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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 93941/B7 (1)
Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του 

Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολι−
κή Ηλικία του Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία 
με το Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης του Δημοκρίτει−
ου Πανεπιστημίου Θράκης, με τίτλο «Συμβουλευτι−
κή Ψυχολογία και Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση, 
την Υγεία, την Εργασία».

   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του α) ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α΄/6.7.2008) 

«Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» όπως 

τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 
3696 (ΦΕΚ 177/Α΄/25.8.2008) και β) του ν. 3374/25005 (ΦΕΚ 
189/Α΄/2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτα−
τη εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης 
πιστωτικών μονάδων – Παράρτημα Διπλώματος». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98 Α΄).

3. Την υπ’ αριθμ. Υ251 (ΦΕΚ 1944/Β΄/1.10.2007) κοινή 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτή−
των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων». 

4. Το π.δ. 312/17.10.1997 (ΦΕΚ 221 τ.Α΄/29.10.1997) «Μετο−
νομασία του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών».

5. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης 
Ειδικής Σύνθεση του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής 
στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστρια−
κού Πανεπιστημίου Αθηνών (συν. 5η/17.1.2008).

6. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευ−
σης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Κοινωνικής Διοί−
κησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (συν 
27.2.2008).

7. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου του Εθνι−
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ( συνεδ. 
26.6.2008).

8. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου του Δημο−
κρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (συνεδ. 74/ 8.5.2008)

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

Εγκρίνουμε από ακαδημαϊκό έτος 2008 – 2009 τη λει−
τουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολι−
κή Ηλικία (Τ.Ε.Α.Π.Η.) του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Τμήμα 
Κοινωνικής Διοίκησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 
Θράκης ως εξής:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στη Προσχολική 
Ηλικία (ΤΕΑΠΗ) του Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργα−
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σία με το Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης του Δημοκρίτει−
ου Πανεπιστημίου Θράκης οργανώνουν και λειτουργούν 
από το ακαδημαϊκό έτος 2008−2009 Διατμηματικό Δι−
απανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 
με τίτλο: «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥ−
ΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ, ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ», 
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις 
διατάξεις του ν. 3685/2008.

Τη διοικητική υποστήριξη του Διατμηματικού Διαπα−
νεπιστημιακού ΠΜΣ αναλαμβάνει το Τμήμα Εκπαίδευ−
σης και Αγωγής στη Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ) του 
Πανεπιστημίου Αθηνών.

Άρθρο 2
Αντικείμενο − Σκοπός

1. Το ΔΔΠΜΣ έχει ως αντικείμενο τη Συμβουλευτική 
Ψυχολογία και τη Συμβουλευτική. Έχει σχεδιασθεί για 
να προσφέρει επιστημονική γνώση και επαγγελματικές 
δεξιότητες υψηλού επιπέδου για την δημιουργία εξειδι−
κευμένου επιστημονικού δυναμικού στη Συμβουλευτική 
Ψυχολογία και τη Συμβουλευτική, ευαισθητοποιημένου 
σε πολιτισμικά ζητήματα.

Καλύπτει δύο κατευθύνσεις:
Α) Συμβουλευτική Ψυχολογία
Β) Συμβουλευτική
2. Το προτεινόμενο ΠΜΣ στοχεύει:
Α) Να εξοπλίσει τους φοιτητές με τις απαραίτητες γνώ−

σεις, εμπειρίες και δεξιότητες που θα τους καταστήσουν 
ικανούς να επιδιώξουν επαγγελματική σταδιοδρομία σε το−
μείς της αγοράς εργασίας, στους οποίους η Συμβουλευτική 
Ψυχολογία και η Συμβουλευτική κρίνεται αναγκαία. 

Β) Να καταστήσει ειδικούς στην Συμβουλευτική Ψυχο−
λογία και τη Συμβουλευτική άτομα που θα στελεχώνουν 
σχολεία, νοσοκομεία, κέντρα υγείας, πανεπιστήμια, ορ−
γανισμούς, επιχειρήσεις και άλλους φορείς του δημό−
σιου και ιδιωτικού τομέα.

Γ) Να προετοιμάσει ένα ειδικά καταρτισμένο επιστη−
μονικό δυναμικό που θα στελεχώσει μελλοντικά τα ΑΕΙ 
και θα προωθήσει την έρευνα και την διδασκαλία στη 
Συμβουλευτική Ψυχολογία και τη Συμβουλευτική. 

Δ) Να καταστήσει τους ΜΦ ικανούς να συνδέσουν 
την θεωρία, την έρευνα και την πρακτική εφαρμογή 
στην σκέψη και την επαγγελματική τους εξάσκηση, έτσι 
ώστε να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια που θα 
εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την ακαδη−
μαϊκή, επιστημονική, ερευνητική και επαγγελματική τους 
σταδιοδρομία, τόσο στο χώρο της Ενωμένης Ευρώπης, 
όσο και παγκοσμίως.

