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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1130/22.03.2021,
(Β’ 1365) απόφασης της 6ης/21.12.2020/6 συνεδρίασης Συγκλήτου Ο.Π.Α. περί Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού
Κονδυλίων Έρευνας Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών (Ε.Λ.Κ.Ε./Ο.Π.Α.), όπως συμπληρώθηκε με
την υπ’ αρ. 3175/15.07.2021 (Β’ 3580) απόφαση της
17ης/01.07.2021/16 συνεδρίασης της Συγκλήτου.

2

Ίδρυση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Τεχνολογία, Ποιότητα και
Ασφάλεια Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης» μεταξύ
του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος και του Τμήματος Επιστήμης
Τροφίμων και Διατροφής της Σχολής Γεωπονικών
Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

3

Εξουσιοδότηση από το Διοικητικό Συμβούλιο
στον Διοικητή - Πρόεδρο Δ.Σ. του Ηλεκτρονικού
Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και στα
όργανα του Φορέα για την έκδοση αποφάσεων
μετακίνησης.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 489
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1130/22.03.2021,
(Β’ 1365) απόφασης της 6ης/21.12.2020/6 συνεδρίασης Συγκλήτου Ο.Π.Α. περί Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού
Κονδυλίων Έρευνας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Λ.Κ.Ε./Ο.Π.Α.), όπως συμπληρώθηκε με την υπ’ αρ. 3175/15.07.2021 (Β’ 3580) απόφαση της 17ης/01.07.2021/16 συνεδρίασης της
Συγκλήτου.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 114) που αφορούν στον οδηγό
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χρηματοδότησης και διαχείρισης, και ιδίως την παρ. 4
του άρθρου 52, την περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 54 του
και του άρθρου 68, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 3,
άρθρο 27, ν. 4653/2020,
2. τον ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195),
3. τον ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 83),
4. τον ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη
και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 258),
5. τον ν. 4653/2020 «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 12),
6. τον ν. 4314/2014 (Α΄ 265): Α) Για τη διαχείριση, τον
έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων
για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/2017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ
L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του
ν. 3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες διατάξεις,
7. τον ν. 4412/2016 (Α΄ 147 Διορθ. Σφαλμ. Α΄ 200 και
Α΄ 206) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)»,
8. τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143),
9. το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» (Α΄ 145),
10. τον ν. 4547/2018 «Αναδιοργάνωση των δομών
υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102),
11. τον ν. 2121/1993 (Α΄ 25, Διορθ. Σφαλμ. Α΄ 60) «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά
θέματα»,
12. το π.δ. 17/2001 «Χρηματοδοτική στήριξη νέων
καινοτόμων επιχειρήσεων, κυρίως έντασης γνώσης, τεχνοβλαστών (spin-off, spin-out)» (Α΄ 14),
13. τον ν. 4308/2014 «Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα,
συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α΄ 251),
14. τον ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012
και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167),
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15. τον ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από
τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις
για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης»
(Α΄ 94),
16. τον ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες
επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων»
(Α΄ 176),
17. τον ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και
Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α΄ 26),
18. την υπό στοιχεία 137675/EΥΘΥ1016/2018 (Β’ 5968)
υπουργική απόφαση «Αντικατάσταση της υπ’ αρ.
110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (Β’ 3521) υπουργικής
απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση
της 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (Β’ 1822) υπουργικής
απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών
για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης
και Ενδιάμεσους Φορείς-Διαδικασία ενστάσεων επί των
αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”»,
19. το άρθρο 29 του ν. 4713/2020 «Εκσυγχρονισμός της
ιδιωτικής εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες διατάξεις
αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»
(Α΄ 147),
20. την περ. (θ) της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3469/
2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως
και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 131),
21. την 28/03.01.2022 πράξη Πρύτανη περί ανασυγκρότησης της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών από 03.01.2022,
22. την υπ’ αρ. 1130/22.03.2021 (Β’ 1365) απόφαση
της 6ης/21.12.2020/6 συνεδρίασης Συγκλήτου Ο.Π.Α.
περί Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης Ειδικού
Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Λ.Κ.Ε./Ο.Π.Α.), όπως συμπληρώθηκε με την 3175/15.07.2021 (Β’ 3580) απόφαση της
17ης/01.07.2021/16 συνεδρίασης της Συγκλήτου,
23. την εισήγηση της 105ης/24.11.2021/2.4 συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού
Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Λ.Κ.Ε./Ο.Π.Α.) με θέμα «Διαδικασία ολοκλήρωσης οικονομικού αντικειμένου Έργων/
Προγραμμάτων Ε.Λ.Κ.Ε./Ο.Π.Α, όπως υποβλήθηκε με το
218/17.01.2022 εισερχόμενο έγγραφο της Προϊσταμένης
της ΜΟ.Δ.Υ. Ε.Λ.Κ.Ε./Ο.Π.Α.»,
24. την ανάγκη περαιτέρω ρύθμισης και εξειδίκευσης θεμάτων που αφορούν στη διαδικασία ολοκλήρωσης οικονομικού αντικειμένου Έργων/Προγραμμάτων
Ε.Λ.Κ.Ε./Ο.Π.Α,
25. το γεγονός ότι, σύμφωνα με 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) της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δα-
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πάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του
προϋπολογισμού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αποφασίζει:
την τροποποίηση της υπ’ αρ. 1130/22.03.2021 (Β’ 1365)
απόφασης της 6ης/21.12.2020/6 συνεδρίασης Συγκλήτου Ο.Π.Α. περί Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Λ.Κ.Ε./Ο.Π.Α.), όπως
συμπληρώθηκε με την υπ’ αρ. 3175/15.07.2021 (Β’ 3580)
απόφαση της 17η/01.07.2021/16 συνεδρίασης της Συγκλήτου ως ακολούθως:
Στο άρθρο 12 «ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Ε.Λ.Κ.Ε./Ο.Π.Α.» η περ. στ) της παρ. 3 αναριθμείται σε
ζ) και προστίθεται παρ. στ) το περιεχόμενο της οποίας
έχει ως εξής:
«στ) Σε έργα που δημιουργούνται από ταμειακά διαθέσιμα έργων/προγραμμάτων, των οποίων το φυσικό/
οικονομικό αντικείμενο έχει επιτυχώς ολοκληρωθεί:
ποσοστό 10% επί των εσόδων τους, σύμφωνα με την
απόφαση της 7ης/20.01.2022/10α συνεδρίασης της
Συγκλήτου του Ο.Π.Α. που αφορά στη διαδικασία ολοκλήρωσης οικονομικού αντικειμένου Έργων/Προγραμμάτων Ε.Λ.Κ.Ε./Ο.Π.Α.
Στο άρθρο 15 «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» αντικαθίσταται η παρ. 10 ως εξής:
«10. Ειδικά όσο αφορά στα ταμειακά διαθέσιμα έργων/
προγραμμάτων, των οποίων το φυσικό αντικείμενο έχει
επιτυχώς ολοκληρωθεί και για τα οποία δεν προκύπτει
άλλη συμβατική υποχρέωση, επιτρέπεται η διάθεσή τους
για χρηματοδότηση ερευνητικών δραστηριοτήτων της
ίδιας ερευνητικής ομάδας. Για τον σκοπό αυτό, ο Ε.Υ.,
μετά την ολοκλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, η οποία αποδεικνύεται από βεβαίωση ολοκλήρωσης του χρηματοδότη, καταθέτει προς έγκριση στην
Επιτροπή Ερευνών ετήσιο προϋπολογισμό και πρόταση
