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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τμηματική έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 09/2020 απόφαση της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κηφισιάς.

2

Έγκριση της υπ’ αρ. 96/2022 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας που αφορά σε προσωρινές κυκλοφορικές ρυθμίσεις για την εφαρμογή
μόνιμων μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας στην
εντός σχεδίου περιοχή Δ.Ε. Γιαννιτσών του Δήμου
Πέλλας στα Ο.Τ 484, 485 και 486Α.

3

Τροποποίηση του Διατμηματικού Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Πρωτοβάθμια
Φροντίδα Υγείας» του Τμήματος Ιατρικής σε συνεργασία με το Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής
Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
4

Διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία
90795ΕΞ2022/28.06.2022 απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Οικονομικών,
που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 3425).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 82717
(1)
Τμηματική έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 09/2020 απόφαση της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κηφισιάς.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις περί Διοικητικής Αποκέντρωσης ισχύουσες διατάξεις.
2. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα

Αρ. Φύλλου 3762

Καλλικράτης» (Α’ 87), σε συνδυασμό με τον ν. 2503/1997
«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για τη Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α’ 107).
3. Τα άρθρα 28 και 28Α του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης -Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας
και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών
και άλλες διατάξεις» (Α’ 47) όπως συμπληρώθηκε με το
άρθρο 24 του ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση
του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α’ 21).
4. Το άρθρο 52 του ν. 2696/1999 (Α’ 57) που αφορά
στην κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, (ΚΟΚ),
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 48 του
ν. 4313/2014 (Α’ 261).
5. Το άρθρο 109 του ν. 2696/1999 «Δημοσίευση αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» (Α’ 57).
6. Το π.δ. 135/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής» (Α’ 228).
7. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005,
(Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) .
8. Την υπουργική απόφαση «Ειδικές ρυθμίσεις για την
εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους
χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών» (Β’ 2621/2009).
9. Το υπ’ αρ. 48823/39998/18.09.2013 έγγραφο του
Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Διευκρινίσεις Οδηγίες περί Εγκρίσεων Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων οδικών δικτύων στους Ο.Τ.Α. και στους χερσαίους χώρους
λιμένων».
10. Την υπ’ αρ. οικ. 47601/17682/08.06.2017 (Β’ 2056)
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής.
11. Το υπ’ αρ. 15109/13.05.2013 έγγραφο της Διεύθυνση ς Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών
οργάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής
κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρωμένων Διοικήσεων».
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12. Την υπ’ αρ. οικ. 47870/39280/10.09.2013 (ΑΔΑ:
ΒΛ9ΛΟΡ1Κ-ΔΞΩ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Άσκηση αρμοδιότητας έγκρισης αποφάσεων των ΟΤΑ που αφορούν
μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας και λήψης αποφάσεων αναφορικά με τα μέτρα του άρθρου 52Α του
ν. 2696/1999».
13. Την υπ’ αρ. οικ. 22769/12259/19.03.2015 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής «Άσκηση αρμοδιότητας έγκρισης αποφάσεων
των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας και λήψης αποφάσεων αναφορικά με τα μέτρα του
άρθρου 52Α του ν. 2696/1999» (ΑΔΑ: 7ΞΦΔΟΡ1Κ-ΙΡΚ).
14. Την υπ’ αρ. 97109/31.12.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών «Αυτοδίκαιη απαλλαγή
του Σπυρίδωνα Κοκκινάκη του Χρήστου από τα καθήκοντα του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και ορισμός Ασκούσης καθήκοντα Συντονίστριας
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» (Υ.Ο.Δ.Δ. 1114).