Ε) Να συμβάλλει στον περιορισμό της διαρροής επι−
στημονικού δυναμικού προς άλλες χώρες.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει:
1. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις εξής κα−

τευθύνσεις: 
 α) Συμβουλευτική Ψυχολογία
 β) Συμβουλευτική
 2. Διδακτορικό δίπλωμα

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί:
1. Για την ειδίκευση στη «Συμβουλευτική Ψυχολογία» 

 α. πτυχιούχοι των Τμημάτων Ψυχολογίας Ελληνικών 
Πανεπιστημίων καθώς και 

 β. πτυχιούχοι Τμημάτων Ψυχολογίας αναγνωρισμένων 
ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι γνωρί−
ζουν καλά την ελληνική γλώσσα.

2. Για την ειδίκευση στη «Συμβουλευτική»:
 α. πτυχιούχοι των Τμημάτων ΦΠΨ με κατεύθυνση 

ψυχολογία, Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινω−
νική Εργασία, Νοσηλευτικής, Παιδαγωγικών και γενικά, 
Τμημάτων Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών επιστημών 
των ΑΕΙ της ημεδαπής και των αντίστοιχων τμημάτων 
ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι γνωρί−
ζουν καλά την ελληνική γλώσσα , καθώς και 

 β. πτυχιούχοι των Σχολών Επαγγελμάτων Υγείας και 
Πρόνοιας των Τ.Ε.Ι..

 γ. Σε λίγες περιπτώσεις, που καθορίζονται στον εσω−
τερικό κανονισμό λειτουργίας του προγράμματος, μπο−
ρούν να γίνουν δεκτοί πτυχιούχοι και άλλων Τμημάτων 
(π.χ. άτομα με αξιόλογη εμπειρία και σημαντικό έργο 
στον τομέα της Συμβουλευτικής, κ.α.).

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια 

Η χρονική διάρκεια για την απονομή των κατά το 
άρθρο 3 τίτλων ορίζεται για:

1) το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε τέσσερα 
(4) διδακτικά εξάμηνα η ελάχιστη και έξι (6) η μέγιστη. 

2) το διδακτορικό δίπλωμα σε έξι (6) επιπλέον διδα−
κτικά εξάμηνα η ελάχιστη και δέκα (10) η μέγιστη. 

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, 
οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους εκπαι−
δευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απο−
νομή των κατά το άρθρο 3 τίτλων ορίζονται ως εξής:

1. Για το Μ.Δ.Ε. 
Την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε δέκα (10) 

μεταπτυχιακά μαθήματα κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα 
σπουδών (5 στο Α΄ εξάμηνο και 5 στο Β΄ εξάμηνο). Σε 
κάθε μάθημα αντιστοιχούν 6 ECTS, 36 διδακτικές ώρες 
και 180 ώρες φόρτο εργασίας για το φοιτητή. Σύνολο 
60 ECTS.

Το πρώτο έτος οι ΜΦ παρακολουθούν τα θεωρητικά 
και εργαστηριακά μαθήματα στους χώρους του ΤΕΑΠΗ 
και ολοκληρώνουν τον πρώτο κύκλο της θεωρητικής 
τους κατάρτισης. 

Το δεύτερο έτος αφιερώνεται στην εκπόνηση της δι−
πλωματικής τους εργασίας και στην πρακτική άσκηση 
και εποπτεία σε επιλεγμένα πλαίσια των δύο Τμημάτων 
που συμμετέχουν στο ΠΜΣ. Έτσι, ανάλογα και με τα 
ιδιαίτερα ενδιαφέροντα των ΜΦ, η πρακτική μπορεί να 
γίνει στην Αττική, οπότε την ευθύνη για τις πρακτικές 
θα έχουν κυρίως το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής 
στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Αθηνών και 
στην Θράκη, υπό την επίβλεψη κυρίως του Τμήματος 
Κοινωνικής Διοίκησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 
Θράκης.

Για την ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών σπουδών 
ειδίκευσης στη Συμβουλευτική Ψυχολογία ή στη Συμ−
βουλευτική απαιτούνται 120 ECTS. 

