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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση της υπ’  αρ. 23/2022 απόφασης Δημοτι-
κού Συμβουλίου Δήμου Ηρακλείου, που αφορά 
σε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εργο-
ταξιακού χαρακτήρα για τις ανάγκες εκτέλεσης 
του έργου «Κατασκευή δικτύων ομβρίων στην 
πόλη του Ηρακλείου» της Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου.

2 Έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας Προγράμμα-
τος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Circular 
Economy and sustainability strategies (Κυκλική 
Οικονομία και στρατηγικές αειφορίας)» του Τμή-
ματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και 
Παραγωγής, της Σχολής Μηχανικών του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αττικής.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 1886 (1)
   Έγκριση της υπ’ αρ. 23/2022 απόφασης Δημοτι-

κού Συμβουλίου Δήμου Ηρακλείου, που αφορά 

σε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εργο-

ταξιακού χαρακτήρα για τις ανάγκες εκτέλεσης 

του έργου «Κατασκευή δικτύων ομβρίων στην 

πόλη του Ηρακλείου» της Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου.

  Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (2696/1999, Α’ 57) 

και ιδιαίτερα τα άρθρα 52 και 52Α αυτού, καθώς και τις 
ισχύουσες σήμερα Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές, 
Τεχνικές Οδηγίες και πρότυπα ΕΛΟΤ σχετικά με τον τρό-
πο κατασκευής των μέσων σήμανσης (πινακίδες - δια-
γραμμίσεις κ.τ.λ.)

2. Τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (3463/2006, 
Α’ 114).

3. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α 87).

4. Τον ν. 4313/2014 «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών 
τηλεπικοινωνιών και δημοσίων έργων και άλλες διατά-
ξεις» (Α’ 261) και ειδικότερα το άρθρο 48 αυτού.

5. Το π.δ. 136/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Κρήτης» (Α 229).

6. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΔ/οικ./502/2003 υπουργική 
απόφαση «Έγκριση Τεχνικής προδιαγραφής σήμανσης 
εκτελούμενων οδικών έργων εντός και εκτός κατοικη-
μένων περιοχών ως ελάχιστα όρια» (Β 946), όπως ισχύει 
με την υπό στοιχεία ΔΜΕΟ/ Ο/613/2011 υπουργική από-
φαση «Έγκριση Προδιαγραφών και Οδηγιών Σήμανσης 
Εκτελούμενων Έργων (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ)» (Β 905).

7. Την υπ’ αρ. 6952/14-02-2011 κοινή υπουργική από-
φαση «Υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή διέλευση 
των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρη-
στους χώρους πόλεων και οικισμών που προορίζονται 
για την κυκλοφορία πεζών» (Β 420).

8. Το υπ’ αρ. 15109/13-05-2013 έγγραφο της Διεύθυν-
σης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου 
Εσωτερικών «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών ορ-
γάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής 
κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρω-
μένων Διοικήσεων».

9. Την υπό στοιχεία ΔΟΥ/οικ/220/15-01-2015 εγκύκλιο 
του Τμήματος ΣΤ’ της Διεύθυνσης Οδικών Έργων της 
Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδο-
μών Μεταφορών και Δικτύων αναφορικά με τα «Μέτρα 
ρύθμισης της κυκλοφορίας για την εκτέλεση έργων στο 
οδικό δίκτυο της χώρας - Εφαρμογή του άρθρου 52 του 
ν. 2696/1999 (Κ.Ο.Κ.)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το άρθρο 48 του ν. 4313/2014.

10. Το υπ’ αρ. ΔΟΥ/1052/Φ/05-03-2015 έγγραφο του 
Τμήματος ΣΤ’ της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών της 
Γενικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών του 
Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών Ναυτιλίας και Του-
ρισμού «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 52 του 
ν. 2696/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρ-
θρο 48 του ν. 4313/2014».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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11. Το υπ’ αρ. οικ.2095/08-10-2015 έγγραφο της Διεύ-
θυνσης Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Κρήτης προς τους Δήμους της Περιφέρειας Κρήτης 
«Συμπληρωματικές οδηγίες - διευκρινίσεις σχετικά με 
την έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο οδικό δί-
κτυο ΟΤΑ της Περιφέρειας Κρήτης».

