιαίο 
κόστος

Μονάδα 
Μέτρησης

2020 0,09 EUR
6. Επειδή, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις 

του Κανονισμού Φορητότητας και τις ακολουθούμενες 
διαδικασίες φορητότητας στην Εθνική Βάση Δεδομένων 
Αναφοράς για τη Φορητότητα, οι εργασίες αποδοχής ή 
απόρριψης αιτήσεων φορητότητας αριθμών σταθερής 
και κινητής τηλεφωνίας δεν διαφέρουν ουσιωδώς με-
ταξύ τους, για τον προσδιορισμό των τελών αιτήσεων 
φορητότητας αριθμών κινητής τηλεφωνίας μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν οι αναφορές των αντίστοιχων τελών 
των παρόχων σταθερής τηλεφωνίας. Επίσης, δεδομέ-
νου ότι οι σχετικές δραστηριότητες και κόστη για την 
εξέταση των αιτήσεων φορητότητας αριθμών δεν ανα-
μένεται να διαφέρουν ουσιωδώς μεταξύ των παρόχων, 
είναι εύλογο στο πλαίσιο εφαρμογής της μεθοδολογίας 
benchmarking οι τιμές του τέλους αίτησης φορητότητας 
αριθμών κινητής τηλεφωνίας για την εταιρεία COSMOTE 
να προσδιοριστούν σύμφωνα με τα διαθέσιμα αντίστοι-
χα τέλη της ΟΤΕ Α.Ε.. Κατά συνέπεια τα τέλη του σημείου 
5 ανωτέρω, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως τιμές 
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για τα τέλη αίτησης φορητότητας αριθμών κινητής τη-
λεφωνίας της εταιρείας COSMOTE, δηλαδή:

α. Αποδεκτή Αίτηση

Μοναδιαίο κόστος Μονάδα Μέτρησης

0,50 EUR

β. Απορριφθείσα Αίτηση

Μοναδιαίο κόστος Μονάδα Μέτρησης

0,09 EUR
Δεδομένου ότι τα ανωτέρω τέλη δεν είναι κοστοστρε-

φή, πρέπει να οριστεί ότι η εφαρμογή τους εκκινεί από τη 
δημοσίευση της ληφθησομένης αποφάσεως στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύουν μέχρι την έκδοση 
νεότερης απόφασης της ΕΕΤΤ.

7. Ο καθορισμός των σχετικών τελών αίτησης φο-
ρητότητας αριθμών κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας 
COSMOTE διενεργείται στο πλαίσιο της εύρυθμης λει-
τουργίας της φορητότητας, της ανάπτυξης του ανταγω-
νισμού μεταξύ των παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
και εξασφάλισης διαφάνειας στην αγορά, αποφασίζει:

1. Ορίζει τις ακόλουθες τιμές για τα τέλη αίτησης φο-
ρητότητας αριθμών κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας 
COSMOTE Α.Ε.:

α. Αποδεκτή Αίτηση

Μοναδιαίο τέλος Μονάδα Μέτρησης

0,50 EUR

β. Απορριφθείσα Αίτηση

Μοναδιαίο τέλος Μονάδα Μέτρησης

0,09 EUR
2. Εντέλλεται τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Ορίζει ότι τα ανωτέρω τέλη ισχύουν από τη δημο-

σίευση της απόφασης της ΕΕΤΤ στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως και μέχρι την έκδοση νεότερης απόφασης 
ορισμού τελών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 24 Μαΐου 2022

Ο Πρόεδρος 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ

Ι

Αριθμ. 174759 (2)
    Επάρκεια της ελάχιστης στελέχωσης της Υπηρε-

σίας Δόμησης σε επίπεδο Τμήματος στον Δήμο 

Ωραιοκάστρου Νομού Θεσσαλονίκης.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-

κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α΄ 87) και ιδίως το άρθρο 97Α.

2. Το π.δ. 142/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης» (Α΄ 235).

3. Τα άρθρα 28 και 28Α του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρα-
τισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας 
και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 47), όπως συμπληρώθηκε με 
τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4368/2016 «Μέτρα 
για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 21).

4. Το άρθρο 103 του ν. 4876/2021 «Ρυθμίσεις για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 
και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επεί-
γουσες διατάξεις» (Α΄ 251).