15. Το υπ’ αρ. 23679/2020 έγγραφο της Διεύθυνσης
Διοίκησης, με το οποίο απεστάλησαν στη Διεύθυνση
Τεχνικού Ελέγχου, η υπ’ αρ. 09/2020 απόφαση της Ε.ΠΟΙ.
ΖΩ., με τα σχετικά στοιχεία και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου: 46463/2020.
16. Το υπ’ αρ. 46463/488/2020 έγγραφο της Υπηρεσία
μας προς την Διεύθυνση Διοίκησης.
17. Το υπ’ αρ. 55181/14531/2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοίκησης, προς την Υπηρεσία μας, με το οποίο
απεστάλησαν στη Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου, η υπ’ αρ.
09/2020 απόφαση της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ., του Δ. Κηφισιάς, νομοτύπως ληφθείσα όπως αναφέρεται, με τα σχετικά στοιχεία.
18. Το υπ’ αρ. 46667/2021 έγγραφο της Υπηρεσίας μας
προς τον Δ. Κηφισιάς.
19. Το υπ’ αρ. 19929/2021 έγγραφο του Δ. Κηφισιάς,
προς την Υπηρεσία μας, αναφορικά με την υπ’ αρ.
09/2020 απόφαση της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. του Δήμου Κηφισιάς.
20. Το υπ’ αρ. 66239/03.06.2021 έγγραφο της Υπηρεσία
μας προς την Διεύθυνση Διοίκησης.
21. Το υπ’ αρ. 18772/2022 έγγραφο του Δ. Κηφισιάς,
προς την Υπηρεσία μας, αναφορικά με την υπ’ αρ.
09/2020 απόφαση της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. του Δήμου Κηφισιάς
που έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου: 61043/2022.
22. Το υπ’ αρ. 19860/2022 έγγραφο του Δ. Κηφισιάς,
προς την Υπηρεσία μας, αναφορικά με την υπ’ αρ.
09/2020 απόφαση της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. του Δήμου Κηφισιάς
που έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου: 64779/2022.
23. Την Τεχνική Έκθεση, της Τεχνικής Υπηρεσίας του
Δ. Κηφισιάς βάσει της οποίας ελήφθη η υπ’ αρ. 09/2020
απόφαση της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ., του Δ. Κηφισιάς.
24. Την υπ’ αρ. 09/2020 απόφαση της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. του
Δήμου Κηφισιάς με τα συνημμένα της, με την οποία
εγκρίνονται, οι υπόψιν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
25. Το γεγονός ότι, από την υλοποίηση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της παρούσας απόφασης σύμφωνα
με τα (21) σχετικό έγγραφο, δεν επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός του έτους 2022 του Δ. Κηφισιάς.
Και επειδή:
Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αιτιολογούνται επαρκώς από την Τεχνική Υπηρεσία, του Δήμου
Κηφισιάς, αποφασίζουμε:
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Την έγκριση των κάτωθι κυκλοφοριακών ρυθμίσεων,
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 09/2020 απόφαση της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.
του Δήμου Κηφισιάς:
1) Μείωση του πλάτους του οδοστρώματος κατά ένα
μέτρο (1,00μ.), με διαπλάτυνση κατά ένα μέτρο (1,00μ.)
του νοτίου πεζοδρομίου της οδού Αγ. Κυριακής από την
οδό Αθ. Διάκου έως και τη οδό Στρυμώνος.
2) Απαγόρευση διέλευσης φορτηγών άνω των 3,5Τ
στην οδό Αγ. Κυριακής, από την οδό Αθ. Διάκου έως την
οδό Μ. Μπότσαρη.
Οι εν λόγω εγκρίσεις χορηγούνται με τις εξής προϋποθέσεις:
1. Με ευθύνη της αρμόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας του
Δήμου Κηφισιάς, να επισημανθούν οι εγκρινόμενες,
με την παρούσα απόφαση, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με τις κατάλληλες κατακόρυφες και οριζόντιες
σημάνσεις στις κατάλληλες θέσεις προκειμένου να
υλοποιηθούν.
2. Με ευθύνη της αρμόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας του
Δήμου Κηφισιάς, υλοποιείται σε υφιστάμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις η αντικατάσταση της οριζόντιας και
κατακόρυφης σήμανσης λόγω φθοράς, η ενίσχυσή της,
και η τοποθέτησή της στις κατάλληλες θέσεις ώστε να
είναι ορατές και έγκαιρα αντιληπτές.
3. Με ευθύνη της αρμόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας του
Δήμου Κηφισιάς. τοποθετούνται οι κατάλληλες πινακίδες αναγγελίας κινδύνου, οι πρόσθετες, καθώς και οι
πληροφοριακές πινακίδες.
4. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να
υποστηρίζουν και τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ).
5. Να λαμβάνεται μέριμνα έτσι ώστε με την εφαρμογή
των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, να μην
επηρεάζονται οι υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής
μεταφοράς.
6. Τα μέτρα που λαμβάνονται με την παρούσα απόφαση να ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σήμανσης, ή των διαγραμμίσεων στο οδόστρωμα, εκτός αν κατά το χρόνο ισχύος των μέτρων αυτών