12. Το υπό στοιχεία ΔΟΥ/277/Φ.252/26-03-2018 έγγρα-
φο του Τμήματος Ε’ της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών 
της Γενικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών «Μέτρα ρύθμι-
σης της κυκλοφορίας (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας - 
ν. 2696/1999».

13. Τα άρθρα 28 και 28Α του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρα-
τισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας 
και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών 
και άλλες διατάξεις».

14. Την υπ’  αρ. 34010/25-05-2017 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών «Ανανέωση της θητείας της 
Μαρίας Κοζυράκη του Εμμανουήλ στη θέση της Συ-
ντονίστριας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης» 
(ΥΟΔΔ 435).

15. Την υπ’ αρ. οικ. 8165/2017 απόφαση της Συντο-
νίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Ανά-
θεσης άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και παροχή 
εξουσιοδότησης υπογραφής με “Με εντολή Συντονι-
στή (Μ.Ε.Σ.)” αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πρά-
ξεων, στους Προϊστάμενους των οργανικών μονάδων 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης καθώς και σε 
υπαλλήλους κατηγορίες Π.Ε. ή Τ.Ε. της Διεύθυνσης Αλ-
λοδαπών και μετανάστευσης σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 12 του ν. 4147/2013 (ΦΕΚ 2 - Α’98), όπως 
ισχύουν» (Β’ 2247), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 
682/17-01-2019 (Β’ 288) όμοια απόφαση.

16. Την υπ’ αρ. 427/15-01-2021 απόφαση Συντονίστρι-
ας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για την «Τοποθέ-
τηση Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης, ΧΩ.ΠΕ.Π» 
(ΑΔΑ: ΨΘΟ8ΟΡ1Θ-ΔΩΒ).

17. Το υπ’ αρ. 2090/23-03-2022 έγγραφο της Διεύ-
θυνσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Κρήτης, με το οποίο διαβιβάζονται στην Υπηρεσία η 
υπ’ αρ. 23/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Ηρακλείου καθώς και η υπ’ αρ. 11/2022 απόφαση Επι-
τροπής Ποιότητας Ζωής Ηρακλείου με την συνημμένη 
σε αυτές αλληλογραφία, ελεγμένες ως προς το νομότυπό 
της λήψης.

18. Την υπ’ αρ. 23/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Ηρακλείου για την έγκριση προσωρινών κυ-
κλοφοριακών ρυθμίσεων εργοταξιακού χαρακτήρα για 
τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή δικτύων 
ύδρευσης στην πόλη του Ηρακλείου» (ΑΔΑ: ΩΝΓ2Ω0Ο-
ΥΛΒ) της Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου.

19. Την υπ’ αρ. 11/2022 (ΑΔΑ: 9ΣΔΓΩ0Ο-Ξ76) απόφαση 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Ηρακλείου.

20. Την υπ’ αρ. 6750/03-02-2022 εισήγηση του Τμή-
ματος Κυκλοφορίας και Συγκοινωνιών της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Έργων και Μελετών του Δήμου Ηρακλείου για 
την έγκριση των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσε-
ων για την υλοποίηση του έργου.

21. Το υπ’ αρ. 700/27-01-2022 έγγραφο της Δ.Ε.Υ.Α. 
Ηρακλείου.

22. Την υπ’ αρ. 18376/03-03-2022 άδεια εκσκαφής της 
Διεύθυνσης Συντήρησης και Αυτεπιστασίας Δ. Ηρακλείου.

