
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ανώτατο όριο επιτρεπομένων ημερών μετακίνη-
σης εκτός έδρας, για τους υπαλλήλους της Υπη-
ρεσίας Δόμησης του Δήμου Κύμης  - Αλιβερίου 
Νομού Ευβοίας, για το έτος 2021.

2 Ορισμός του Αριστείδη Μωϋσιάδη ως εντεταλμέ-
νου Περιφερειακού Συμβούλου.

3 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 6427/2-07-2018 «Κανο-
νιστικής απόφασης Διοικούσας Επιτροπής Σχετι-
κά με την Προσωρινή Δομή των Διοικητικών Υπη-
ρεσιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, μέχρι 
την Έκδοση του Οργανισμού του» (B’ 3122).

4  Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού Διδα-
κτορικών Σπουδών του Τμήματος Αγωγής και 
Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία της Σχο-
λής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

5 Τροποποίηση της υπ’  αρ. 74268/12-10-2020 
(Β’  4621) απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αττικής, σχετικά με την έγκριση 
του «Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής».

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

6 Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αρ. 80/16-7-2021 
απόφαση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής 
Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), που δημοσιεύθηκε στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 3450). 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

 Αριθμ. 161990 (1)
Ανώτατο όριο επιτρεπομένων ημερών μετακίνη-

σης εκτός έδρας, για τους υπαλλήλους της Υπη-

ρεσίας Δόμησης του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου 

Νομού Ευβοίας, για το έτος 2021. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 1, 6 και 280 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρ-

χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).

β) Των άρθρων 1, 2 και 3 υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ του 
άρθρου 2 του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις- 
Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης 
από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθ-
μίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδό-
τησης» (Α’ 94).

γ) Της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4484/2017 «Προ-
σαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις» (Α’ 110).

δ) Της περ. θ της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 
«Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και 
λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).

ε) Του άρθρου 28 του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατι-
σμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας 
και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 47).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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στ) Του άρθρου 24 του ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 21).

στ) Της περ. γγ της παρ. 4 του άρθρου 8 του π.δ. 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ-
σαλίας - Στερεάς Ελλάδας» (Α’ 231).

2. Την υπ’ αρ. 27524/18.10.2015 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί 
επιλογής των Συντονιστών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων (Β’ 2364).

3. Την υπ’ αρ. 44466/17.12.2015 απόφαση - προκήρυξη υπό στοιχεία 1ΣΑΔ/2015 για την επιλογή των Συντονιστών 
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: 6ΕΡΚ465ΦΘΕ-ΡΙΦ).

4. Την υπ’ αρ. 92801/31-12-2020 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, περί αυτοδίκαιης απαλλαγής του Νικο-
λάου Ντίτορα του Ευαγγέλου, από τα καθήκοντα του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς 
Ελλάδας και ορισμού ασκούντος καθήκοντα Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 1094).

5. Το υπ’ αρ. 11057/02.08.2021 έγγραφο του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου.
6. Τις ανάγκες του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου για κίνηση εκτός έδρας των υπαλλήλων της Υπηρεσίας Δόμησης (για 

διεκπεραίωση υποθέσεων του Δήμου εκτός έδρας, όπως μετάβαση στην νήσο Σκύρο κ.λπ.).
7. Την υπ’ αρ. 11049/02.08.2021 βεβαίωση του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου, σύμφωνα με την οποία έχουν προβλε-

φθεί πιστώσεις στον εγγεγραμμένο προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου και 
συγκεκριμένα στον Κ.Α. 40-6422.001 ποσό 1.500,00 €, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπομένων κατ’ έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων της 
Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου, για το έτος 2021, ως εξής:

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κλάδος/Ειδικότητα Ανώτατο όριο ημερών κατ’ έτος
1 ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός 60
2 ΤΕ Έργων Υποδομής 60
3 ΤΕ Τοπογράφος Μηχανικός 60
4 ΤΕ Τοπογράφος Μηχανικός 60
5 ΤΕ Δομικών Έργων 60
6 ΤΕ Μηχανολόγος Μηχανικός 60
7 ΔΕ Τεχνικών (οδηγός) 60
8 ΔΕ Διοικητικός Υπάλληλος 60

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Λαμία, 9 Αυγούστου 2021

Ο Ασκών καθήκοντα Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

    Ι 

 Αριθμ. οικ 213173/3787 (2)
Ορισμός του Αριστείδη Μωϋσιάδη ως εντεταλ-

μένου Περιφερειακού Συμβούλου .