η κυκλοφορία ρυθμίζεται από στελέχη της αρμόδιας
Αστυνομικής Αρχής.
7. Μη νομιμοποίησης τυχόν παράνομων ενεργειών.
8. Παρακολούθησης της ακριβούς εκτέλεσης των
όρων που έχουν τεθεί με αυτή, από τις Αρχές προς τις
οποίες αποστέλλεται, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων
τους.
9. Να τηρούνται απαρέγκλιτα τα όσα αναγράφονται
στην Τεχνική - Εισηγητική Έκθεση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της Διεύθυνση ς Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Κηφισιάς, βάσει της οποίας ελήφθη η εν λόγω απόφαση
Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. του Δήμου Κηφισιάς.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Ιουλίου 2022
Η Ασκούσα καθήκοντα Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ
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Αριθμ. 180323
(2)
Έγκριση της υπ’ αρ. 96/2022 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας που αφορά σε προσωρινές κυκλοφορικές ρυθμίσεις για την εφαρμογή μόνιμων μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας στην
εντός σχεδίου περιοχή Δ.Ε. Γιαννιτσών του Δήμου
Πέλλας στα Ο.Τ 484, 485 και 486Α.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση
της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για τη Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α’ 107).
2. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (Α’ 87).
3. Το π.δ. 142/2010 «Οργανισμός Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης» (Α’ 235).
4. Το άρθρο 52 του ν. 2696/1999 (Α’ 57) που αφορά
στην κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, (ΚΟΚ),
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του ν. 3542/2007
«Τροποποιήσεις διατάξεων του ΚΟΚ» (Α’ 50) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 του ν. 4313/2014.
5. Το υπ’ αρ. 15109/13.05.2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου
Εσωτερικών «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής
κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρωμένων Διοικήσεων».
6. Την υπό στοιχεία ΔΟΥ/οικ/220/15.01.2015 εγκύκλιο
της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου
ΥΠΟΜΕΔΙ.
7. Την υπ’ αρ. 54218/11.07.2013 απόφαση Γενικού
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης «Άσκηση αρμοδιότητας έγκρισης αποφάσεων
Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων»
(ΑΔΑ ΒΛ4ΙΡ1Υ-ΠΔΙ).
8. Τα άρθρα 28 και 28Α του ν. 4325/2015 (Α’ 47), την
υπ’ αρ. 14138/15.05.2017 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (Υ.Ο.Δ.Δ. 250 - ΑΔΑ: ΩΩ09465ΧΘ7- ΗΜΞ) για τον διορισμό Συντονιστή καθώς και την υπ’ αρ. 34012/25.05.22
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΥΟΔΔ 435) με την
οποία ανανεώθηκε η θητεία του Συντονιστή.
9. Την παρ. 3 του άρθρου 40 του Κεφάλαιου ΣΤ’ του
ν. 4735/2020 «Τροποποίηση του Κώδικα της Ελληνικής
Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής
Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου
Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική
και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις» (Α’ 197).
10. Την υπ’ αρ. οικ. 55771/10.11.2020 απόφαση του Συντονιστή Α.Δ.Μ.Θ. «Ορισμός Αναπληρώτριας Προϊσταμένης, της Γενικής Διεύθυνση ς Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Α.Δ.Μ.Θ» (ΑΔΑ: ΨΓΟΤΟΡ1Υ-ΩΒΑ).
11. Τις Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων
(ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ) (Β’ 905Β2011).
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12. Την υπ’ αρ. 197987/08.09.2021 απόφαση του Συντονιστή Απ.Δ.Μ/Θ «Έγκριση των μόνιμων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του έργου του θέματος» (Β’ 4391).
13. Το υπ’ αρ. 170967/15.06.2022 (αρ. πρωτ.
ΔΙΠΕΧΩΣ: 170969/15.06.2022) έγγραφο της Διεύθυνσης Διοίκησης Απ.Δ.Μ/Θ με το οποίο διαβιβάζει
στην υπηρεσία μας την υπ’ αρ. 96/31.05.2022 (ΑΔΑ:
ΩΔΝΔΩΞΤ-ΧΡ0) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Πέλλας ελεγμένη ως προς το νομότυπο
έκδοσής της.
14. To υπ’ αρ. 13527/20.06.2022 (αρ. πρωτ. ΔΙΠΕΧΩΣ
173781/21.06.2022) έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας
του Δήμου Πέλλας με το οποίο διαβιβάζεται στην υπηρεσία μας η Α.Δ.Σ του θέματος με συνημμένη την από
11.05.2022 σχετική κυκλοφοριακή μελέτη που την συνοδεύει ελεγμένη, θεωρημένη και εγκεκριμένη από την
αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.
15. Το υπ’ αρ. 14237/27.06.2022 έγγραφο της Τεχνικής
Υπηρεσίας του Δήμου Πέλλας με το οποίο παρέχονται
συμπληρωματικά στοιχεία επί της σχετικής μελέτης και
επανυποβάλλεται στην υπηρεσία μας το «Σχέδιο Α’»
αυτής διορθωμένο ως προς την εργοταξιακή σήμανση.
16. Το γεγονός ότι από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
της παρούσης δεν επηρεάζεται η λειτουργία των μέσων
μαζικής μεταφοράς
17. To γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού
του Δήμου Πέλλας.
Και επειδή:
Σύμφωνα με την υποβληθείσα κυκλοφοριακή μελέτη
που συνοδεύει την Α.Δ.Σ του θέματος οι προτεινόμενες
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι απαραίτητες προκειμένου, με την υλοποίηση τους, να εκτελεστούν απρόσκοπτα και με ασφάλεια οι εργασίες του έργου του θέματος,
αποφασίζουμε:
Την έγκριση της 96/31.05.2022 (ΑΔΑ: ΩΔΝΔΩΞΤ-ΧΡ0)
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πέλλας που αφορά σε προσωρινές κυκλοφορικές ρυθμίσεις
για την εφαρμογή μόνιμων μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας στην εντός σχεδίου περιοχή Δ.Ε. Γιαννιτσών του
Δήμου Πέλλας στα Ο.Τ 484, 485 και 486Α και συγκεκριμένα:
- 1η Φάση: Αποκλεισμός πρόσβασης των οχημάτων
στο τμήμα της οδού Π. Δέλτα από την συμβολή με την
Ε.O Έδεσσα - Θεσσαλονίκη και για 30m περίπου προς την
οδό Κοραή. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από παρακαμπτήριες οδούς. Χρονική διάρκεια
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 1ης φάσης εργασιών: Πέντε
(5) ημέρες.
- 2η Φάση: Αποκλεισμός πρόσβασης των οχημάτων
για 40m περίπου της οδού Γκοτζαμάνη από τη συμβολή με την οδό Π. Δέλτα προς την οδό Αριστοφάνους.
Η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται
από παρακαμπτήριες οδούς. Μέγιστη διάρκεια κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 2ης φάσης εργασιών: Δέκα
(10) ημέρες.
- 3η Φάση: Αποκλεισμός πρόσβασης των οχημάτων στο
τμήμα της οδού Αριστοφάνους από τη συμβολή με την
οδό Κοραή έως τη συμβολή της με την οδό Γκοτζαμάνη.
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Η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από
παρακαμπτήριες οδούς. Μέγιστη διάρκεια κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 3ης φάσης εργασιών: Είκοσι πέντε (25)
ημέρες.
- 4η Φάση: Αποκλεισμός πρόσβασης των οχημάτων
στο τμήμα της οδού Αριστοφάνους από τη συμβολή
με την οδό Γκοτζαμάνη έως τη συμβολή της με την οδό
Κων/νου Κάππα. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από παρακαμπτήριες οδούς. Μέγιστη διάρκεια κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 4ης φάσης εργασιών:
Είκοσι (20) ημέρες.
Οι παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις συνοδεύονται
από προσωρινή απαγόρευση στάθμευσης στις θέσεις
που παρεμποδίζουν την εφαρμογή τους.
Αναλυτική περιγραφή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της παρούσης υπάρχει στην Τεχνική Έκθεση και
στο σχετικό σχέδιο που συνοδεύουν την απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του θέματος (14ο και 15ο σχ.),
εφόσον δεν αντίκεινται στους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσης.
Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της παρούσης θα εφαρμόζονται καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος των επιμέρους
φάσης εργασιών. Με το πέρας ισχύος τους οι εν λόγω
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα απομακρύνονται και
η οδός θα αποδίδεται πλήρως στην κυκλοφορία. Η
έναρξη τους ορίζεται με την τοποθέτηση της σχετικής εργοταξιακής σήμανσης σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία (τοποθέτηση των οικείων πινακίδων, σηματοδοτών ή των διαγραμμίσεων στο οδόστρωμα)
ενώ ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ενημερώσει
εγγράφως όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (αρμόδιο
τμήμα Τροχαίας, αρμόδια Τεχνική υπηρεσία κ.λπ.) για
την έναρξη τους.
Η εν λόγω έγκριση χορηγείται με τις εξής προϋποθέσεις:
1. Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά, η σήμανση και τα
περιοριστικά μέτρα θα είναι σύμφωνα με τις Προδιαγραφές και Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων
(ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ) (ΦΕΚ905Β/20.05.2011) και στα τυπικά
σχέδια για εργοτάξιο σε Αστικές οδούς, προσαρμοσμένα στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του υπό παρέμβαση