χρήσης του αδιαθέτου υπολοίπου, για δράσεις με στόχο
την υποστήριξη της έρευνας. Ο Ε.Υ. θα πρέπει μέσα σε
χρονικό ενός (1) έτους να καταθέτει το σχετικό αίτημα
ολοκλήρωσης/απολογισμού του έργου καθώς επίσης
και σχετικό αίτημα διάθεσης του ποσού. Μετά το πέρας
του ενός (1) έτους, το εν λόγω πιστωτικό υπόλοιπο μεταφέρεται στον ΕΛΚΕ.
Πιο συγκεκριμένα, η διαδικασία έχει ως εξής:
«α) Για όσα έργα έχει επιτυχώς ολοκληρωθεί το φυσικό τους αντικείμενο, δεν προκύπτει άλλη συμβατική
τους υποχρέωση και έχουν αδιάθετο υπόλοιπο έως
200,00 €, το αδιάθετο υπόλοιπο θα απορροφάται από
τον ΕΛΚΕ.
β) Για όσα έργα έχουν υπόλοιπο άνω των 200,00 €,
δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας νέου έργου, μετά
από αίτηση του Επιστημονικά Υπεύθυνου, σύμφωνα
και με την παρ. 8 του άρθρου 59 του ν. 4485, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη χρηματοδότηση ερευνητικών δραστηριοτήτων της ίδιας ερευνητικής ομάδας
ή δράσεων για την υποστήριξη της έρευνας. Η αίτηση
πρέπει να υποβληθεί εντός ενός έτους από την ολοκλήρωση φυσικού και του οικονομικού αντικειμένου
του αρχικού έργου.
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Για τις περιπτώσεις που ένας Επιστημονικά Υπεύθυνος
έχει περισσότερα του ενός έργα με ταμειακό υπόλοιπο
άνω των 200€, που έχουν ολοκληρώσει, κατά τα ανωτέρω, θα πρέπει πρώτα να εξετάζεται από την Επιτροπή
Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ η δυνατότητα ένωσης των ταμειακών τους υπολοίπων για τη δημιουργία
ενός έργου, εφόσον, κατόπιν σχετικής τεκμηρίωσης του
Επιστημονικά Υπευθύνου, τα έργα εντάσσονται στο ίδιο
γνωστικό αντικείμενο.
Στην περίπτωση που το αδιάθετο υπόλοιπο προκύπτει
από έργο παροχής υπηρεσιών, για το οποίο ο ΕΛΚΕ εισπράττει και αποδίδει ΦΠΑ, θα μεταφέρεται ως αδιάθετο
υπόλοιπο το ποσό προ ΦΠΑ.
Το νέο έργο θα χαρακτηρίζεται ως δημόσιας ή ιδιωτικής χρηματοδότησης, ανάλογα με την πηγή χρηματοδότησης του αρχικού έργου.
Η ως άνω δυνατότητα δημιουργίας νέου έργου θα
εξετάζεται περαιτέρω από την Επιτροπή Ερευνών και
Διαχείρισης του ΕΛΚΕ για τις περιπτώσεις που εκκρεμεί
ακίνητο δάνειο ή δημοσιονομική διόρθωση σε οποιοδήποτε έργο του Επιστημονικά Υπεύθυνου που υποβάλει
αίτηση.
Το νέο έργο θα είναι ετήσιας διάρκειας, στο οποίο θα
πρέπει να συμμετέχει τουλάχιστον το 70% των μελών
της αρχικής ομάδας έργου. Ο πόρος υπέρ ΕΛΚΕ ορίζεται
στο 10%, λόγω διαχειριστικού κόστους.
Επιλέξιμες δαπάνες είναι οι ακόλουθες κατηγορίες:
βα) αγορά λογισμικού, βιβλιογραφικού, πληροφοριακού, αναλώσιμου υλικού και παγίων τα οποία είναι
κρίσιμα για τη διεξαγωγή της σχετικής έρευνας κατόπιν
υποβολής τεκμηρίωσης από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο σχετικά με τη σκοπιμότητα της δαπάνης στο πλαίσιο
εκτέλεσης του φυσικού αντικειμένου του έργου. Το λογισμικό, βιβλιογραφικό ή πληροφοριακό υλικό θα είναι
προσβάσιμο σε όλα τα μέλη ΔΕΠ της Πανεπιστημιακής
κοινότητας,
ββ) έξοδα υποψηφίων διδακτόρων ή μελών ΔΕΠ για
συμμετοχή σε συνέδρια όπου παρουσιάζουν τη σχετική
εργασία,
βγ) έξοδα μετακίνησης μελών ΔΕΠ σε αναγνωρισμένα
ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα του εσωτερικού ή του
εξωτερικού για επιστημονικές συνεργασίες συναφείς με
τη συγκεκριμένη έρευνα,
βδ) πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων,
βε) έξοδα δημοσιεύσεων σε περιοδικά που το απαιτούν (article submission fees, page charges, κ.τ.λ.),
βστ) ταχυδρομικά έξοδα που αφορούν το ερευνητικό
πρόγραμμα (π.χ. αποστολή ερωτηματολογίων),
βζ) τραπεζικά έξοδα που καταβάλλονται για συμμετοχές σε συνέδρια,
βη) αμοιβές Πανεπιστημιακών και τρίτων και
βθ) υποτροφίες σε νέους επιστήμονες.
γ) Από τα παραπάνω εξαιρούνται: i)τα έργα στα οποία
ο χρηματοδότης έχει εκ των προτέρων ορίσει τη διαδικασία επιστροφής τυχόν πιστωτικού υπολοίπου και ii) τα
αυτοχρηματοδοτούμενα ή/και τα ιδρυματικά έργα στα
οποία τυχόν αδιάθετο πιστωτικό υπόλοιπο επιστρέφει
στον χρηματοδότη».