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 159,186 του ν. 3852/2010 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), 
όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 5 και της περ. β. της παρ. 2 
του άρθρου 7 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, 
Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 9 και 18 του ν. 2690/1999 
«Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» (Α’ 45), όπως τρο-
ποποιήθηκε.

4. Τις διατάξεις του π.δ. 144/2010 «Οργανισμός της Πε-
ριφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» (Α’ 237), 
όπως τροποποιήθηκε.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κω-
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98).

6. Την υπ’ αρ. 30/19 απόφαση του Πολυμελούς Πρω-
τοδικείου Ροδόπης για την ανάδειξη των νέων περιφε-
ρειακών αρχών και Επικύρωση εκλογών.

7. Την υπό στοιχεία ΔΟΑ/οικ. 26601/10-10-2007 εγκύ-
κλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί μείωσης υπογρα-
φών στις διοικητικές πράξεις και στα διοικητικά έγγραφα.

8. Την ανάγκη απλούστευσης διαδικασιών, για τη σύ-
ντομη διεκπεραίωση υπηρεσιακών θεμάτων και την 
εξασφάλιση της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας 
των υπηρεσιών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης.

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρους του προϋπο-
λογισμού της Περιφέρειας. Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τον Αριστείδη Μωϋσιάδη του Νικολάου, Πε-
ριφερειακό Σύμβουλο της ΠΕ Δράμας, ως εντεταλμένο 
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σύμβουλο εφαρμογής δράσεων κοινωνικής πολιτικής 
και συνέργειας με τους φορείς της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Έχει ως αντικείμενο την προετοιμασία και την εφαρ-
μογή των δράσεων κοινωνικής πολιτικής που περιλαμ-
βάνονται στο σχεδιασμό της Περιφέρειας ΑΜΘ με την 
συνέργεια όλων των εμπλεκομένων φορέων (Δήμων, 
Κοινωνικών Φορέων Εκκλησίας, Νομικών προσώπων 
Ιδιωτικού και Δημοσίου Φορέα, Συλλογικοτήτων κ.λπ). 
Ειδικότερα αποτυπώνει και ιεραρχεί τις προτεραιότητες 
και τις δράσεις όλων των φορέων και εισηγείται στη Δι-
οίκηση της Περιφέρειας για το βέλτιστο αποτέλεσμα της 
υλοποίησής τους με την μεγαλύτερη δυνατή συνέργεια 
και συμπληρωματικότητα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κομοτηνή, 6 Αυγούστου 2021

Ο Περιφερειάρχης 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΤΙΟΣ 

   Ι 

 Αριθμ. 62421 (3)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 6427/2-07-2018 «Κανο-

νιστικής απόφασης Διοικούσας Επιτροπής Σχε-

τικά με την Προσωρινή Δομή των Διοικητικών 

Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, 

μέχρι την Έκδοση του Οργανισμού του» (B’ 3122). 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστη-

μίου Δυτικής Αττικής και Άλλες Διατάξεις» (Α’ 38).
2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, Λειτουργία, 

Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποί-
ηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α’ 195), 
όπως ισχύει σήμερα με τις τροποποιήσεις και τις συμπλη-
ρώσεις του.

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λει-
τουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ρυθμίσεις για την 
Έρευνα και Άλλες Διατάξεις» (Α’ 114).

4. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπι-
στημίων και Τ.Ε.Ι., Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαί-
δευση, Πειραματικά Σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους 
και Λοιπές Διατάξεις» (Α’ 70).

5. Την υπό στοιχεία 125788/Ζ1/6-08-2019 διαπιστω-
τική πράξη της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
σχετικά με το: «Διορισμό Πρύτανη και Τεσσάρων (4) 
Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 564), καθώς και την υπό στοιχεία 105167/Ζ1/
12-08-2020 «Παράταση της Θητείας του Πρύτανη και 
των Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής» (Υ.Ο.Δ.Δ. 650).