23. Το υπ’ αρ. 4375/23-05-2022 έγγραφο της Δ.Ε.Υ.Α. 
Ηρακλείου με συνημμένους δύο πίνακες με τις οδούς 
ήσσονος σημασίας (κυκλοφοριακά) και τις κεντρικές 
οδούς για τις οποίες απαιτούνται ξεχωριστές κυκλοφο-
ριακές μελέτες.

24. Το γεγονός ότι πρόκειται για προσωρινή κυκλοφο-
ριακή ρύθμιση για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή 
δικτύων ύδρευσης στην πόλη του Ηρακλείου» της Δ.Ε.Υ.Α. 
Ηρακλείου και όχι για μόνιμη κυκλοφοριακή ρύθμιση.

25. Το γεγονός ότι οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις έχουν συνταχθεί και θεωρηθεί από την Τε-
χνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου, έχουν ελεγχθεί 
και θεωρηθεί από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και 
Μελετών Δ. Ηρακλείου, οι οποίες διαθέτουν εμπειρία 
σε εκτέλεση παρόμοιων έργων.

26. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
πρόσθετη δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, απο-
φασίζουμε:

Την έγκριση της υπ’ αρ. 23/2022 απόφασης Δημοτικού 
Συμβουλίου Δήμου Ηρακλείου, που αφορά σε προσωρι-
νές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εργοταξιακού χαρακτήρα 
για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή δικτύ-
ων ομβρίων στην πόλη του Ηρακλείου» της Δ.Ε.Υ.Α. Ηρα-
κλείου και συγκεκριμένα:

Για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή δικτύων 
ύδρευσης στην πόλη του Ηρακλείου» υπό την επίβλεψη 
της Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου και αναδόχου ΤΑΛΩΣ Α.Τ.Ε., θα 
πραγματοποιείται σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας 
σε οδούς ήσσονος σημασίας (οδοί οι οποίες δεν απο-
τελούν βασικό, εθνικό οδικό δίκτυο και δεν εξυπηρε-
τούν αστική και υπεραστική συγκοινωνία) στις περιοχές 
Κορώνη Μαγαρά, Παπά Πέτρου Γαβαλά, Κηπούπολη, 
Αλικαρνασσός, Αγ. Ιωάννης, Αγ. Τριάδα, Φορτέτσα και 
ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., σύμφωνα με την τεχνική έκθεση και το σκα-
ρίφημα 1 (με βάση το τυπικό σχέδιο 3.1.4 της υπό στοι-
χεία ΔΜΕΟ/Ο/613/2011 (Β’ 905) υπουργικής απόφασης 
όπως αυτά θεωρήθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία της 
Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου και την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων 
και Μελετών Δ. Ηρακλείου, πρωτότυπα των οποίων δι-
ατηρούνται στα αρχεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Κρήτης (ΔΙΠΕΧΩΣ) εφόσον δεν αντίκεινται στους όρους 
και τις προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης.

Οι εν λόγω προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 
κρίνονται απαραίτητες προκειμένου η κυκλοφορία να 
διεξάγεται κατά το δυνατόν ομαλά κατά το διάστημα 
της εκτέλεσης των εργασιών.

Στα άκρα των αποκλεισμένων τμημάτων των οδών θα 
τοποθετηθεί κατάλληλη σήμανση για την απαγόρευση 
της πρόσβασης καθώς και εργοταξιακό ανακλαστικό 
πλέγμα συνοδευόμενα από αναλάμποντες φανούς. 
Όλες οι πινακίδες σήμανσης θα είναι σε κίτρινο φόντο 
(εργοταξιακές) και στους ιστούς τους θα είναι επίσης 
τοποθετημένοι αναλάμποντες φανοί.