οδικού δικτύου (11ο σχ.).
2. H κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από
παρακαμπτήριες οδούς με γεωμετρικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά ικανά για την εξυπηρέτηση του
επιπλέον κυκλοφοριακού φόρτου. Εφόσον από την
αρμόδια υπηρεσία κρίνεται απαραίτητο, οι οδηγοί θα
πρέπει να ενημερώνονται με πληροφοριακές πινακίδες για τις διαδρομές παράκαμψης. Η χωροθέτηση της
σήμανσης για την καθοδήγηση των οδηγών θα πρέπει να είναι κατατοπιστική, έγκαιρη και ευκρινής κατ’
εφαρμογή των σχετικών Προδιαγραφών δεδομένου
ότι ο πλεονασμός μπορεί να επιφέρει σύγχυση στους
χρήστες της οδού.
3. Τα τμήματα που καταλήγουν στη ζώνη των εργασιών
και δύναται να μετατραπούν σε αδιέξοδο εφαρμόζεται
η σχετική ενημέρωση, κατ’ εφαρμογή του τυπικού Σχεδίου 3.1.4 του 11ου σχ.
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4. Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση
των εργαζόμενων και των εργοταξιακών οχημάτων, από
και προς τους χώρους εργασιών.
5. Πριν την έναρξη των εργασιών θα πρέπει να γίνει
ενημέρωση τυχόν επιχειρήσεων που επηρεάζονται
από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις του θέματος ώστε να
εξασφαλίζεται η ανεμπόδιστη και με όρους ασφάλειας
λειτουργία τους.
6. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίζεται η
ανεμπόδιστη, ταχεία και ασφαλής διέλευση οχημάτων
έκτακτης Ανάγκης (ασθενοφόρα, πυροσβεστικά, περιπολικά) καθώς και η απρόσκοπτη πρόσβαση στις παρόδιες
ιδιοκτησίες και επιχειρήσεις.
7. Να εξασφαλίζεται η ασφαλής διέλευση των πεζών,
συμπεριλαμβανομένων των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ)
σε όλο το μήκος της ζώνης των έργων.
8. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της παρούσης κατά τη
διάρκεια της λειτουργίας του εργοταξίου θα πρέπει να
υποστηρίζονται από σηματωρούς για την καθοδήγηση
οχημάτων και πεζών.
9. Σε περιορισμένες συνθήκες φωτεινότητας, η σήμανση θα πρέπει να προσαρμόζεται κατάλληλα ώστε
να εξασφαλίζει την επαρκή ορατότητα για την ασφαλή
κίνηση των χρηστών της οδού.
10. Καθ’ όλη της διάρκεια εφαρμογής των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της παρούσης θα πρέπει να αξιολογείται η αποτελεσματικότητα τους με κριτήρια τη βέλτιστη
λειτουργικότητα του οδικού δικτύου και την ασφάλεια
των χρηστών.
11. Με την παρούσα εγκρίνονται τα μέτρα ρύθμισης
της κυκλοφορίας όπως προέκυψαν από τη σχετική κυκλοφοριακή μελέτη η οποία ελέγχθηκε και εγκρίθηκε
από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία κατ’ εφαρμογή της
παρ. 1 του άρθρου 52 του ΚΟΚ.
12. Η παρούσα ισχύει για τις κυκλοφοριακές συνθήκες
βάσει των οποίων συντάχθηκε η κυκλοφορική μελέτη
που συνοδεύει την απόφαση του θέματος
13. Η απόφαση αυτή δεν υποκαθιστά απαιτούμενες
άλλες άδειες ή εγκρίσεις.
Η παρούσα φορά στην έγκριση των προσωρινών μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου του θέματος και όχι της εργοταξιακής
σήμανσης. Αρμόδιος φορέας για την επιλογή και χωροθέτηση της κατάλληλης εργοταξιακής σήμανσης των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της παρούσης κατ’ εφαρμογή
των σχετικών Οδηγιών, είναι ο κατά περίπτωση αρμόδιος
φορέας συντήρησης της υπό παρέμβαση οδού, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 2696/1999.
Οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα απόφαση παρακαλούνται να παρακολουθούν την ακριβή εκτέλεση και λειτουργία στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 29 Ιουνίου 2022
Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
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Αριθμ. 15021/22/ΓΠ
(3)
Τροποποίηση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας» του Τμήματος Ιατρικής σε συνεργασία με το Τμήμα Νοσηλευτικής
της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 30 έως και 37, 45 και 85 του ν. 4485/2017
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης,
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114).
2. Την υπό στοιχεία 216772/Z1/08.12.2017 υπουργική
απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β’ 4334).
3. Τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 19 του ν. 4521/2018
«Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α’ 38).
4. Τον ν. 4589/2019 «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και
άλλες διατάξεις.