6. Την υπ’ αρ. 43283/9-09-2019 πράξη «Συγκρότησης 
της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» του 
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

7. Την υπ’ αρ. 49968/3-10-2019 πράξη «Ανασυγκρότη-
σης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» 
του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

8. Την υπ’ αρ. 51930/17-07-2020 (Β’ 3143) πράξη του 
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σχετικά με 
τον «Καθορισμό του Τομέα Ευθύνης και των Επιμέρους 
Αρμοδιοτήτων των Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής».

9. Την υπ’ αρ. 61334/11-09-2020 πράξη «Τροποποίη-
σης Ανασυγκρότησης της Συγκλήτου του Πανεπιστημί-
ου Δυτικής Αττικής» του Πρύτανη του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής.

10. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της Δι-
αφάνειας με την Υποχρεωτική Ανάρτηση Νόμων και 
Πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοι-
κητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο ’’Πρόγραμμα Διαύγεια’’ 
και Άλλες Διατάξεις» (Α’ 112) και η τροποποίηση αυτού 
με το άρθρο 23 του ν. 4210/2013 (Α’ 254).

11. Τις διατάξεις του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρ-
νηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδη-
γίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - 
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό 
Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και Άλλες Διατάξεις» 
(Α’ 184).

12. Την υπ’ αρ. 6427/2-07-2018 «Κανονιστική απόφαση 
Διοικούσας Επιτροπής Σχετικά με την Προσωρινή Δομή 
των Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Δυτι-
κής, Μέχρι την Έκδοση του Οργανισμού του» (B’ 3122), 
η οποία τροποποιήθηκε:

α. με την υπ’ αρ. 5161/6-02-2019 «Κανονιστικής από-
φασης Διοικούσας Επιτροπής Σχετικά με την Προσωρινή 
Δομή των Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής, μέχρι την Έκδοση του Οργανισμού του 
(Β’ 3122)» (Β’ 626),

β. με την υπ’ αρ. 29817/29-04-2020 «Κανονιστικής από-
φασης Διοικούσας Επιτροπής Σχετικά με την Προσωρινή 
Δομή των Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής, μέχρι την Έκδοση του Οργανισμού του 
(Β’ 3122)» (Β’ 1828),

γ. με την υπ’ αρ. 55020/29-07-2020  «Τροποποίηση της 
υπ’ αρ. 6427/2-07-2018: «Κανονιστικής απόφασης Διοι-
κούσας Επιτροπής Σχετικά με την Προσωρινή Δομή των 
Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Δυτικής, Μέ-
χρι την Έκδοση του Οργανισμού του (Β’ 3122)» (Β’ 3602),

δ. με την υπ’ αρ. 30124/2-04-2021 «Τροποποίηση της 
υπ’ αρ. 6427/2-07-2018: «Κανονιστικής απόφασης Διοι-
κούσας Επιτροπής Σχετικά με την Προσωρινή Δομή των 
Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Ατ-
τικής, μέχρι την Έκδοση του Οργανισμού του (Β’ 3122)» 
(Β’ 1333) καθώς και

ε. με την υπ’ αρ. 38999/14-05-2021 (Β’ 2249) «Τροπο-
ποίηση της υπ’ αρ. 6427/2-07-2018: «Κανονιστικής από-
φασης Διοικούσας Επιτροπής Σχετικά με την Προσωρινή 
Δομή των Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής, μέχρι την Έκδοση του Οργανισμού του 
(Β’ 3122)», καθώς και

στ. με την υπ’ αρ. 57114/19-07-2021 «Τροποποίηση 
της υπ’ αρ. 6427/2-07-2018: «Κανονιστικής απόφασης 
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Διοικούσας Επιτροπής Σχετικά με την Προσωρινή Δομή 
των Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Δυτι-
κής Αττικής, μέχρι την Έκδοση του Οργανισμού του 
(Β’ 3122)» (Β’ 3513).