Κάθε εξάμηνο σπουδών ισοδυναμεί με 30 ECTS. 
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Αναλυτικότερα: 
Γ΄ εξάμηνο: α) Οι ΜΦ πραγματοποιούν την πρακτική 

άσκηση και λαμβάνουν 7,5 ECTS. β) Οι ΜΦ πραγματο−
ποιούν την εποπτεία της πρακτικής άσκησης και λαμ−
βάνουν 4,5 ECTS. γ) Οι ΜΦ πραγματοποιούν ελάχιστες 
ώρες προσωπικής ανάπτυξης οι οποίες ισοδυναμούν 
με 3 ECTS. δ) Οι ΜΦ εκπονούν μέρος της ΜΔΕ που 
ισοδυναμεί με 15 ECTS. Σύνολο πιστωτικών μονάδων 
30 ECTS.

Δ΄εξάμηνο: α) Οι ΜΦ πραγματοποιούν πρακτική άσκη−
ση και λαμβάνουν 7,5 ECTS. β) Οι ΜΦ πραγματοποιούν 
την εποπτεία της πρακτικής άσκησης και λαμβάνουν 
4,5 ECTS. γ) Οι ΜΦ πραγματοποιούν ελάχιστες ώρες 
προσωπικής ανάπτυξης οι οποίες ισοδυναμούν με 3 
ECTS. δ) Οι ΜΦ εκπονούν μέρος της ΜΔΕ που ισοδυ−
ναμεί με 15 ECTS. 

Σύνολο πιστωτικών μονάδων 30 ECTS.

Κατεύθυνση «Συμβουλευτική Ψυχολογία»

Α΄ Εξάμηνο

Μαθήματα Υποχρεωτικά 

1. (Υ) Διάγνωση και αξιολόγηση (6 ECTS)
2. (Υ) Εργαστήριο Συμβουλευτικής 1 και 2 (δεξιότητες) 

(6 ECTS)
3. (Υ) Μέθοδοι έρευνας στη συμβουλευτική ψυχολογία 

Ι (6 ECTS)
4. (Υ) Αρχές δεοντολογίας (6 ECTS)

Μαθήματα Επιλογής*

1. (Ε) Πολυπολιτισμική συμβουλευτική (6 ECTS)
2. (Ε) Η Συμβουλευτική Σχέση (6 ECTS)

Β΄ Εξάμηνο

Μαθήματα Υποχρεωτικά

1. (Υ) Ομαδική συμβουλευτική – Θεωρίες, ηγεσία και 
ομαδικές διαδικασίες (6 ECTS) 

2. (Υ) Προσεγγίσεις της συμβουλευτικής ανάλογα με 
συγκεκριμένα ζητήματα και συγκεκριμένους πληθυ−
σμούς (6 ECTS)

3. (Υ) Μέθοδοι έρευνας στη συμβουλευτική ψυχολογία 
ΙΙ(6 ECTS)

4. (Υ) Εργαστήριο Συμβουλευτικής 3 και 4 (δεξιότητες) 
(6 ECTS)

Μαθήματα Επιλογής*

1. (Ε) Νέες τεχνολογίες στη Συμβουλευτική Ψυχολογία 
(6 ECTS)

2. (Ε) Συμβουλευτική ζευγαριού και οικογένειας: Θεω−
ρία και εφαρμογή (6 ECTS)

Κατεύθυνση «Συμβουλευτική»

Α΄ Εξάμηνο

Μαθήματα Υποχρεωτικά

1. (Υ) Ιστορία και συστήματα της Συμβουλευτικής Ψυ−
χολογίας (6 ECTS)

2. (Υ) Εργαστήριο Συμβουλευτικής 1 και 2 (δεξιότητες) 
(6 ECTS)

3. (Υ) Μέθοδοι έρευνας στη συμβουλευτική (6 ECTS)
4. (Υ) Αρχές δεοντολογίας (6 ECTS)

Μαθήματα Επιλογής*

1. (Ε) Πολυπολιτισμική συμβουλευτική (6 ECTS)
2. (Ε) Ψυχοπαθολογία (6 ECTS)

Β΄ Εξάμηνο

Μαθήματα Υποχρεωτικά

1. (Y) Ομαδική συμβουλευτική – Θεωρίες, ηγεσία και 
ομαδικές διαδικασίες (6 ECTS) 

2. (Y) Προσεγγίσεις της συμβουλευτικής ανάλογα με 
συγκεκριμένα ζητήματα και συγκεκριμένους πληθυ−
σμούς (6 ECTS)

3. (Y) Εργαστήριο Συμβουλευτικής 3 και 4 (δεξιότητες) 
(6 ECTS)

4. (Y) Κοινοτική ψυχολογία και συμβουλευτική (6 
ECTS)

Μαθήματα Επιλογής*

1. (Ε) Νέες τεχνολογίες στη συμβουλευτική (6 ECTS)
2. (Ε) Η σχολική ψυχολογική συμβουλευτική (6 ECTS)
* Οι Μ. Φ. θα μπορούν να επιλέγουν 1 από τα 2 επι−

λεγόμενα μαθήματα σε κάθε εξάμηνο (άρα το σύνολο 
των μαθημάτων είναι 5 ανά εξάμηνο).