8643

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2022
Ο Πρύτανης
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΩΝΗΣ
Ι

Αριθμ. 1990/22/ΓΠ
(2)
Ίδρυση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Τεχνολογία, Ποιότητα και Ασφάλεια Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης»
μεταξύ του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και
Υδάτινου Περιβάλλοντος και του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 30 έως και 37, 45 και 85
του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις» (Α΄114).
2. Την υπό στοιχεία 216772/Z1/08-12-2017 υπουργική
απόφαση με τίτλο «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού
προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών»
(Β΄ 4334).
3. Την υπό στοιχεία 41931/Ζ1/19-03-2018 υπουργική
απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων ίδρυσης κοινών Π.Μ.Σ. και
εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη μεταξύ ημεδαπών ΑΕΙ κα αναγνωρισμένων ως ομοταγών
ιδρυμάτων ή ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων της
αλλοδαπής».
4. Τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 19 του ν. 4521/2018
«Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 38).
5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος» (Α΄ 189).
6. Την υπό στοιχεία Φ589656/Β3/13-08-2007 (Β’ 1466)
Εφαρμογή Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης
πιστωτικών μονάδων.
7. Τον ν. 4589/2019 «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι.
Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο
και άλλες διατάξεις» (Α΄13).
8. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ των δύο
Τμημάτων.
9. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών στην υπ’ αρ.
203/06-08-2021 συνεδρίασή της.
10. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής της Σχολής
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Γεωπονικών Επιστημών στην υπ’ αρ. 13/27-08-2021 συνεδρίασή της.
11. Τη θετική εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
12. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην υπ’ αρ. 260/29-10-2021
συνεδρίασή της.
13. Το γεγονός ότι δεν επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός του Ιδρύματος, αποφασίζει:
Την ίδρυση και λειτουργία Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Τεχνολογία,
Ποιότητα και Ασφάλεια Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης" μεταξύ των Τμημάτων Γεωπονίας Ιχθυολογίας και
Υδάτινου Περιβάλλοντος και Επιστήμης Τροφίμων και
Διατροφής της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ως εξής:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα λειτουργήσει από το
ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Τεχνολογία, Ποιότητα και Ασφάλεια Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης»,
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις
διατάξεις του ν. 4485/2017.
Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Γνωστικό αντικείμενο. Γεωπονικές Επιστήμες-Επιστήμη Τροφίμων
Η υποβληθείσα πρόταση αφορά την ίδρυση διατμηματικού ΠΜΣ με τίτλο «Τεχνολογία, Ποιότητα και Ασφάλεια
Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης», το οποίο θα ειδικεύεται
σε θέματα σχετικά με την ποιότητα, την ασφάλεια, τη
μεταποίηση, το μάρκετινγκ, την πολιτική και την ανταγωνιστικότητα του κρέατος και κρεατοσκευασμάτων,
των αλιευτικών προϊόντων, των γαλακτοκομικών καθώς
και άλλων νεοφανών τροφίμων ζωικής προέλευσης. Η
υψηλής ποιότητας γνώση των διδασκόντων στη βασική Μικροβιολογία, Χημεία και Μηχανική Τροφίμων καθώς και στις πιο σύγχρονες τεχνικές-omics (genomics,
metagenomics, metabolomics, proteomics), του σύγχρονου Risk assessment και των συστημάτων διαχείρισης
της ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων, των σύγχρονων τεχνολογιών στη μεταποίηση, και η εις βάθος
γνώση σε αντικείμενα αιχμής, όπως ο βαθμός ανταγωνιστικότητας των ελληνικών εξαγωγών, της σύγχρονης
πολιτικής της Ε.Ε., καθώς στο μάρκετινγκ των τροφίμων,
σε συνδυασμό με τη διασύνδεση των διδασκόντων με
τον πρωτογενή τομέα παραγωγής τροφίμων ζωικής προέλευσης, τη βιομηχανία τροφίμων, με Ευρωπαϊκούς και
Διεθνείς Οργανισμούς, την εμπειρία των διδασκόντων σε
εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα, την ποιότητα των επιστημονικών δημοσιεύσεών τους, την αναγνωρισιμότητά τους σε διεθνές επίπεδο, και τον σύγχρονο