13. Την υπ’ αρ. 11/22-07-2021 πράξη (θέμα 24ο) της Συ-
γκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σχετικά με 
την «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 6427/2-07-2018 (B’ 3122): 
’’Κανονιστικής απόφασης Διοικούσας Επιτροπής Σχετικά 
με την Προσωρινή Δομή των Διοικητικών Υπηρεσιών 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, μέχρι την Έκδοση 
του Οργανισμού του’’».

14. Την εύρυθμη λειτουργία των Ακαδημαϊκών Τμημά-
των των Σχολών καθώς και των Διοικητικών Υπηρεσιών 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

15. Το γεγονός ότι, με την παρούσα τροποποίηση δεν 
προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού ή του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Δυτι-
κής Αττικής, αποφασίζει:

την τροποποίηση της υπ’ αρ. 6427/2-07-2018 «Κανο-
νιστικής απόφασης Διοικούσας Επιτροπής σχετικά με 
την Προσωρινή Δομή των Διοικητικών Υπηρεσιών του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, μέχρι την Έκδοση του 
Οργανισμού του» (B’ 3122), ως ακολούθως:

Στην παράγραφο 9 του άρθρου 23 αντικαθίσταται το 
εδάφιο β’ ως εξής:

«Στα Τμήματα των Γραμματειών των είκοσι επτά (27) 
Τμημάτων των Σχολών του Ιδρύματος προΐστανται δι-
οικητικοί υπάλληλοι όλων των κλάδων και ειδικοτήτων 
κατηγορίας ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) ή κα-
τηγορίας ΤΕ (Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) ή κατηγορίας 
ΔΕ (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) κλάδου Διοικητικού- 
Λογιστικού ή ειδικότητας Διοικητικών Γραμματέων ή ει-
δικότητας Διοικητικού ή Προσωπικού Η/Υ».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αιγάλεω, 5 Αυγούστου 2021

Ο Πρύτανης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ 

   Ι 

 Αριθμ. 62072 (4)
 Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού Διδα-

κτορικών Σπουδών του Τμήματος Αγωγής και 

Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία της Σχο-

λής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών 

Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστη-

μίου Δυτικής Αττικής και Άλλες Διατάξεις» (Α’ 38).
2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, Λειτουργία, 

Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποί-
ηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α’ 195), 
όπως ισχύει σήμερα με τις τροποποιήσεις και τις συμπλη-
ρώσεις του και ιδίως της παρ. 2α του άρθρου 57.

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λει-
τουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ρυθμίσεις για την 
Έρευνα και Άλλες Διατάξεις» (Α’ 114) και ιδίως της παρ. 2 
του άρθρου 45.

4. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπι-
στημίων και Τ.Ε.Ι., Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαί-
δευση, Πειραματικά Σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους 
και Λοιπές Διατάξεις» (Α’ 70).

5. Την υπό στοιχεία 125788/Ζ1/6-08-2019 διαπιστω-
τική πράξη της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
σχετικά με το: «Διορισμό Πρύτανη και Τεσσάρων (4) 
Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 564).

6. Την υπ’ αρ. 43283/9-09-2019 πράξη «Συγκρότησης 
της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» του 
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

7. Την υπ’ αρ. 48589/30-09-2019 πράξη του Πρύτα-
νη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σχετικά με τον 
«Καθορισμό του Τομέα Ευθύνης και των Επιμέρους 
Αρμοδιοτήτων των Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» (Β’ 3803), καθώς και τη 
διόρθωση σφάλματος αυτής (Β’ 4064).

8. Την υπ’ αρ. 49968/3-10-2019 πράξη «Ανασυγκρότη-
σης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» 
του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

9. Την υπ’ αρ. 8/10-05-2018 πράξη (θέμα 26ο) της Διοι-
κούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
με την οποία εγκρίθηκε «Σχέδιο Κανονισμού Διδακτορι-
κών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής» (ΑΔΑ: 
ΩΧΟ446Μ9ΞΗ-ΡΤΥ).

10. Την υπ’ αρ. 14981/2018 απόφαση της Διοικούσας 
Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής περί 
έγκρισης του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του 
Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική 
Ηλικία της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινω-
νικών Επιστημών (Β’ 5998).