Οι ΜΦ έχουν την δυνατότητα να παρακολουθούν 
μαθήματα που προσφέρονται σε άλλα Προγράμματα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών και είναι συναφή προς το 
αντικείμενο του προτεινόμενου μεταπτυχιακού προ−
γράμματος. 

Επίσης, οι ΜΦ μπορούν να επιλέξουν και να παρακο−
λουθήσουν μαθήματα προπτυχιακού επιπέδου σπουδών 
προκειμένου να καλύψουν βασικές τους ανάγκες ή προ−
σωπικά τους ενδιαφέροντα.

Η επιλογή των μαθημάτων γίνεται μετά από συνεν−
νόηση με τον επιβλέποντα καθηγητή και τον εκάστοτε 
διδάσκοντα.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Στο ΠΜΣ εισάγονται κάθε δεύτερο χρόνο κατ’ ανώτα−
το όριο είκοσι (20) φοιτητές: 10 σε κάθε κατεύθυνση.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Οι διδάσκοντες του Π.Μ.Σ. προέρχονται κατά κύριο 
λόγο από τα υφιστάμενα μέλη ΔΕΠ των συνεργαζομέ−
νων Τμημάτων. Μαθήματα μπορούν να ανατεθούν και 
σε μέλη ΔΕΠ άλλων ΑΕΙ της ημεδαπής καθώς και διδά−
σκοντες ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς 
και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3685/2008. 

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Η απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή (αίθουσες διδα−
σκαλίας, βιβλιοθήκες, εργαστήριο ψυχολογίας, συμβου−
λευτικό κέντρο ομηλίκων, οπτικοακουστικά μέσα, PC με 
σχετικό λογισμικό, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και δυνα−
τότητα σύνδεσης με Τράπεζες πληροφοριών μέσω Η/Υ, 
κ.λπ.) θα διατίθενται από την υπάρχουσα υλικοτεχνική 
υποδομή του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην 
Προσχολική Ηλικία Αθηνών του Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Το Τ.Ε.Α.Π.Η. διαθέτει και τρία Κέντρα τα οποία με τις 
εκπαιδευτικές, τις ερευνητικές και επιστημονικές δρα−
στηριότητές τους μπορούν να υποστηρίξουν το Π.Μ.Σ. 
και τις πρακτικές εφαρμογές στις οποίες δραστηριο−
ποιούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες.

Το Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης του Δ.Π.Θ. διαθέτει υπερ−
σύγχρονη αίθουσα υπολογιστών με ηλεκτρονική οθόνη για 
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διδασκαλία, αίθουσα μικρότερη με ηλεκτρονική επιτείχια 
οθόνη και Εργαστήριο Κοινωνικής & Κοινοτικής Εργασίας 
και Συμβουλευτικής, Γραφείο Υποστήριξης Πρωτοετών 
Φοιτητών, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και δυνατότητα σύν−
δεσης με Τράπεζες πληροφοριών μέσω Η/Υ. 

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Δ.Δ. Π.Μ.Σ. «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ, ΤΗΝ 
ΕΡΓΑΣΙΑ» θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2009−2010 οπότε θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συνέχι−
σης της λειτουργίας του σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στο ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.Α΄).

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ υπολογίζεται 
σε 80.000 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως:

Α. Εξωτερικοί συνεργάτες 42.000 ευρώ
Β. Διοικητική και τεχνική στήριξη 10.000 «
Γ. Υποτροφίες, προμήθεια
εκπαιδευτικού υλικού 10.000 «
Δ. Δαπάνες μετακινήσεων 5.000 «
Ε. Προμήθεια, συντήρηση
εξοπλισμού/λογισμικού 6.000 «
ΣΤ. Αναλώσιμα 2.000 «
Ζ. Άλλες δαπάνες 5.000 «
Σύνολο 80.000 ευρώ

Οι πηγές χρηματοδότησης για την κάλυψη του συνο−
λικού ετήσιου κόστους λειτουργίας του προγράμματος 
θα είναι:

α) Δίδακτρα
β) Δωρεές, χορηγίες.
Την διαχείριση των οικονομικών πόρων θα αναλάβει ο 

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΕΚΠΑ.

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις

Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα 
απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυ−
χιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2008
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

F
    Αριθμ. 56270/B7 (2)
Tροποποίηση της υπ’ αριθμ. Β7/71768 (ΦΕΚ 1209/ 

τ.Β΄/6.8.2004) υπουργικής απόφασης που αφορά στο 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Γε−
νετική Βελτίωση, Αναπαραγωγή και Διατροφή Αγρο−
τικών Ζώων» του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Πα−
ραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών του Γεωπονικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών. Παράταση λειτουργίας του 
ανωτέρω Π.Μ.Σ.