5. Την υπ’ αρ. 34012/26.5.2022 (Υ.Ο.Δ.Δ. 435) απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών, αναφορικά με την ανανέω-
ση θητείας του Ιωάννη Σάββα του Κωνσταντίνου στη 
θέση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης.

6. Την υπ’ αρ. 22101/18.4.2013 (Β΄ 1202) απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Μακεδονίας - Θράκης, αναφορικά με την έγκριση 
κατάρτισης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του 
Δήμου Ωραιοκάστρου Νομού Θεσσαλονίκης, την υπ’ αρ. 
55347/6.9.2017 (Β΄ 3348) απόφαση του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης περί 
τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
του φορέα, την υπ’ αρ. 5902+4463/21.2.2019 (Β΄ 996) 
τροποποίησή του, καθώς και την υπ’ αρ. 43205/17.9.2020 
(Β΄ 4412) τελευταία τροποποίησή του.

7. Την υπ’ αρ. 317/11676/31.5.2022 διαπιστωτική πρά-
ξη του Δημάρχου Ωραιοκάστρου Νομού Θεσσαλονίκης, 
με την οποία διαπιστώνεται η δυνατότητα λειτουργίας 
Υπηρεσίας Δόμησης σε επίπεδο Τμήματος, καθώς και την 
επάρκεια στελέχωσης της εν λόγω οργανικής μονάδας 
του φορέα.

8. Την υπ’ αρ. 13178/17.6.2022 βεβαίωση του Δη-
μάρχου Ωραιοκάστρου, όπου βεβαιώνεται ότι πληρού-
νται οι προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 97Α του 
ν. 3852/2010 (Α΄ 87).

9. Το υπ’ αρ. 11743/1.6.2022 έγγραφο του γραφείου 
Δημάρχου Δήμου Ωραιοκάστρου, μαζί με τη συνημμένη 
σε αυτό αλληλογραφία, διαπιστώνουμε:

ότι η Υπηρεσία Δόμησης σε επίπεδο Τμήματος του 
Δήμου Ωραιοκάστρου Νομού Θεσσαλονίκης διαθέτει 
την επάρκεια ελάχιστης στελέχωσης κατά τα οριζόμενα 
στο άρθρο 97Α του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 103 του ν. 4876/2021.

Η παρούσα διαπιστωτική πράξη ισχύει υπό την αίρεση 
της πλήρωσης των προϋποθέσεων οι οποίες βεβαιώθη-
καν στην υπ’ αρ. 13178/17.6.2022 βεβαίωση του Δημάρ-
χου Ωραιοκάστρου Νομού Θεσσαλονίκης. Σε περίπτωση 
άρσης της ισχύος οποιασδήποτε εκ των προϋποθέσεων, 
αίρεται άμεσα και αυτοδίκαια και η παρούσα πράξη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 22 Ιουνίου 2022

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
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Αριθμ. απόφ. 32/68 (3)
    Τροποποίηση των άρθρων 7, 8 και 9 της υπ’ αρ. 

75/1/20.9.2018 (Β΄ 4626) απόφασης της Συγκλή-

του του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-

δών με τίτλο: «Αθλητικός Τουρισμός, Οργάνω-

ση Δρώμενων, Χορός» του Τμήματος Επιστήμης 

Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Σχολής Επι-

στήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Δημο-

κρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την υπό στοιχεία 137509/Ζ1/2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 490) δι-

απιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, με την οποία διαπιστώνεται η εκλογή 
Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων του Δ.Π.Θ. με θητεία τεσ-
σάρων (4) ετών, από 1.9.2018 έως 31.8.2022.

2. Την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4485/2017 «Οργά-
νωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθ-
μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114), που 
αναφέρεται στις αρμοδιότητες της Συγκλήτου.

3. Τον ν. 4485/2017 (Α΄ 114) και ιδίως τα άρθρα 30 «Γε-
νικές διατάξεις», 31 «Όργανα διοίκησης των Π.Μ.Σ.», 32 
«Ίδρυση Π.Μ.Σ.», 33 «Διάρκεια φοίτησης και πιστωτικές 
μονάδες», 34 «Επιλογή, δικαιώματα και υποχρεώσεις 
μεταπτυχιακών φοιτητών», 35 «Δωρεάν φοίτηση - υπο-
τροφίες», 36 «Διδακτικό προσωπικό», 37 «Πόροι - χρη-
ματοδότηση ΠΜΣ», καθώς και τις μεταβατικές διατάξεις 
του άρθρου 85.