11. Το απόσπασμα πρακτικού της υπ’ αρ. 6/25-02-2021 
συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Αγωγής 
και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία της Σχολής 
Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, 
σχετικά με τροποποίηση του Κανονισμού Διδακτορικών 
Σπουδών του Τμήματος.

12. Την υπ’ αρ. 3/04-03-2021 πράξη (θέμα 13ο) της Συ-
γκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σχετικά με 
την τροποποίηση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπου-
δών του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη 
Παιδική Ηλικία της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και 
Κοινωνικών Επιστημών.

13. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 14981/2018 απόφασης 
της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής, που δημοσιεύθηκε στο (Β’ 5998), σε ότι αφορά 
τα κάτωθι άρθρα και παραγράφους τα οποία αντικαθί-
στανται, ως εξής:

Άρθρο 4
Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 στην τελευταία πρό-

ταση διαμορφώνεται ως εξής:
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Οι προκηρύξεις αυτές δημοσιοποιούνται δια του ημε-
ρησίου τύπου και αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο 
του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παι-
δική Ηλικία και του Πανεπιστημίου Δυτικής Αγωγής.

Άρθρο 5
Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 διαμορφώνεται ως 

εξής:
«Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στην Γραμ-

ματεία του Τμήματος κατά την διάρκεια κάθε ακαδημαϊ-
κού έτους και ειδικότερα κατά τους μήνες Οκτώβριο και 
Μάρτιο. Ενδέχεται να ορίζονται και έκτακτες ημερομηνί-
ες υποβολής αίτησης κατόπιν απόφασης της Συνέλευσης 
του Τμήματος, σε περίπτωση ανάληψης από το Τμήμα 
ερευνητικών προγραμμάτων σε άλλη χρονική περίοδο, 
για την κάλυψη ερευνητικών αναγκών».

Η παράγραφος 3 ii του άρθρου 5 διαμορφώνεται ως 
εξής:

«η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης της διδακτορικής 
διατριβής(η οποία μπορεί να είναι εκτός της ελληνικής 
είτε η αγγλική είτε άλλη δόκιμη επιστημονικά γλώσσα) 
σε συμφωνία με τον Επιβλέποντα

Η παράγραφος 4 v. του άρθρου 5 διαμορφώνεται ως 
εξής:

Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας οποιασδήποτε επίση-
μης γλώσσας (αντίστοιχο τουλάχιστον με το Κρατικό 
Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1/C1(πολύ 
καλή γνώση). Εάν ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει προ-
πτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές στην αλλοδαπή σε 
Πανεπιστήμιο αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ, ο αντί-
στοιχος τίτλος σπουδών του θεωρείται ως πιστοποιητικό 
επαρκούς γνώσης της ξένης γλώσσας.

H παράγραφος 4 vi του άρθρου 5 διαμορφώνεται ως 
εξής:

«Συνοπτικό Σχέδιο Πρότασης Διδακτορικής Διατριβής 
(άρθρο 38 του ν. 4485/2017), η δομή του οποίου περι-
γράφεται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου. Το 
Συνοπτικό Σχέδιο Πρότασης της Διδακτορικής Διατριβής 
εκτεινόμενο σε περίπου 2500-3000 λέξεις κατατίθεται 
σε τρία αντίτυπα.».

Η παράγραφος 10 του άρθρου 5 διαμορφώνεται ως 
εξής:

«Η Συνέλευση του Τμήματος αφού λάβει τη γνώμη του 
προτεινόμενου επιβλέποντος, την συνεκτιμά με το υπό-
μνημα της τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης και εγκρί-
νει ή απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση του υποψη-
φίου. Στην περίπτωση έγκρισης της αίτησης ορίζει τον 
Επιβλέποντα και τα υπόλοιπα δύο μέλη της Τριμελούς 
Συμβουλευτικής Επιτροπής σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 6 του παρόντος Κανονισμού. Στην εγκριτική 
απόφαση ορίζεται και η γλώσσα συγγραφής της διδα-
κτορικής διατριβής. Ορίζονται επίσης τα μαθήματα σε 
προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο που ο υποψήφιος 
οφείλει να παρακολουθήσει (εφόσον η Συνέλευση το 
κρίνει σκόπιμο).