   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

  ́Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.Α΄/16.7.2008) 

«Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» 
όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του αρθρ.24 του 
ν.3696/2008 (ΦΕΚ 177/τ.Α΄/25.8.2008), και β) του ν.3374/2005 
(ΦΕΚ 189 τ.Α΄/2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην 
ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευ−
σης πιστωτικών μονάδων−Παράρτημα Διπλώματος».

 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98Α΄).

 3. Την υπ’ αριθμ. Y251 (ΦΕΚ 1944 τ. Β΄/1.10.2007) κοινή 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτή−
των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων».

4. Την υπ’ αριθμ. Β7/71768 (ΦΕΚ 1209/ τ.Β΄/6.8.2004) 
υπουργική απόφαση που αφορά στη αντικατάσταση 
της Β7/90510/26.9.2002 (ΦΕΚ 1337/16.10.2002) υπουργι−
κής απόφασης αναφορικά με το ΠΜΣ με τίτλο: «Ζωική 
Παραγωγή» του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής του Γε−
ωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

5. Το υπ’ αριθμ. 149 π.δ. (ΦΕΚ 192/τ.Α΄/13.8.2007) που 
αναφέρεται στην μετονομασία του Τμήματος από Ζω−
ικής Παραγωγής σε Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγω−
γής και Υδατοκαλλιεργειών του Γεωπονικού Πανεπι−
στημίου Αθηνών.

6. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης 
Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Πα−
ραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών του Γεωπονικού Πανε−
πιστημίου Αθηνών (συνεδρία 18.3.2008, 10.7.2008). 

7. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου του Γε−
ωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρία 10.4.2008, 
14.7.2008).

8. α. Το γεγονός ότι το ακαδημαϊκό έτος 2007 − 2008 
έληξε η λειτουργία του ΠΜΣ και

 β. Την έκθεση πεπραγμένων και σκοπιμότητας του 
επιστημονικού υπευθύνου του προγράμματος, η οποία 
μας διαβιβάστηκε με το υπ’ αριθμ. 7369/14.7.2008 έγγραφό 
της Γραμματείας της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου.

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

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. Β7/71768 (ΦΕΚ 1209/ τ.Β΄/ 
6.8.2004) υπουργική απόφαση, ως ακολούθως: 

1. Το Άρθρο 5 «Διάρκεια Σπουδών» αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή των 
τίτλων ορίζεται για το:

α) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) σε δυο 
(2) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

β) Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.) σε έξι (6) επιπλέον 
ακαδημαϊκά εξάμηνα τουλάχιστον μετά την απόκτηση 
του ΜΔΕ.»

2. Το Άρθρο 6 «Πρόγραμμα Μαθημάτων» αντικαθί−
σταται ως εξής:

«Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχό−
ληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους 
εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την 
απονομή των, κατά το άρθρο 3, τίτλων ορίζονται ως 
εξής:

Α. Για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.)
Το Πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως 

εξής:
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Ι. Για την ειδίκευση «Μοριακή και Πληθυσμιακή Γενε−
τική Βελτίωση Αγροτικών Ζώων»:

Α΄ Εξάμηνο

Μάθημα Πιστωτικές 
Μονάδες 
(ECTS)

Σύνολο ωρών 
διδασκαλίας*

 Υποχρεωτικά Μαθήματα

(1) Βιοστατιστική  3 18

(2) Διαχείριση και εμπορία 
ζωικών προϊόντων

 3 18

 Μαθήματα Ειδίκευσης

(3) Μοριακή Γενετική στη 
ΓΒΑΖ**

9 66

(4) Εφαρμοσμένη Πληθυσμι−
ακή Γενετική

5 36

(5) Εφαρμογές Βιομετρίας 
στη ΓΒΑΖ

4 32

(6) Ειδικά θέματα ΓΒΑΖ 6 45

 Σύνολο 30 215

*Το 20−50% των ωρών διδασκαλίας, ανάλογα με το 
αντικείμενο, αναφέρεται στις εργαστηριακές ασκήσεις

**ΓΒΑΖ: Γενετική Βελτίωση Αγροτικών Ζώων

 Β΄ εξάμηνο

Πιστωτικές 
Μονάδες 
(ECTS)

Σύνολο ωρών 
διδασκαλίας

Σεμινάρια εκπαιδευτικού 
χαρακτήρα (υποχρεωτικής 
συμμετοχής)

10 65

Εκπαιδευτικές εκδρομές 
(υποχρεωτικής συμμετοχής)