4. Τον ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 38) και ιδίως το άρθρο 
19 «Λοιπές διατάξεις για την ανώτατη εκπαίδευση» και 
το άρθρο 42.

5. Την υπό στοιχεία 216772/Ζ1/8.12.2017 υπουργική 
απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπο-
λογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β΄ 4334).

6. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία: 
α) 163204/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29.9.2017 «Εφαρμογή των δι-
ατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχι-
ακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών - 
Λοιπά θέματα», β) 203446/Ζ1/22.11.2017 «Διευκρινήσεις 
σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114)», γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22.12.2017 «Εφαρ-
μογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέμα-
τα μεταπτυχιακών σπουδών» και δ) 45070/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙ-
ΓΟΝ/19.3.2018 «Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4521/18 
«Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες δι-
ατάξεις» (Α΄ 38) - Αποστολή ενδεικτικού υποδείγματος 
συνοδευτικών εγγράφων της παρ. 3 του άρθρου 32 του 
ν. 4485/2017».

7. Τον ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποιότητας στην 
ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώ-
ρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα Διπλώματος» 
(Α΄ 189), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το 
άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), το οποίο διατηρήθηκε 
σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 
(Α΄ 133).

9. Το π.δ. 86/2013 «Συγχώνευση Τμημάτων, ίδρυση - 
συγκρότηση - ανασυγκρότηση Σχολών στο Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο Θράκης» (Α΄ 124).

10. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του 
Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 
του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (υπ’ αρ. 
573/8.4.2022 συνεδρία).

11. Την απόφαση Συγκλήτου στην υπ’ αρ. 75/1/
20.9.2018 (Β΄ 4626), με την οποία εγκρίθηκε η ίδρυση 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: 
«Αθλητικός Τουρισμός, Οργάνωση Δρώμενων, Χορός» 
του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλη-
τισμού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης σε 
εφαρμογή του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

12. Την υπ’ αρ. 4/36/12.5.2022 εισήγηση της Επιτροπής 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Θ..

13. Tο υπό στοιχεία 137495/Ζ1/22.8.2018 έγγραφο 
έγκρισης από το ΥΠ.Π.Ε.Θ..

14. Την υπ’ αρ. 16559/2.7.2020 απόφαση πιστοποίησης 
του ΣΑΠ της ΕΘΑΑΕ για το ΠΠΣ του Τμήματος Επιστήμης 
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Σχολής Επιστήμης 
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκριτείου Πα-
νεπιστημίου Θράκης.

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού 
προϋπολογισμού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 
Θράκης, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση των άρθρων 7, 8 και 9 της υπ’ αρ. 
75/1/20.9.2018 (Β΄ 4626) απόφασης της Συγκλήτου, ως 
ακολούθως:

«Άρθρο 7
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2026 - 2027.».

«Άρθρο 8 
Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) το 
70% του συνολικού κόστους λειτουργίας του Π.Μ.Σ. αφο-
ρά στις λειτουργικές δαπάνες και ανέρχεται στο ποσό 
των εβδομήντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα 
ευρώ (79.380 €) για κάθε κύκλο σπουδών και αναλύεται 
ως εξής:

Κατηγορίες Δαπανών Ποσό 
Δαπάνης

Αμοιβές, διδακτικού, διοικητικού και τεχνι-
κού προσωπικού

57.660

Δαπάνες μετακινήσεων (εκπαιδευτικές δρά-
σεις)

10.000

Υποτροφίες 2.060
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Δαπάνες Προμηθειών, Συντήρησης Εξοπλι-
σμού και Λογισμικού

3.350

Αναλώσιμα 2.610

Γενικές Δαπάνες 3.700

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (€) 79.380
Το συνολικό ύφος των δαπανών του προγράμματος 

υπολογίζεται με βάση το ποσοστό 30% των φοιτη-
τών που απαλλάσσεται από την καταβολή των τελών 
φοίτησης σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 35 του 
ν. 4485/2017. Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι απαλλα-
γής καταβολής τελών φοίτησης είναι λιγότεροι από 30%, 
θα προκύψουν αυξήσεις και ο ΕΛΚΕ του ιδρύματος θα 
μπορεί να εισπράττει τα επιπλέον ποσά.

Οι αμοιβές του τακτικού διδακτικού, τεχνικού και δι-
οικητικού προσωπικού των Ιδρυμάτων αφορά εργασία 
που υπερβαίνει τις κατά νόμο υποχρεώσεις τους.