εξοπλισμό των συνεργαζόμενων τμημάτων, αποτελούν
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την κινητήριο δύναμη για την ίδρυση, την επιλογή και
την επιτυχή διεξαγωγή του προτεινόμενου ΠΜΣ.
Σκοπός του προγράμματος Το προτεινόμενο διατμηματικό ΠΜΣ με τίτλο "Τεχνολογία, Ποιότητα και Ασφάλεια
Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης" στοχεύει στη μεταφορά
θεωρητικής και μοντέρνας πρακτικής γνώσης σχετικά
με την Τεχνολογία, Ποιότητα, Ασφάλεια και Προώθηση
Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης προς μεταπτυχιακούς
φοιτητές, πράγμα που θα ενισχύσει τις γνώσεις, τα προσόντα και το επιστημονικό τους υπόβαθρο γενικότερα,
όχι μόνο στην κλασική μικροβιολογία, χημεία, μηχανική τροφίμων και ειδικότερα ζωικών προϊόντων, αλλά
και στις πιο σύγχρονες τεχνολογίες και προσεγγίσεις σε
αυτά τα επιστημονικά πεδία, όπως οι τεχνολογίες-omics
(genomics, metagenomics, metabolomics, proteomics),
το Risk assessment και οι εφαρμογές του στην εκτίμηση διάρκειας ζωής και ασφάλειας ζωικών προϊόντων, οι
σύγχρονες τεχνολογίες μεταποίησης, όπως οι θερμικές
μέθοδοι επεξεργασίας ζωικών προϊόντων, καθώς και
στις μεθόδους και τον σύγχρονο εξοπλισμό ποιοτικού
ελέγχου ζωικών προϊόντων, στα συστήματα διαχείρισης
ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων, στην ευρωπαϊκή
και εθνική Νομοθεσία Τροφίμων, τη νέα πολιτική της
Ε.Ε. για τα τρόφιμα, όπως διαμορφώνεται στο πλαίσιο
της "’Πράσινης Συμφωνίας-Green Deal", της στρατηγικής "Από το Χωράφι στο Πιρούνι-From Farm to Fork"
και ειδικότερα της νέας Προγραμματικής Περιόδου της
Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ε.Ε. (2023-2030) στο
μάρκετινγκ, καθώς και στην ανταγωνιστικότητα των
ελληνικών εξαγωγών τροφίμων ζωικής προέλευσης, θα
ενδυναμώσει τις σχέσεις τους με φορείς της πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής τροφίμων ζωικής
προέλευσης και τελικώς θα αυξήσει το επιστημονικό
και επαγγελματικό τους υπόβαθρο, προσδίδοντάς τους
σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ως στελεχών
στη ραγδαία εξελισσόμενη βιομηχανία τροφίμων, τόσο
σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
Άρθρο 3
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Το ΔΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) στην "Τεχνολογία, Ποιότητα και Ασφάλεια Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης" (MSc in Technology, Quality
and Safety of animal origin foods).
Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο ΔΠΜΣ "Τεχνολογία, Ποιότητα και Ασφάλεια Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης" γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι
Πανεπιστημίων της ημεδαπής και συναφών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ, στα παρακάτω αντικείμενα:
- Γεωπονία
- Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων
- Βιοχημεία - Βιοτεχνολογία
- Βιολογία
- Κτηνιατρική
- Διαιτολογία - Διατροφή
- Χημικών Μηχανικών
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- Χημικών
- Άλλα συναφή αντικείμενα
Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του
ΔΠΜΣ "Τεχνολογία, Ποιότητα και Ασφάλεια Τροφίμων
Ζωικής Προέλευσης" είναι δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα,
τα οποία περιλαμβάνουν την ολοκληρωμένη παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μαθημάτων και την εκπόνηση ερευνητικής διπλωματικής εργασίας.
Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι 60 ECTS. Το ΔΠΜΣ προβλέπει
παράταση η οποία μπορεί να είναι έως 6 μήνες.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών - Γλώσσα Διδασκαλίας
Η επιτυχής ολοκλήρωση του διατμηματικού Π.Μ.Σ.
περιλαμβάνει την παρακολούθηση και εξέταση όλων
των μαθημάτων (συμπεριλαμβανομένων γραπτών εξετάσεων, αξιολόγηση ατομικών εργασιών κ.λπ.), τα οποία
πιστώνονται με 30 ECTS και την επιτυχή ολοκλήρωση και
υποστήριξη της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας,
η οποία πιστώνεται με τριάντα (30) ECTS. Θα πραγματοποιηθεί διδασκαλία εξ αποστάσεως σε ποσοστό 35% του
συνόλου των μαθημάτων, η οποία θα υποστηριχτεί από
τις υπάρχουσες υποδομές του Τμήματος.
Η δομή του προγράμματος είναι η ακόλουθη:
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Α΄ Εξάμηνο
α/α