5 35

Μεταπτυχιακή διατριβή (υπο−
χρεωτική εκπόνηση)

15

Σύνολο 30 100

Γενικό Σύνολο Α΄και Β΄ Εξα−
μήνου

60 315

ΙΙ. Για την ειδίκευση «Αναπαραγωγή Αγροτικών 
Ζώων»:

Α΄ Εξάμηνο

Μάθημα Πιστωτικές 
Μονάδες 
(ECTS)

Σύνολο ωρών 
διδασκαλίας*

 Υποχρεωτικά Μαθήματα

(1) Βιοστατιστική 3 18

(2) Διαχείριση και εμπορία 
ζωικών προϊόντων

3 18

 Μαθήματα Ειδίκευσης

(3) Φυσιολογία Αναπαραγω−
γής (βασικοί μηχανισμοί)

5 36

(4) Παράγοντες που επιδρούν 
στην Αναπαραγωγή

4 31

(5) Ηθολογία Αναπαραγω−
γής

1  12

(6) Ανοσολογία Αναπαρα−
γωγής

3  12

(7) Κλινικές και Εργαστηρι−
ακές μέθοδοι στην Αναπα−
ραγωγή

4  36

(8) Βιοτεχνολογία Αναπαρα−
γωγής

6  40

(9) Βιοηθική 1  7

 Σύνολο 30  210

*Το 20−50% των ωρών διδασκαλίας, ανάλογα με το 
αντικείμενο, αναφέρεται στις εργαστηριακές ασκή−
σεις

Β΄ εξάμηνο

Πιστωτικές 
Μονάδες 
(ECTS)

Σύνολο ωρών 
διδασκαλίας

Σεμινάρια εκπαιδευτικού 
χαρακτήρα (υποχρεωτικής 
συμμετοχής)

10 65

Εκπαιδευτικές εκδρομές 
(υποχρεωτικής συμμετοχής)

5 35

Μεταπτυχιακή διατριβή (υπο−
χρεωτική εκπόνηση)

15

Σύνολο 30 100

Γενικό Σύνολο Α΄και Β΄ Εξα−
μήνου

60 310

ΙΙΙ. Για την ειδίκευση «Φυσιολογία Θρέψεως−Διατροφή 
Αγροτικών Ζώων»:

Α΄ Εξάμηνο

Μάθημα Πιστωτικές 
Μονάδες 
(ECTS)

Σύνολο 
ωρών διδα−
σκαλίας*

Υποχρεωτικά Μαθήματα
(1) Βιοστατιστική 3 18
(2) Διαχείριση και εμπορία ζωι−
κών προϊόντων

3 18

Μαθήματα Ειδίκευσης
(3) Ειδικά θέματα φυσιολογίας 
θρέψεως

4 32

(4) Ειδικά θέματα διατροφής 4 32
(5) Αντιδιαβητικοί παράγοντες 
ζωοτροφών

2 24

(6) Τεχνολογία ζωοτροφών 3 24
(7) Διατροφή και διαχείριση βο−
σκόντων ζώων

2 19

(8) Βιοτεχνολογικές εφαρμογές 
στη διατροφή

2 19

(9) Διατροφή και ποιότητα ζωι−
κών προϊόντων

2 19
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Μαθήματα επιλογής**
(10) Σύγχρονες αναλυτικές τε−
χνικές

2 18

(11) Διατροφή ιχθύων και ζώων 
συντροφιάς

2 18

(12) Διατροφή θηραματικών 
ζώων

1 4

(13) Διατροφή πειραματόζωων 1 4
(14) Συστήματα αυτοματισμού 
διατροφής

1 4

Σύνολο 30 235−245

*Το 20−50% των ωρών διδασκαλίας, ανάλογα με το 
αντικείμενο, αναφέρεται στις εργαστηριακές ασκή−
σεις

**Από τα 5 αυτά αντικείμενα που χαρακτηρίζονται ως 
επιλογής, θα επιλέγονται τόσα ώστε να συμπληρώνο−
νται 5 πιστωτικές μονάδες

Β΄ εξάμηνο

Πιστωτικές Μονά−
δες (ECTS)

Σύνολο ωρών διδα−
σκαλίας

Σεμινάρια εκπαιδευ−
τικού χαρακτήρα
(υποχρεωτικής συμ−
μετοχής)

10 65

Εκπαιδευτικές εκ−
δρομές
(υποχρεωτικής συμ−
μετοχής)

5 35

 Μεταπτυχιακή δια−
τριβή (υποχρεωτική 
εκπόνηση)

15

Σύνολο 30 100

Γενικό Σύνολο Α΄και 
Β΄ Εξαμήνου

60 335−345

 Β. Για το Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.) 
 Για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος απαι−

τείται η κατοχή του εν λόγω Μ.Δ.Ε. ή Μ.Δ.Ε. συναφούς 
γνωστικού αντικειμένου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής 
και ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στις 
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (ν.3685/2008).