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλύπτεται από 
δίδακτρα, ερευνητικά προγράμματα, χορηγίες, δωρεές 
κ.λπ.».

«Άρθρο 9 
Τέλη φοίτησης

Για το σύνολο του προγράμματος τα τέλη φοίτησης 
ανέρχονται σε 2.700 ευρώ.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κομοτηνή, 12 Μαΐου 2022

Ο Πρύτανης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ

Ι

Αριθμ. απόφ. 27/68 (4)
    Τροποποίηση του άρθρου 7 της υπ’ αρ. 

129/56/29.3.2018 (Β΄ 2083) απόφασης της Συ-

γκλήτου του Δ.Π.Θ. που αφορά στην έγκριση 

επανίδρυσης του Προγράμματος Μεταπτυχια-

κών Σπουδών με τίτλο: «Αειφορικά συστήματα 

παραγωγής και περιβάλλον στην γεωργία» του 

Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Σχολής Επι-

στημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δημοκρι-

τείου Πανεπιστημίου Θράκης όπως τροποποι-

ήθηκε με την υπ’ αρ. 37/33/23.7.2020 (Β΄ 3850) 

απόφαση.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την υπό στοιχεία 137509/Ζ1/2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 490) δι-

απιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, με την οποία διαπιστώνεται η εκλογή 
Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων του Δ.Π.Θ. με θητεία τεσ-
σάρων (4) ετών, από 1.9.2018 έως 31.8.2022.

2. Την παρ. 1 του άρθρου 45 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), 
η οποία τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 42 
του ν. 4521/2018 (Α΄ 38) σύμφωνα με την οποία «Με 

απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος καταρτίζεται 
ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος 
κάθε Π.Μ.Σ., ο οποίος εγκρίνεται από τη Σύγκλητο, δημο-
σιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αναρτάται 
στο διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος και κοινοποιείται 
στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

3. Τον ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά-
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195).

4. Την υπό στοιχεία 216772/Ζ1/8.12.2017 υπουργική 
απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπο-
λογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β΄ 4334).

5. Τον ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποιότητας στην 
ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώ-
ρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα Διπλώματος» 
(Α΄ 189).

6. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το 
άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), το οποίο διατηρήθηκε 
σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 
(Α΄ 133).

7. Το π.δ. 86/2013 «Συγχώνευση Τμημάτων, ίδρυση - 
συγκρότηση - ανασυγκρότηση Σχολών στο Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο Θράκης» (Α΄ 124).

8. Την απόφαση της Συγκλήτου συνεδρίαση υπ’ αρ. 
129/56/29.3.2018 (Β΄ 2083), με την οποία εγκρίθηκε η 
επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών με τίτλο: «Αειφορικά συστήματα παραγωγής και 
περιβάλλον στη γεωργία» του Τμήματος Επιστήμης Φυ-
σικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκριτείου Πανεπι-
στημίου Θράκης σε εφαρμογή του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

9. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Αγροτικής Ανάπτυξης του Δημοκριτείου Πανεπι-
στημίου Θράκης (υπ’ αρ. 16/13.4.2022 συνεδρία).

10. Την υπ’ αρ. 1/36/12.5.2022 εισήγηση της Επιτροπής 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Θ.

11. Την υπ’ αρ. 27094/28.4.2022 απόφαση πιστοποίη-
σης του ΣΑΠ της ΕΘΑΑΕ για το ΠΠΣ του Τμήματος Αγρο-
τικής Ανάπτυξης της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και 
Δασολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

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

Την τροποποίηση του άρθρου 7 της υπ’ αρ. 129/56/
29.3.2018 (Β΄  2083) απόφασης της Συγκλήτου όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 37/33/23.7.2020 (Β΄ 3850) 
απόφαση, ως ακολούθως:

«Άρθρο 7
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό 
έτος 2027-2028 με την επιφύλαξη των διατάξεων της 
παρ. 8 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κομοτηνή, 12 Μαΐου 2022

Ο Πρύτανης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
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Αριθμ. απόφ. 28/68 (5)
    Τροποποίηση των άρθρων 8 και 9 της υπ’ αρ. 