Κωδικός
Μάθημα
Μαθήματος

Πιστωτικές
μονάδες
(ECTS)

1

Σύσταση, Ποιοτικά
Χαρακτηριστικά και
Διατροφική Αξία Τροφίμων
Ζωικής Προέλευσης

6

2

Έλεγχος Ποιότητας και
Ασφάλειας Τροφίμων
Ζωικής Προέλευσης

6

3

Επεξεργασία και Συντήρηση Τροφίμων Ζωικής
Προέλευσης

6

4

Νομοθεσία και Συστήματα
Διαχείρισης Ποιότητας
και Ασφάλειας Τροφίμων
Ζωικής Προέλευσης

6

Στρατηγικές Μάρκετινγκ
Τροφίμων Ζωικής
Προέλευσης

5
Σύνολο

Διπλωματική εργασία

Η ανακατανομή των μαθημάτων στο πρόγραμμα σπουδών θα γίνεται με αποφάσεις των οργάνων και θα περιλαμβάνεται στον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών.
Η γλώσσα διδασκαλίας του Δ.Π.Μ.Σ είναι η ελληνική. Η
γλώσσα συγγραφής της διπλωματικής εργασίας είναι η
ελληνική ή η αγγλική. Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών απονέμεται μετά τη συμπλήρωση εξήντα (60) ECTS.
Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών ορίζεται ως ανώτατο όριο σε τριάντα (30) άτομα ετησίως.
Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο Δ.Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ των Τμημάτων Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος
και Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής ή άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ή των Πανεπιστημίων της ημεδαπής και της αλλοδαπής, καθώς και άλλες
κατηγορίες διδασκόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 36 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή
Για τη λειτουργία του προγράμματος θα χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή των Τμημάτων
Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος και
Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής 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 λειτουργικό κόστος του ΔΠΜΣ, που αφορά στις λειτουργικές
δαπάνες ανέρχεται στο ποσό των 63.000,00 ευρώ και
αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:
ΕΞΟΔΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
1. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες
λογισμικού

ΠΟΣΟ
70%
13.850,00 €

2. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε
μεταπτυχιακούς φοιτητές

0,00 €

6

3. Δαπάνες αναλωσίμων και Υπηρεσίες
(π.χ. αλληλούχιση)

18.000,00 €

30

4. Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του
Π.Μ.Σ.

1.500,00 €

Β’ Εξάμηνο
1

8645

30

5. Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του
Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς

500,00 €
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6. Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού
των ΑΕΙ και ερευνητικών κέντρων και
ινστιτούτων που συμμετέχουν στην
οργάνωση του ΠΜΣ

0,00 €

7. Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού
των ΑΕΙ που συμμετέχουν στην οργάνωση
του ΠΜΣ

0,00 €

8. Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της
παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017

0,00 €

9. Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής
υποστήριξης

8.000,00 €

10. Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα
δημοσιότητας-προβολής, αγοράς
εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης
συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου

2.250,00 €

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

30%

11. Λειτουργικά Έξοδα Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας

18.900,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΩΝ

63.000,00 €

Οι πηγές χρηματοδότησης του Δ.Π.Μ.Σ. καλύπτονται
αποκλειστικά και μόνο από ιδίους πόρους και προέρχονται κατά κύριο λόγο από τα δίδακτρα των μεταπτυχιακών φοιτητών.
ΕΣΟΔΑ

ΠΟΣΟ

1. Προϋπολογισμός ΑΕΙ και
Συνεργαζόμενων Φορέων

0,00 €

2. Προϋπολογισμός ΥΠΠΕΘ

0,00 €

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

0,00 €

4. Πόροι Ερευνητικών Προγραμμάτων

0,00 €

5. Πόροι Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή Άλλων Διεθνών Οργανισμών

0,00 €

6. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων
Έρευνας (ΕΛΚΕ)

0,00 €

7. Κάθε Άλλη Νόμιμη Αιτία

0,00 €

8. Τέλη Φοίτησης (Προβλεπόμενος
αριθμός φοιτητών 30 (21 με δίδακτρα
+ 9 απαλλαγές) 21 x 3.000=63.000,00 €)