5. Τον ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποιότητας στην
ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος»
(Α’ 189).
6. Την υπό στοιχεία 7286/20/ΓΠ/03.04.2020 (Β’ 1342)
απόφαση της Συγκλήτου με την οποία επανιδρύθηκε
το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας» μεταξύ του Τμήματος Ιατρικής σε συνεργασία με το Τμήμα
Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
7. Την απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής
του Δ.Π.Μ.Σ. στην 13ης/13.04.2022 συνεδρίασή της που
αφορά στην έγκριση της τροποποίησης του Δ.Π.Μ.Σ.
8. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ των δυο
Τμημάτων.
9. Την εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
10. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην υπ’ αρ. 270/27.05.2022
συνεδρίασή της.
11. Το γεγονός ότι προκαλείται δαπάνη 2000 € στον
ΚΑΕ 4121 του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση του Διατμηματικού Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας» του Τμήματος Ιατρικής σε συνεργασία με
το Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ως εξής:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε
συνεργασία με το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό
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έτος 2022-2023 το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης
αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.
Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Το Δ.Π.Μ.Σ έχει ως αντικείμενο την ειδίκευση πτυχιούχων επιστημών υγείας. Πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ από
ένα ευρύ επιστημονικό πεδίο θα έχουν την δυνατότητα να ειδικευτούν στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας,
ένα τομέα που παρουσιάζει ιδιαίτερη σημασία αλλά
και σημαντικά προβλήματα. Το πρόγραμμα λειτουργεί
συμπληρωματικά προς τις προπτυχιακές σπουδές που
παρέχει το Τμήμα Ιατρικής και το Τμήμα Νοσηλευτικής.
Το Δ.Π.Μ.Σ. προσφέρει εξειδίκευση η οποία θα καλύψει
υπαρκτές και ουσιαστικές ανάγκες και θα συμβάλει στην
αναβάθμιση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος.
Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
είναι η δημιουργία αποφοίτων με υψηλό επίπεδο κατάρτισης ικανών να ακολουθήσουν σταδιοδρομία σε δομές
Π.Φ.Υ. του συστήματος υγείας. Οι απόφοιτοι θα μπορούν
να αναλάβουν θέσεις προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα της φροντίδας υγείας. Η ακαδημαϊκή προετοιμασία
θα τους καθιστά ικανούς να αντιμετωπίσουν καταστάσεις που αφορούν άτομα, οικογένειες, ομάδες ή κοινότητες. Στη διάρκεια της φοίτησης θα αναπτυχθούν και θα
βελτιωθούν οι γνώσεις, οι ικανότητες και οι δεξιότητες
των μεταπτυχιακών φοιτητών προκειμένου να εφαρμοστούν στο εργασιακό περιβάλλον, στη διδασκαλία, στην
έρευνα και στην ακαδημαϊκή γραφή.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος
Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ) στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.
Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Δ.Π.Μ.Σ. «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας» γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Σχολών Επιστημών Υγείας και
άλλων Τμημάτων των ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς
και πτυχιούχοι Τμημάτων των ΤΕΙ συναφούς γνωστικού
αντικειμένου. Κατά εξαίρεση γίνονται δεκτοί απόφοιτοι
ΑΕΙ και ΤΕΙ, των οποίων θα συνεκτιμάται η αποδεδειγμένη επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία σε υπηρεσίες
υγείας.
Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Το Δ.Π.Μ.Σ. «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας» διαρθρώνεται σε 1,5 έτη/3 ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία περιλαμβάνουν 8 μαθήματα και εκπόνηση Μεταπτυχιακής
Διπλωματικής Εργασίας. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια
για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι 1,5 έτη. Το
σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (ΔΜΣ) είναι 90 ECTS, οι οποίες προκύπτουν
από την παρακολούθηση και την επιτυχή εξέταση των
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μαθημάτων (60 πιστωτικές μονάδες) και την εκπόνηση
διπλωματικής εργασίας (30 πιστωτικές μονάδες).
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών - Γλώσσα Διδασκαλίας
Η διάρθρωση του προγράμματος είναι η ακόλουθη:
1ο ΕΞΑΜΗΝΟ
α/α
1
2
3
4