3. Το Άρθρο 10 «Διάρκεια Λειτουργίας» αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Το ΠΜΣ εγκρίνεται να λειτουργήσει μέχρι το ακα−
δημαϊκό έτος 2009−2010 οπότε θα αξιολογηθεί, σύμ−
φωνα με τα προβλεπόμενα στον ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 
τ.Α΄/6.7.2008), η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας 
του».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2008

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

F
(3)

    Μετάταξη υπαλλήλου στο Δήμο Αθηναίων.

   Με την υπ’ αριθμ. 242153/3.11.2008 απόφαση του Δη−
μάρχου Αθηναίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι−

ατάξεις του άρθρου 181 του ν. 3584/2007 και με τις 
σύμφωνες γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων Υπηρεσιακών 
Συμβουλίων, μετατάσσεται η υπάλληλος με σχέση ερ−
γασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ΝΤΙΝΤΙΟΥΜΗ 
ΣΟΦΙΑ του Ιωάννη, με ειδικότητα Αρχαιολόγου, από 
τον Δήμο Κω στο Δήμο Αθηναίων με μεταφορά της 
θέσης της.

(Αριθμ. πρωτ. Περιφέρειας Αττικής 23172/31452/ 
17.11.2008)

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 

Η Τμηματάρχης
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

F
(4)

     Μετάταξη υπαλλήλου στο Δήμο Κατερίνης.

   Με την υπ’ αριθμ. 2603/2008 νόμιμη απόφαση του 
Δημάρχου Κατερίνης, η οποία εκδόθηκε νόμιμα σύμ−
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 76 και 79 και 183 
του ν. 3584/2007 και με την σύμφωνη γνώμη του οικείου 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ, μετατάσ−
σεται ύστερα από αίτηση της η Θεανώ Νατσιάβα του 
Παναγιώτη, του κλάδου ΔΕ Διοικητικού, υπάλληλος με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, 
σε συνιστώμενη προσωρινή − προσωποπαγή θέση με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
του κλάδου ΠΕ Διοικητικού −Οικονομικού με βαθμό Γ’. 
Η ανωτέρω θέση καταργείται με την καθοιονδήποτε 
τρόπο κένωση της. Η θέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου την οποία κατείχε η ανωτέρω υπάλληλος κα−
ταργείται αυτοδίκαια.

(Αριθμ. Επικύρωσης 8076/4.11.2008 Περιφέρειας Κεντ. 
Μακεδονίας).

   Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

Ο Διευθυντής

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΝΤΟΥΔΗΣ

F
(5)

Σύσταση μίας (1) προσωρινής προσωποπαγούς θέσης 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο 
Δήμο Σπερχειάδας.

     Με την αριθ. 303/19.11.2008 (αριθ. Πρακτικού 11/2008) 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σπερχειά−
δας Νομού Φθιώτιδας, αποφασίσθηκε η σύσταση μίας (1) 
προσωρινής προσωποπαγής θέσης εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου αντίστοιχης η παρεμφερούς 
ειδικότητας λόγο μεταφοράς εν λόγω προσωπικού στο 
Δήμο μας. Το μεταφερόμενο προσωπικό αφορά τον 
εργαζόμενο Γκόγια Νικόλαο του Φωτίου της ΔΕΤΠΑ 
ΛΑΜΙΑΣ με ημερομηνία έναρξης την 1.12.2008 ειδικότη−
τας ΥΕ 1 Εργάτης Γενικών καθηκόντων με σχέση ερ−
γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα 
με τις διατάξεις των παρ. 3, 4, 5 του άρθρου 269 του ν. 
3463/2006 «Συγχώνευση − μετατροπή − Λύση Επιχειρή−
σεων» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 25 
του ν. 3613/2007 «Ρυθμίσεις θεμάτων Επιχειρήσεων ΟΤΑ 
πρώτου βαθμού».

   O Δήμαρχος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ
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(6)
     Μετάταξη υπαλλήλου στο Γ. Ν. Άρτας.