63.000,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ

63.000,00 €

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών και τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Βόλος, 2 Φεβρουαρίου 2022
Ο Πρύτανης
ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ
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Αριθμ. απόφ. 37
(3)
Εξουσιοδότηση από το Διοικητικό Συμβούλιο
στον Διοικητή - Πρόεδρο Δ.Σ. του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και
στα όργανα του Φορέα για την έκδοση αποφάσεων μετακίνησης.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
- Του άρθρου 60 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), του Κεφ. Γ’
«εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016» του ν. 4445/
2016 (Α΄ 236), καθώς και του π.δ. 8/2019 «Οργανισμός
Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.)» (Α΄ 8), όπως τροποποιήθηκαν με τον
ν. 4670/2020 (Α΄ 43),
- των άρθρων 2, 4 και της υποπαρ. Δ.9 του άρθρου 6
περί «Δαπανών μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας» του ν. 4336/2015 (Α΄ 94).
2. Την απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων υπό στοιχεία Δ1/12237/4347/16.03.2020
(Υ.Ο.Δ.Δ. 205), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ1/40784/12163/15-10-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 876) και συμπληρώθηκε με την υπό στοιχεία Δ1/οικ.27649/9121/
08.12.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 1050) απόφαση του Υφυπουργού
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και τις αποφάσεις
του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
με αριθμό 23355/26-04-2021 (Υ.Ο.Δ.Δ 335), 34435/31-052021 (Υ.Ο.Δ.Δ 428), 34738/01-06-2021 (Υ.Ο.Δ.Δ 4341) και
35266/02-06-2021 (Υ.Ο.Δ.Δ 435) και τροποποιήθηκε με
την υπ’ αρ. 106729/23-12-2021 απόφαση του Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Υ.Ο.Δ.Δ 1129).
3. Την υπ’ αρ. 267/Συν. 14/11.04.2019 (Β΄ 2188) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Φ.Κ.Α. περί παροχής εξουσιοδότησης σε όργανα του Φορέα για υπογραφή αποφάσεων μετακίνησης, όπως τροποποιήθηκε
με την υπ’ αρ. 553/Συν. 29/25-07-2019 (Β΄ 3336) ομοία.
4. Την υπ’ αρ. 18552/14-01-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Οργάνωσης, Απλούστευσης και Ψηφιακού Μετασχηματισμού Διαδικασιών, με θέμα: «Εξουσιοδότηση από το
Διοικητικό Συμβούλιο στον Διοικητή-Πρόεδρο Δ.Σ. του
Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
και στα όργανα του Φορέα για την έκδοση αποφάσεων
μετακίνησης».
5. Το γεγονός ότι στον e-Ε.Φ.Κ.Α. υπάρχει ανάγκη για
έκδοση μεγάλου αριθμού αποφάσεων μετακίνησης, οι
οποίες έχουν, ως επί το πλείστον επείγοντα χαρακτήρα.
6. Το γεγονός ότι από την παρούσα εισήγηση δεν προκαλείται δαπάνη στον προϋπολογισμό του e-Ε.Φ.Κ.Α.
7. Τις απόψεις των μελών.
8. Τη διαμόρφωση του εισηγητικού του εν λόγω θέματος μετά επισημάνσεις των μελών Σ. Βασιλάκου και
Ε. Σακελλαρίου.
9. Τη σύμφωνη γνώμη των μελών με την εισήγηση της
Υπηρεσίας, όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά τις επισημάνσεις, πλην του μέλους Δ. Κουμπούρη που δήλωσε
παρών, αποφασίζει ομόφωνα:
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Α) Την εξουσιοδότηση από το Διοικητικό Συμβούλιο
στον Διοικητή - Πρόεδρο Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α., να εκδίδει
αποφάσεις μετακίνησης βάσει του ν. 4336/2015 (Α΄ 94)
για την αποστολή οποιουδήποτε προσώπου στο εξωτερικό (π.χ. για εκπροσώπηση σε διεθνείς οργανισμούς,
διεξαγωγή διαπραγματεύσεων, συμμετοχή σε διεθνή
συνέδρια και εκτέλεση οποιασδήποτε υπηρεσίας), καθώς επίσης και για μετακινήσεις εντός επικράτειας του
ιδίου, των Υποδιοικητών, του Συντονιστή του Κ.Ε.Α.Ο.,
των Προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας, του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης
Εσωτερικού Ελέγχου και Ελέγχου Εσωτερικών Υποθέσεων καθώς και των υπηρετούντων στο Αυτοτελές Γραφείο
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
Β) Την εξουσιοδότηση από το Διοικητικό Συμβούλιο σε
όργανα του e-Ε.Φ.Κ.Α. να εκδίδουν αποφάσεις βάσει του
ν. 4336/2015 (Α΄ 94) για μετακινήσεις εντός επικρατείας,
ως ακολούθως:
1. Στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης, Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης,
για αποφάσεις μετακίνησης εκτός έδρας των Προϊσταμένων Διευθύνσεων, των Προϊσταμένων Τμημάτων και
των υπαλλήλων των Κεντρικών Υπηρεσιών του e-Ε.Φ.Κ.Α.
καθώς και των μετακινούμενων με οποιαδήποτε ιδιότητα
για λογαριασμό του e-Ε.Φ.Κ.Α.
Εξαιρούνται:
1.1. οι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων, οι Προϊστάμενοι
Τμημάτων και οι υπάλληλοι της Κεντρικής Υπηρεσίας
του Κ.Ε.Α.Ο.,
1.2. ο Προϊστάμενος, οι Προϊστάμενοι Τμημάτων και
οι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου και
Ελέγχου Εσωτερικών Υποθέσεων,
1.3. ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και
Συντονισμού Ελέγχων, οι Προϊστάμενοι Τμημάτων και οι
υπάλληλοι της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων.
2. Στον Συντονιστή του Κ.Ε.Α.Ο., για αποφάσεις μετακίνησης εκτός έδρας των Προϊσταμένων Διευθύνσεων
της Κεντρικής Υπηρεσίας Κ.Ε.Α.Ο., των Περιφερειακών
Διευθύνσεων Κ.Ε.Α.Ο. και των Προϊσταμένων των Τμημάτων και των υπαλλήλων που υπηρετούν στην Κεντρική
Υπηρεσία Κ.Ε.Α.Ο.
3. Στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων, για αποφάσεις μετακίνησης εκτός έδρας του
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Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Συντονισμού Ελέγχων, των Προϊσταμένων Τμημάτων και των
υπαλλήλων της Γενικής Διεύθυνσης και εντός και εκτός
έδρας των Προϊσταμένων των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων Ασφάλισης (Π.Ε.Κ.Α.).
4. Στον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών
και Διαχείρισης Λειτουργίας για αποφάσεις μετακίνησης εκτός έδρας των Προϊσταμένων των Περιφερειακών
Υπηρεσιών Συντονισμού και Υποστήριξης (Π.Υ.Σ.Υ.).
5. Στους Προϊστάμενους των Περιφερειακών Υπηρεσιών Συντονισμού και Υποστήριξης (Π.Υ.Σ.Υ.) για αποφάσεις μετακίνησης εκτός έδρας, των Προϊσταμένων
των Τοπικών Διευθύνσεων αρμοδιότητάς τους καθώς και
των Προϊσταμένων των Τμημάτων και των υπαλλήλων
της Π.Υ.Σ.Υ.
6. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου και Ελέγχου Εσωτερικών Υποθέσεων, για αποφάσεις
μετακίνησης εντός και εκτός έδρας των Προϊσταμένων
Τμημάτων και των υπαλλήλων της Διεύθυνσής του.
7. Στους Προϊστάμενους Διεύθυνσης των Τοπικών Διευθύνσεων, και στους Προϊστάμενους των Περιφερειακών Διευθύνσεων Κ.Ε.Α.Ο. για αποφάσεις μετακίνησης
εκτός έδρας των Προϊσταμένων Τμημάτων και υπαλλήλων της Διεύθυνσης στην οποία προΐστανται.
8. Στους Προϊστάμενους των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων Ασφάλισης (Π.Ε.Κ.Α.) για αποφάσεις
μετακίνησης εντός και εκτός έδρας των Προϊσταμένων
Τμημάτων και υπαλλήλων της Διεύθυνσης στην οποία
προΐστανται.
9. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ιατρικής Αξιολόγησης, για μετακινήσεις ιατρών του Ειδικού Σώματος
Υγειονομικών Επιτροπών Αναπηρίας ΚΕΠΑ.
Με την έκδοση της παρούσας απόφασης παύει να
ισχύει η υπ’ αρ. 267/Συν. 14/11.04.2019 (Β΄ 2188) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Φ.Κ.Α., όπως
τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 553/Συν. 29/25-07-2019
(Β΄ 3336) ομοία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2022
Ο Πρόεδρος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΟΥΦΕΞΗΣ
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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.

*02008712502220008*