Στα αποκλεισμένα τμήματα των οδών δεν θα επιτρέ-
πεται η κυκλοφορία των οχημάτων, όμως θα επιτρέπεται 
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μετά από συνεννόηση με τη διευθύνουσα Υπηρεσία και 
τον ανάδοχο του έργου η εξυπηρέτηση των περιοίκων, 
ιδιαίτερα σε περιπτώσεις ΑμεΑ. Ο χώρος εκτέλεσης ερ-
γασιών θα περιφράσσεται και θα διασφαλίζεται επαρκής 
και ασφαλής χώρος διέλευσης πεζών και ΑμεΑ σύμφωνα 
με την υπό στοιχεία ΔΜΕΟ/Ο/613/2011(Β 905) υπουρ-
γική απόφαση καθώς και την υπ’ αρ. 6952/14-02-2011 
(Β 420) κοινή υπουργική απόφαση.

Οι ως άνω προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα 
έχουν χρονική διάρκεια έως και την 06-06-2023, σύμφω-
να με την από 06-12-2021 σύμβαση κατασκευής και με 
την προϋπόθεση ότι δεν θα έχουν αλλάξει οι κυκλοφο-
ριακές συνθήκες των οδών.

Οι εν λόγω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εγκρίνονται με 
τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την υλοποίηση των 
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της παρούσας (π.χ. τοποθέ-
τηση κατάλληλης οριζόντιας και κατακόρυφης σήμαν-
σης, χρήση κατάλληλων υλικών, κ.λπ) θα εφαρμοστούν 
σύμφωνα με τις Προδιαγραφές και Οδηγίες Σήμανσης 
Εκτελούμενων Έργων (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ) (Β’ 905), και τις ισχύ-
ουσες ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

2. Να εξασφαλιστεί η συντήρηση (τακτική και έκτα-
κτη) της σήμανσης ώστε να διασφαλιστεί ότι θα παρα-
μένει σε καλή κατάσταση καθ’ όλη τη χρονική διάρκεια 
εφαρμογής των ρυθμίσεων, όπως προβλέπεται από 
την σχετική νομοθεσία. Προς τούτο αλλά και για να δι-
ασφαλιστεί αποδεκτό επίπεδο λειτουργίας, να γίνεται 
συστηματική επιτήρηση τόσο της σήμανσης όσο και 
της ασφάλειας, με κατάλληλη οργάνωση και προγραμ-
ματισμό των εκάστοτε αναγκαίων ενεργειών από τον 
ανάδοχο του έργου και έλεγχο από την επιβλέπουσα 
του έργου Υπηρεσία.

3. Η εγκατάσταση της εργοταξιακής σήμανσης να 
προηγηθεί της εκτέλεσης οποιασδήποτε άλλης εργασί-
ας και να πραγματοποιηθεί κατά τα άρθρα 9 και 10 του 
ν. 2696/99 (Κ.Ο.Κ.).

4. Μόνιμη υφιστάμενη σήμανση η οποία έρχεται σε 
σύγκρουση με αυτήν που προτείνεται, θα πρέπει να 
απομακρυνθεί ή να καλυφθεί, ώστε να αποφεύγεται η 
σύγχυση των χρηστών του οδικού δικτύου κάτω από 
οποιεσδήποτε συνθήκες (ημέρα - νύχτα).

5. Με ευθύνη του αναδόχου του έργου αλλά και την 
επιτήρηση - επίβλεψη της τεχνικής υπηρεσίας της ΔΕΥΑ 
Ηρακλείου, θα πρέπει να ληφθούν όλα τα προβλεπόμενα 
από τη νομοθεσία μέτρα ασφαλείας ώστε να μην προ-
κληθούν φθορές στις παρακείμενες (των εκτελούμενων 
εργασιών) ιδιοκτησίες.

6. Ο ανάδοχος του έργου υπό την επίβλεψη της Τε-
χνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Ηρακλείου θα πρέπει να 
δημοσιεύει δελτία τύπου προς ενημέρωση των πολι-
τών, καθώς και να ενημερώνει εγκαίρως την Διεύθυνση 
Τεχνικών Έργων του Δήμου, την Τροχαία, την Δημοτική 
Αστυνομία, την Πυροσβεστική, το ΕΚΑΒ, πριν την εκά-
στοτε διακοπή κυκλοφορίας.