   Με την υπ’ αριθμ. 1196/3.11.2008 κοινή απόφαση του 
Διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοπον−
νήσου−Ιονίων Νήσων−Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας και 
του Διοικητή της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττι−
κής η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 3329/2005 όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις 
του Τρίτου άρθρου του ν. 3527 (ΦΕΚ 25/Α/9.2.2007), τις 
διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 1199/1981 σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 3 του 
ν. 1288/1982, τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του 
ν. 2515/1997 και τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 3599 
(ΦΕΚ 176/Α/1.8.2007) και κατόπιν της υπ’ αριθμ. 8/15.4.2008 
γνωμοδότησης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Γ.Ν.Α. 
«Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» και της υπ’ αριθμ. 10/4.6.2008 γνωμο−
δότησης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Γ. Ν. Άρτας, 
μετατάσσεται η ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
υπάλληλος του Γ. Ν. Α. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» κατηγορίας 
ΔΕ κλάδου Αδελφών Νοσοκόμων σε προσωρινή συνι−
στώμενη θέση της ίδιας κατηγορίας και κλάδου στο Γ. 
Ν. Άρτας και με το βαθμό που κατέχει.

  Οι Διοικητές

 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου− 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής
 Ιονίων Νήσων−Ηπείρου 
 και Δυτικής Ελλάδας 
 ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΝΤΕΑΣ

F
(7)

     Μετάταξη υπαλλήλου στο Γ. Ν. Άργους.

   Με την υπ’ αριθμ. 1194/3.11.2008 κοινή απόφαση του 
Διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοπον−
νήσου−Ιονίων Νήσων−Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας και 
του Διοικητή της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττι−
κής, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 3329/2005 όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις 
του Τρίτου άρθρου του ν. 3527 (ΦΕΚ 25/Α/9.2.2007), τις 
διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 1199/1981 σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 3 
του ν. 1288/1982, τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 
20 του ν. 2515/1997 και τις διατάξεις του άρθρου 24 του 
ν. 3599 (ΦΕΚ 176/Α/1.8.2007) και κατόπιν της υπ’ αριθμ. 
191/15.5.2008 γνωμοδότησης του Υπηρεσιακού Συμβου−

λίου του Γενικού Νοσοκομείου−Μαιευτηρίου «ΕΛΕΝΑ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» και της υπ’ αριθμ. 10/8.11.2007 γνωμοδό−
τησης του Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. Ν 
.Αργολίδας, μετατάσσεται η ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ ΚΑΤΖΕΝΗ του 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ υπάλληλος του Γενικού Νοσοκομεί−
ου −Μαιευτηρίου «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» κατηγορίας TE 
κλάδου Μαιών σε προσωρινή συνιστώμενη θέση της 
ίδιας κατηγορίας και κλάδου στο Γ. Ν. Άργους και με 
το βαθμό που κατέχει.

   Οι Διοικητές

 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου− 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής
 Ιονίων Νήσων−Ηπείρου 
 και Δυτικής Ελλάδας 
 ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΝΤΕΑΣ

F
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     Μετάταξη υπαλλήλου στο Γ. Ν. Αγρινίου.

   Με την υπ’ αριθμ. 1193/3.11.2008 κοινή απόφαση του 
Διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοπον−
νήσου−Ιονίων Νήσων−Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας και 
του Διοικητή της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττι−
κής, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 3329/2005 όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις 
του Τρίτου άρθρου του ν. 3527 (ΦΕΚ 25/Α/9.2.2007), τις 
διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 1199/1981 σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 3 
του ν. 1288/1982, τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 
20 του ν. 2515/1997 και τις διατάξεις του άρθρου 24 του 
ν. 3599 (ΦΕΚ 176/Α/1.8.2007) και κατόπιν της υπ’ αριθμ. 
3/14.3.2008 γνωμοδότησης του Α΄ Κοινού Πενταμελούς 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου και της υπ’ αριθμ. 6/15.9.2007 
γνωμοδότησης του Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου 
του Ν. Αιτωλοακαρνανίας, μετατάσσεται ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του Γεωργίου, υπάλληλος του Ειδικού 
Νοσοκομείου «ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» κατηγορίας 
ΔΕ κλάδου Προσωπικού Η/Υ σε προσωρινή συνιστώμενη 
θέση της ίδιας κατηγορίας και κλάδου στο Γ. Ν. Αγρινίου 
και με το βαθμό που κατέχει.

   Οι Διοικητές

 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου− 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής
 Ιονίων Νήσων−Ηπείρου 
 και Δυτικής Ελλάδας 
 ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΝΤΕΑΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*02024550212080008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο 2410 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63 210 4135228 ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13 26610 89122
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327 2610 638109 ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2 2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο 26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 22510 46654
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1 25310 22858

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφήη μ ρφή

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
 Σε μορφή DVD/CDμ ρφή

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

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

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − −

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − −

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

 Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. − − 100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή

Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν

Β΄ 320 € 225 € Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 2.250 € 645 €

Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 € Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70€ Δωρεάν

Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν

Α.Α.Π. 160 € 80 € Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π. − 450 €

Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
•  Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,

πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

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

* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−

πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00
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