Μαθήματα
Επιστημονική Συγγραφή
στις Βιοϊατρικές Επιστήμες
Μεθοδολογία Έρευνας
Πρωτοβάθμια Φροντίδα
Υγείας
Τεκμηριωμένη Πρακτική,
Επιδημιολογία
και Βιοστατιστική
Υποχρεωτικά 4 (τέσσερα)

Τύπος
ECTS
Μαθ/τος
Υ

7.5

Υ

7.5

Υ

7.5

Υ

7.5
30

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ
α/α

Μαθήματα

1

Επείγουσα Φροντίδα Υγείας
Προληπτική Ιατρική και
Προαγωγή Υγείας
Περιβαλλοντική Υγεία,
Κλιματική Αλλαγή και
Σύγχρονες προκλήσεις
Ψυχολογία Υγείας και
Συμπεριφορική Ιατρική
Πρωτοβάθμια Ιατρική
Ακριβείας
Δι-επαγγελματική
προσέγγιση στην ΠΦΥ
Κατ’ οίκον Φροντίδα Υγείας
Υποχρεωτικά 2 (δυο),
Επιλογής 2 (δύο)

2
1
2
3
4
5

Τύπος
ECTS
Μαθ/τος
Υ
7.5
Υ

7.5

Ε

7.5

Ε

7.5

Ε

7.5

Ε

7.5

Ε

7.5

30

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ
α/α

Μαθήματα

Τύπος
ECTS
Μαθ/τος

Μεταπτυχιακή Διπλωματική
Υ
30
Εργασία
Η γλώσσα διδασκαλίας του Δ.Π.Μ.Σ είναι η ελληνική.
Η γλώσσα εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας μπορεί να είναι διάφορη της ελληνικής
μετά από σχετική αίτηση το ΜΦ, τη σύμφωνη γνώμη της
Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής και έγκριση της ΕΔΕ.
Η ανακατανομή ή η τροποποίηση των μαθημάτων του
προγράμματος σπουδών θα γίνεται με αποφάσεις των
οργάνων του ΠΜΣ και θα περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Μέρος των μαθημάτων των οποίων το ποσοστό δεν
υπερβαίνει το 35% θα διδάσκεται με μεθόδους εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας. Με τον τρόπο αυτό θα επιτυγχάνεται
1
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η μείωση των εξόδων μετακίνησης των διδασκόντων και
φοιτητών. Συγχρόνως προάγεται και εξοικείωση των φοιτητών όλων των συμμετεχόντων με τις νέες τεχνολογίες.
Άρθρο 7
Αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών
Ο αριθμός εισακτέων στο Δ.Π.Μ.Σ. «Πρωτοβάθμια
Φροντίδα Υγείας» ορίζεται για κάθε χρόνο σε σαράντα
(40) Μεταπτυχιακούς Φοιτητές (ΜΦ).
Δίνεται η δυνατότητα απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης σε όσους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές το δικαιούνται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 35, του
ν. 4485/2017.
Άρθρο 8
Προσωπικό
Διδάσκοντες του Δ.Π.Μ.Σ. είναι μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Ε.Π.,
Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., ή διδάσκοντες σύμφωνα με το
π.δ. 407/1980 (Α’ 112) ή το άρθρο 19 του ν. 1404/1983
(Α’ 173) ή την παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, ή
αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. των συνεργαζόμενων Τμημάτων και σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν. 4485/2017.
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή
Για τη λειτουργία του προγράμματος θα χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος
Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό
έτος 2026-2027 με την επιφύλαξη των διατάξεων της
παρ. 8 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).
Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017 το συνολικό λειτουργικό κόστος του Δ.Π.Μ.Σ., που αφορά στις
λειτουργικές δαπάνες ανέρχεται στο ποσό των 90.000
ευρώ και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:
ΕΞΟΔΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΠΟΣΟ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