7. Σε κάθε περίπτωση οι προτεινόμενες προσωρι-
νές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πρέπει να υποστηρίζουν 
την ταχεία και ασφαλή διέλευση οχημάτων έκτακτης 
ανάγκης (ασθενοφόρα, πυροσβεστικά, περιπολικά 

αστυνομίας), την ασφαλή διέλευση πεζών και ΑμεΑ 
καθώς και την ασφαλή πρόσβαση σε δομές (σχολείο, 
ιατρείο κ.α.).

8. Σε κάθε περίπτωση οι προτεινόμενες προσωρινές 
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πρέπει να υποστηρίζουν την 
ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας και οι ερ-
γασίες να γίνονται σε περιόδους με το μικρότερο δυνατό 
κυκλοφοριακό φόρτο στις οδούς και λαμβάνοντας υπόψη 
τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες που ενδέχεται να επικρατούν.

9. Μετά το πέρας των εργασιών οι εργοταξιακές πινα-
κίδες και άλλα μέσα εργοταξιακής σήμανσης, δεν επιτρέ-
πεται να παραμένουν στην περιοχή, ενώ τα τμήματα της 
οδού θα αποδοθούν πλήρως στην κυκλοφορία, απόλυτα 
καθαρά από φερτές και ξένες ύλες και ασφαλή για την 
κυκλοφορία των οχημάτων και των πεζών αντίστοιχα. 
Η αφαίρεση της εργοταξιακής σήμανσης και των λοι-
πών υλικών θα πρέπει να εκτελεστεί σε ώρες μειωμένου 
κυκλοφοριακού φόρτου, επαναφέροντας την πρότερη 
σήμανση του οδικού δικτύου της περιοχής.

10. Σε περίπτωση που λόγω ιδιαίτερων συνθηκών 
ή λόγω αδυναμίας τήρησης των ρυθμίσεων προκύψει 
ανάγκη τροποποίησης των μέτρων ρύθμισης της οδι-
κής κυκλοφορίας που εγκρίνονται με την παρούσα, να 
προβούν άμεσα στο αίτημα τροποποίησής της, διακό-
πτοντας ταυτόχρονα τις εργασίες στο αντίστοιχο τμήμα 
της οδού.

11. Με την παρούσα απόφαση δεν νομιμοποιούνται 
τυχόν παράνομες ενέργειες ούτε υποκαθίστανται άλλες 
αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις που τυχόν απαιτούνται για 
την υλοποίηση των εν λόγω παρεμβάσεων και την κα-
τασκευή του υπόψη έργου.

12. Να τηρούνται τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 18376/ 
03-03-2022 άδεια εκσκαφής της Διεύθυνσης Συντήρη-
σης και Αυτεπιστασίας Δ. Ηρακλείου.

Οποιεσδήποτε επιπλέον ρυθμίσεις ζητηθούν από τις 
αρχές αστυνόμευσης των οδών, θα εφαρμοστούν απα-
ρέγκλιτα, χωρίς άλλη διαδικασία.

Η εγκατάσταση της προσωρινής σήμανσης, η συντή-
ρησή της και η απομάκρυνσή της για τις εργασίες που 
εκτελούνται στα πλαίσια εργολαβιών, θα γίνει με ευθύνη 
και έξοδα του αναδόχου του έργου, υπό την επίβλεψη 
της αρμόδιας για την εκτέλεση του έργου Υπηρεσίας. Η 
επιβλέπουσα Υπηρεσία φέρει ακεραία την ευθύνη όσον 
αφορά την συντήρηση της εργοταξιακής σήμανσης ή και 
επαναφοράς στην πρότερη κατάσταση σε κάθε περίπτω-
ση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις εντολές της, 
(π.χ. διένεξη, έκπτωση κ.λπ.).

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα από-
φαση παρακαλούνται να παρακολουθούν την ακριβή 
εκτέλεσή της όσον αφορά σε θέματα αρμοδιότητάς τους.