Η παράγραφος 11 του άρθρου 5 διαμορφώνεται ως 
εξής:

«Οι υποψήφιοι που γίνονται δεκτοί υποβάλλουν στην 
Γραμματεία του Τμήματος αίτηση εγγραφής και έκδοσης 

κωδικών πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του 
Ιδρύματος».

Άρθρο 6
Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 διαμορφώνεται ως 

εξής:
Κάθε Επιβλέπων μπορεί να επιβλέπει έως πέντε (5) 

κατά το μέγιστο διδακτορικές διατριβές που είναι σε 
εξέλιξη την ίδια χρονική στιγμή (μη συνυπολογισμένων 
τυχόν συνεπιβλέψεων) και να συμμετέχει σε έως πέντε (5) 
κατά μέγιστο ως μέλος της Τριμελούς Συμβουλευτικής 
Επιτροπής.

Η παράγραφος 5 του άρθρου 6 συμπληρώνεται στις 
συγκεκριμένες φράσεις ως εξής:

- μέλη Δ.Ε.Π. Α’ βαθμίδας, Αναπληρωτή και Επίκουρου 
του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι.

- ερευνητές των βαθμίδων Α’, Β’ ή Γ’ από ερευνητικά 
κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, συμπεριλαμ-
βανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας 
Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών 
της Ακαδημίας Αθηνών ή από αναγνωρισμένα ερευνη-
τικά κέντρα ή ινστιτούτα της αλλοδαπής που έχουν το 
ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με την υπό κρίση 
διδακτορική διατριβή.

Η παράγραφος 8 του άρθρου 6 διαμορφώνεται ως 
εξής:

Αν ο αρχικός επιβλέπων μετακινηθεί σε άλλο Α.Ε.Ι. ή 
τμήμα Α.Ε.Ι. ή συνταξιοδοτηθεί συνεχίζει να τελεί χρέη 
επιβλέποντα των διδακτορικών διατριβών που έχει ανα-
λάβει, και ο τίτλος απονέμεται από το Α.Ε.Ι., στο οποίο 
ανήκει το Τμήμα, όπου ξεκίνησε η εκπόνηση της δια-
τριβής.

Άρθρο 12
Η παράγραφος 5 του άρθρου 12 διαμορφώνεται ως 

εξής:
Σύμφωνα με το άρθρο 41 του ν. 4485/2017, προβλέ-

πονται πρόσθετες προϋποθέσεις για την δυνατότητα 
δημόσιας υποστήριξης της Διατριβής, ως εξής: Εφόσον 
έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της έρευνας και συγγρα-
φής της διδακτορικής διατριβής, θα πρέπει μέρος αυτής 
να περιέχεται:

i. σε δύο (2) ανακοινώσεις (δημοσιευμένες στα πρα-
κτικά) πανελληνίων ή διεθνών συνεδρίων με σύστημα 
κριτών,

ii. σε δύο (2) άρθρα δημοσιευμένα σε έγκριτα επιστη-
μονικά περιοδικά με σύστημα κριτών, ελληνικά ή διεθνή, 
όπου ο υποψήφιος είναι ο κύριος ερευνητής.

Η παράγραφος 13 του άρθρου 12 διαμορφώνεται ως 
εξής:

Όπου αναφέρεται η έκφραση καταχωρείται στον φά-
κελο διορθώνεται σε καταχωρίζεται στον φάκελο του 
Υ.Δ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

 Αιγάλεω, 3 Αυγούστου 2021

Ο Πρύτανης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ 
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    Αριθμ. 62425 (5)
Τροποποίηση της υπ’  αρ. 74268/12-10-2020 

(Β’ 4621) απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπι-

στημίου Δυτικής Αττικής, σχετικά με την έγκρι-

ση του «Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής». 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Α φού έλαβε υπόψη της:
1. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημί-

ου Δυτικής Αττικής και Άλλες Διατάξεις» (Α’ 38) και ιδίως 
του άρθρου 5.

2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, Λειτουργία, 
Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποί-
ηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α’ 195), 
όπως ισχύει σήμερα με τις τροποποιήσεις και τις συμπλη-
ρώσεις του.