15/42/14.1.2021 (Β΄  1388) απόφασης της Συ-

γκλήτου του Δ.Π.Θ. που αφορά στην έγκριση 

του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

με τίτλο: «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

(Finance - Accounting)» του Τμήματος Οικονο-

μικών Επιστημών της Σχολής Κοινωνικών, Πολι-

τικών και Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρι-

τείου Πανεπιστημίου Θράκης.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4485/2017 «Οργά-

νωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμί-
σεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114), η οποία 
αναφέρεται στις αρμοδιότητες της Συγκλήτου.

2. Την υπό στοιχεία 137509/Ζ1/2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 490) δι-
απιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, με την οποία διαπιστώνεται η εκλογή 
Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων του Δ.Π.Θ. με θητεία τεσ-
σάρων (4) ετών, από 1.9.2018 έως 31.8.2022.

3. Τον ν. 4485/2017 και ιδίως τα άρθρα 30 «Γενικές δια-
τάξεις», 31 «Όργανα διοίκησης των Π.Μ.Σ.», 32 «Ίδρυση 
Π.Μ.Σ.», 33 «Διάρκεια φοίτησης και πιστωτικές μονάδες», 
34 «Επιλογή, δικαιώματα και υποχρεώσεις μεταπτυχια-
κών φοιτητών», 35 «Δωρεάν φοίτηση - υποτροφίες», 36 
«Διδακτικό προσωπικό», 37 «Πόροι - χρηματοδότηση 
ΠΜΣ», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και τις 
μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 85 (Α΄ 114).

4. Την υπό στοιχεία 216772/Ζ1/8.12.2017 υπουργική 
απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπο-
λογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β΄ 4334).

5. Τον ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποιότητας στην 
ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώ-
ρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα Διπλώματος» 
(Α΄ 189).

6. Το π.δ. 86/2013 «Συγχώνευση Τμημάτων, ίδρυση - 
συγκρότηση - ανασυγκρότηση Σχολών στο Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο Θράκης» (Α΄ 124).

7. Το απόσπασμα πρακτικών των Συνελεύσεων του 
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Δημοκριτείου 
Πανεπιστημίου Θράκης (συνεδρία υπ’ αρ. 128/13.4.2022).

8. Την υπ’ αρ. 2/36/12.5.2022 εισήγηση της Επιτροπής 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Θ.

9. Την υπ’ αρ. 19770/1.2.2021 απόφαση πιστοποίησης 
του ΣΑΠ της ΕΘΑΑΕ για το ΠΠΣ του Τμήματος Οικονομι-
κών Επιστημών της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και 
Οικονομικών Επιστημών του Δημοκριτείου Πανεπιστη-
μίου Θράκης.

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

Την τροποποίηση των άρθρων 8 και 9 της υπ’ αρ. 
15/42/14.1.2021 (Β΄ 1388) απόφασης της Συγκλήτου 
του ΔΠΘ, ως ακολούθως:

«Άρθρο 8 
Κόστος Λειτουργίας

Το 70% του κόστος λειτουργίας για κάθε κύκλο του 
Π.Μ.Σ. ανέρχεται σε ογδόντα έξι χιλιάδων οκτακόσια 
ευρώ (86.800 €) κι αναλύεται ως ακολούθως:

ΕΞΟΔΑ Ποσό σε €

1 Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λο-
γισμικού

2.000

2 Δαπάνες αναλώσιμων 2.000

3 Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων 
και μετακινήσεων διδασκόντων για εκ-
παιδευτικές δράσεις

10.000

4 Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσω-
πικού των ΑΕΙ και ερευνητικών κέντρων 
και ινστιτούτων που συμμετέχουν στην 
οργάνωση του ΠΜΣ

63.000

5α Αμοιβές διοικητικής υποστήριξης 3.000

5β Αμοιβές τεχνικής υποστήριξης 1.000

6 Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα δη-
μοσιεύσεων, δημοσιότητας - προβο-
λής, μεταφράσεων, αγοράς εκπαιδευ-
τικού υλικού, οργάνωσης συνεδρίου, 
δαπάνες εργασιών πεδίου

5.800

ΣΥΝΟΛΟ * 86.800

*Το συνολικό ύψος των δαπανών του προγράμμα-
τος υπολογίζεται με βάση το ποσοστό 30% των φοιτη-
τών που απαλλάσσεται από την καταβολή των τελών 
φοίτησης σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 35 του 
ν. 4485/2017. Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι απαλ-
λαγής καταβολής διδάκτρων είναι λιγότεροι από 30%, 
θα προκύψουν αυξήσεις και ο ΕΛΚΕ του ιδρύματος θα 
μπορεί να εισπράττει τα επιπλέον ποσά.