70%
1. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες
7.000
λογισμικού
2. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε
μεταπτυχιακούς φοιτητές
3. Δαπάνες αναλωσίμων για την
υποστήριξη μεταπτυχιακών εργασιών,
15.000
δαπάνες στατιστικών πακέτων
4. Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων
του Π.Μ.Σ. και διακεκριμένων ομιλητών
8.000
και ερευνητών
5. Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού
προσωπικού των ΑΕΙ και ερευνητικών
κέντρων και ινστιτούτων που συμμετέχουν
στην οργάνωση του ΠΜΣ
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6. Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της
παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017
7. Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής
υποστήριξης
8. Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα
δημοσιότητας - προβολής, αγοράς
εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης
συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου κ.λπ.

25000

Ο ανωτέρω πίνακας του προϋπολογισμού είναι όμοιος
για όλα τα έτη λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Βόλος, 4 Ιουλίου 2022

8000

Ο Πρύτανης
ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ

63000
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

38563

Ι

30%

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

9. Λειτουργικά Έξοδα Ιδρύματος
(Εκτός Δωρεών, Κληροδοτήματος ή
Χορηγίας για συγκεκριμένο σκοπό,
καθώς και για κρατικές επιχορηγήσεις)

27000

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ

90000

ΕΣΟΔΑ

(ποσό)

1. Προϋπολογισμός ΑΕΙ και
Συνεργαζόμενων Φορέων

2000

2. Δωρεές, Παροχές, Κληροδοτήματα,
Χορηγίες, Φορέων Δημοσίου Τομέα

4000

3. Τέλη Φοίτησης (σύνολο φοιτητών 40,
εκ των οποίων οι 12 (30%) απαλλάσσονται
από τα τέλη φοίτησης, και οι 28
φοιτητές, για τα τρία εξάμηνα φοίτησης
καταβάλλουν: 28 x 3.000 = 84.000 €)

84000

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ

90000

(4)
Στην υπό στοιχεία 90795ΕΞ2022/28.06.2022 απόφαση
της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Οικονομικών «Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων της
Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους», η
οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
(Β’ 3425), στη σελίδα 33924, στην α’ στήλη, στον 23ο στίχο, εκ των κάτω, διορθώνεται:
το εσφαλμένο:
«αποζημίωσης, υπό την προϋπόθεση ότι είναι δικαιούχοι»,
στο ορθό:
«αποζημίωσης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι
δικαιούχοι».
(Από το Υπουργείο Οικονομικών)

38564
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης 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 ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

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

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

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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

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

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

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

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

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

*02037621807220008*