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λει-
τουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ρυθμίσεις για την 
Έρευνα και Άλλες Διατάξεις» (Α’ 114).

4. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπι-
στημίων και Τ.Ε.Ι., Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαί-
δευση, Πειραματικά Σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους 
και Λοιπές Διατάξεις» (Α’ 70), όπως ισχύει σήμερα με τις 
τροποποιήσεις και τις συμπληρώσεις του.

5. Την υπό στοιχεία 125788/Ζ1/6-08-2019 διαπιστω-
τική πράξη της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
σχετικά με το: «Διορισμό Πρύτανη και Τεσσάρων (4) 
Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 564), καθώς και την υπό στοιχεία 105167/Ζ1/
12-08-2020 «Παράταση της Θητείας του Πρύτανη και 
των Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής» (Υ.Ο.Δ.Δ. 650).

6. Την υπ’ αρ. 43283/9-09-2019 πράξη «Συγκρότησης 
της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» του 
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

7. Την υπ’ αρ. 49968/3-10-2019 πράξη «Ανασυγκρότη-
σης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» 
του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

8. Την υπ’ αρ. 51930/17-07-2020 (Β’ 3143) πράξη του 
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σχετικά με 
τον «Καθορισμό του Τομέα Ευθύνης και των Επιμέρους 
Αρμοδιοτήτων των Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής».

9. Την υπ’ αρ. 61334/11-09-2020 πράξη «Τροποποίη-
σης Ανασυγκρότησης της Συγκλήτου του Πανεπιστημί-
ου Δυτικής Αττικής» του Πρύτανη του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής.

10. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της Δι-
αφάνειας με την Υποχρεωτική Ανάρτηση Νόμων και 
Πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδι-
οικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο ’’Πρόγραμμα Διαύ-
γεια’’, όπως ισχύει σήμερα με τις τροποποιήσεις και τις 
συμπληρώσεις του» (Α’ 112).

11. Τις διατάξεις του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυ-
βέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) 
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό 

Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και Άλλες Διατάξεις» 
(Α’ 184).

12. Την υπ’ αρ. 74268/12-10-2020 (Β’ 4621) απόφαση 
της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, 
σχετικά με την έγκριση του «Εσωτερικού Κανονισμού 
Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής», η 
οποία τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 57117/19-07-2021 
(Β’ 3513) απόφαση «Τροποποίησης της υπ’ αρ. 74268/
12-10-2020 (Β’ 4621) απόφασης της Συγκλήτου του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σχετικά με την έγκριση του 
’’Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημί-
ου Δυτικής Αττικής’’ (Β’ 4621)’’».

13. Την υπ’ αρ. 23/29-12-2020 πράξη (θέμα 12ο) της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σχε-
τικά με την έγκριση «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 74268/
12-10-2020 (Β’ 4621) απόφασης της Συγκλήτου του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σχετικά με την έγκριση του 
’’Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημί-
ου Δυτικής Αττικής’’».

14. Την υπ’ αρ. 9/29-06-2021 πράξη (θέμα 14ο) της Συ-
γκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σχετικά με 
την έγκριση «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 74268/12-10-2020 
(Β’ 4621) απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής, σχετικά με την έγκριση του ’’Εσωτερι-
κού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής’’».

15. Την εύρυθμη λειτουργία των Ακαδημαϊκών Τμημά-
των των Σχολών καθώς και των Διοικητικών Υπηρεσιών 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

16. Το γεγονός ότι, με την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρους του κρατικού προϋπολογι-
σμού, αποφασίζει:

την τροποποίηση της υπ’  αρ. 74268/12-10-2020 
(Β’ 4621) απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής, σχετικά με την έγκριση του «Εσωτερι-
κού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής», ως ακολούθως:

1. Την αντικατάσταση της περίπτωσης δ, της παραγρά-
φου 5 του άρθρου 42, ως εξής:

«Ως ημερομηνία αποφοίτησης, αναγράφεται η ημερο-
μηνία υποβολής της βαθμολογίας εξέτασης της τελευταί-
ας υποχρέωσης με την οποία ο φοιτητής εκπληρώνει τις 
προϋποθέσεις λήψης του τίτλου σπουδών του Τμήματος 
του. Ως τελευταία υποχρέωση νοείται είτε μάθημα του 
προγράμματος σπουδών, είτε η πτυχιακή/διπλωματική 
εργασία, είτε η πρακτική άσκηση όπου αυτή προβλέ-
πεται.».