Οι αμοιβές του τακτικού διδακτικού, τεχνικού και δι-
οικητικού προσωπικού των Ιδρυμάτων αφορά εργασία 
που υπερβαίνει τις κατά νόμο υποχρεώσεις τους.

Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ θα καλύπτεται από 
δίδακτρα, ερευνητικά προγράμματα, χορηγίες, δωρεές 
κ.λπ.».

«Άρθρο 9 
Τέλη φοίτησης

Για το σύνολο του προγράμματος τα τέλη φοίτησης 
ανέρχονται σε 4.000 ευρώ.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κομοτηνή, 12 Μαΐου 2022

Ο Πρύτανης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
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    Υπερωριακή απασχόληση εργατοτεχνικού προ-
σωπικού, για το έτος 2022.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
- τον ν. 1069/1980 (Α΄ 191) και τον ν. 4483/2017 (Α΄ 107),
- το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176),
- τον Ο.Ε.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π. και ειδικότερα του άρθρου 

24,
- την εγκεκριμένη πίστωση του Κ.Α. 60.00.02 ποσού 

€ 4.700,00 του προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π. για το 
έτος 2022,

- την αναγκαιότητα: α) υπερωριακής απασχόλησης 
πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης και 
μέχρι την 22α ώρα του εργατοτεχνικού προσωπικού 
της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π., β) υπερωριακής απασχόλησης πέρα 
από τις ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης, τις Κυ-
ριακές, αργίες και λοιπές εξαιρέσιμες των υπαλλήλων 
(εργατοτεχνικό προσωπικό), προκειμένου να αντιμετω-
πίζονται έκτακτες, εποχικές ή επείγουσες, απρόβλεπτες 
υπηρεσιακές ανάγκες και να εξυπηρετούνται άμεσα και 
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο περιστατικά αποκατά-
στασης βλαβών στα δίκτυα και τις εγκαταστάσεις της 
Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π.,

- την εισήγηση του Γενικού Διευθυντή, αποφασίζει 
ομόφωνα:

1. Εγκρίνει την υπερωριακή απασχόληση του εργατο-
τεχνικού προσωπικού της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π. για το έτος 2022, 
όπως παρακάτω:

α. την υπερωριακή απασχόληση του εργατοτεχνικού 
προσωπικού, πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής απα-
σχόλησης και μέχρι την 22:00 ώρα για το έτος 2022 έως 
και την 31.12.2022. Το σύνολο των ωρών της απογευμα-
τινής υπερωριακής εργασίας (μέχρι την 22α ώρα), δεν θα 
υπερβαίνει τις 120 ώρες ανά υπάλληλο και ανά εξάμηνο,

β. την υπερωριακή απασχόληση του εργατοτεχνικού 
προσωπικού τις Κυριακές, αργίες και λοιπές εξαιρέσι-
μες για το έτος 2022 μέχρι και τις 31.12.2022. Το σύνολο 
των ωρών της εργασίας τις Κυριακές, αργίες  και λοιπές 
εξαιρέσιμες ημέρες δεν θα υπερβαίνει τις 96 ώρες ανά 
υπάλληλο και ανά εξάμηνο.

2. Τα παραπάνω αναφερόμενα όρια ωρών δύνανται 
να πραγματοποιηθούν μόνο εφόσον το επιβάλλουν οι 
ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π. και με την προϋπόθεση ότι σε 
καμία περίπτωση δεν θα γίνει υπέρβαση του ανώτατου 
αριθμού των ωρών ανά υπάλληλο.

3. Ο αριθμός των δεδουλευμένων ωρών των υπαλ-
λήλων θα πιστοποιείται με κατάσταση του Διευθυντή 
της Τεχνικής Υπηρεσίας και του Γενικού Διευθυντή οι 
οποίοι θα έχουν και την αρμοδιότητα κατανομής των 
υπερωριών και θα εγκρίνονται από τον Διευθυντή της 
Διοικητικής και Οικονομικής Υπηρεσίας και τον Πρόεδρο 
της Επιχείρησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αρκαλοχώρι, 24 Μαρτίου 2022

Ο Πρόεδρος

ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΡΙΘΙΝΑΚΗΣ     
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*02035430807220008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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) 

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: 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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα 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) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες 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 Εθνι-
κό 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, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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