2. Την κατάργηση της περ. στ, της παρ. 5 του άρ-
θρου 42.

3. Την προσθήκη στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 30 
εδαφίων που έχουν ως εξής:

«Οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) που αντιστοιχούν στα 
μαθήματα ξένης γλώσσας, τα οποία περιλαμβάνονται 
στα ΠΠΣ των τμημάτων του Πανεπιστημίου, όπως προ-
βλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, δύναται να μην 
προσμετρώνται στον συνολικό αριθμό ECTS, που απαι-
τούνται για τη λήψη πτυχίου ή διπλώματος και να μην 
υπολογίζονται στον βαθμό πτυχίου/διπλώματος. Στην 
περίπτωση αυτή, τα μαθήματα ξένης γλώσσας με τα αντί-
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στοιχα ECTS και τις βαθμολογίες τους εμφανίζονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος ως Συμπληρωματικές Πληρο-
φορίες. Οι λεπτομέρειες που αφορούν στον αριθμό των 
εξαμηνιαίων μαθημάτων, στο επίπεδο εκμάθησης τους, 
στον τρόπο απόδειξης της γνώσης της ξένης γλώσσας 
και στο αν προσμετρώνται ή όχι στον υπολογισμό του 
βαθμού πτυχίου/διπλώματος αναφέρονται στην από-
φαση της Συνέλευσης του τμήματος για την κατάρτιση 
ή την αναθεώρηση του ΠΠΣ.».

Επομένως η παράγραφος 6 του άρθρου 30 διαμορ-
φώνεται ως εξής:

Τα Προγράμματα Σπουδών Πρώτου Κύκλου δύναται 
να περιλαμβάνουν μαθήματα για την εκμάθηση ξένων 
γλωσσών, φροντιστηριακά μαθήματα όπου κρίνεται 
απαραίτητο, σεμινάρια κ.ά., ύστερα από εισήγηση του 
οικείου Τομέα και έγκριση της Συνέλευσης του Τμήμα-
τος. Οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) που αντιστοιχούν στα 
μαθήματα ξένης γλώσσας, τα οποία περιλαμβάνονται 
στα ΠΠΣ των τμημάτων του Πανεπιστημίου, όπως προ-
βλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, δύναται να μην 
προσμετρώνται στον συνολικό αριθμό ECTS, που απαι-
τούνται για τη λήψη πτυχίου ή διπλώματος και να μην 
υπολογίζονται στον βαθμό πτυχίου/διπλώματος. Στην 
περίπτωση αυτή, τα μαθήματα ξένης γλώσσας με τα αντί-
στοιχα ECTS και τις βαθμολογίες τους εμφανίζονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος ως Συμπληρωματικές Πληρο-
φορίες. Οι λεπτομέρειες που αφορούν στον αριθμό των 
εξαμηνιαίων μαθημάτων, στο επίπεδο εκμάθησής τους, 
στον τρόπο απόδειξης της γνώσης της ξένης γλώσσας 

και στο αν προσμετρώνται ή όχι στον υπολογισμό του 
βαθμού πτυχίου/διπλώματος αναφέρονται στην από-
φαση της Συνέλευσης του τμήματος για την κατάρτιση 
ή την αναθεώρηση του ΠΠΣ.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αιγάλεω, 5 Αυγούστου 2021

Ο Πρύτανης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ

 Ι 

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(6)
    Στην υπ’ αρ. 80/16-7-2021 απόφαση του Ανώτατου 

Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), που δη-
μοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 3450), 
στη σελίδα 46787, στην α’ στήλη, ο μεσότιτλος, διορ-
θώνεται: 

από το εσφαλμένο: 
«ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Α.Σ.Ε.Π.)» 
στο ορθό: 
«ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Α.Σ.Ε.Π.)» 

  (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)    
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*02039983008210008*

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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