Κατά της παρούσας απόφασης επιτρέπεται, σύμφωνα 
με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 του 
ν. 2503/1997, προσφυγή στον Υπουργό Υποδομών και 
Μεταφορών μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα 
(30) ημερών. Επίσης κατά της παρούσας απόφασης μπο-
ρεί να ασκηθεί προσφυγή στα Διοικητικά Δικαστήρια και 
ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο, 3 Ιουνίου 2022

Με εντολή Συντονίστριας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια 
Χωροταξικής Περιβαλλοντικής 
και Αγροτικής Πολιτικής

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΑΡΓΙΟΛΑΚΗ 

Ι

   Αριθμ. 52740 (2)
Έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας Προγράμμα-

τος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Circular 

Economy and sustainability strategies (Κυκλική 

Οικονομία και στρατηγικές αειφορίας)» του Τμή-

ματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και 

Παραγωγής, της Σχολής Μηχανικών του Πανε-

πιστημίου Δυτικής Αττικής. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής και Άλλες Διατάξεις» (Α’ 38).
2. Τον ν. 4009/2011 «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της 

Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανωτά-
των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α’ 195).

3. Τον ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λειτουργία της 
Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ρυθμίσεις για την Έρευνα και 
Άλλες Διατάξεις» (Α’ 114) και ιδίως τα άρθρα 30 έως και 
37, 43, 45 και 85.

4. Τον ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της Ποιότητας στην 
ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώ-
ρευσης Πιστωτικών Μονάδων - Παράρτημα Διπλώμα-
τος» (Α’ 189) και ιδίως τα άρθρα 14 και 15.

5. Τον ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την Έρευνα και Άλ-
λες Διατάξεις» (Α’ 83).

6. Τον ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και 
Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειρα-
ματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 70).

7. Την υπό στοιχεία 163204/Ζ1/29-09-2017 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
«Εφαρμογή των Διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114) για 
Θέματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και Εκπόνησης Διδα-
κτορικών Διατριβών - Λοιπά Θέματα».

8. Την υπό στοιχεία 216772/Z1/08-12-2017 απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
«Τρόπος Κατάρτισης του Αναλυτικού Προϋπολογισμού 
Λειτουργίας και της Έκθεσης Βιωσιμότητας των Προ-
γραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β’ 4334).

9. Τη σχετική «Μελέτη Σκοπιμότητας και Έκθεση Βι-
ωσιμότητας» για την ίδρυση και λειτουργία του Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Circular 
Economy and Sustainability Strategies (Κυκλική Οικονο-
μία και στρατηγικές αειφορίας)».

10. Τη σχετική «Έκθεση Υλικοτεχνικής Υποδομής» 
για την ίδρυση και λειτουργία του Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Circular Economy and 
Sustainability Strategies (Κυκλική Οικονομία και στρα-
τηγικές αειφορίας)».

11. Την υπ’ αρ. 01/20-01-2022, (θέμα 2Β) πράξη της 
Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής 
Σχεδίασης και Παραγωγής, της Σχολής Μηχανικών του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σχετικά με την πρότα-
ση για την ίδρυση και λειτουργία του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Circular Economy 
and Sustainability Strategies (Κυκλική Οικονομία και 
στρατηγικές αειφορίας)».

12. Την υπό στοιχεία 2Α/09-02-2022 (θέμα 5ο) απόφαση 
της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Αττικής, «Ίδρυση και λειτουργία του Π.Μ.Σ. 
με τίτλο “Circular Economy and Sustainability Strategies 
(Κυκλική Οικονομία και στρατηγικές αειφορίας)”».

13. Την υπ’ αρ. 02/14-02-2022 (θέμα 33ο) απόφαση της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής «Ίδρυση 
και λειτουργία του Π.Μ.Σ. με τίτλο “Circular Economy and 
Sustainability Strategies (Κυκλική Οικονομία και στρα-
τηγικές αειφορίας)”».

14. Το υπ’ αρ. 14929/18-02-2022 έγγραφο του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με το οποίο διαβιβά-
στηκε στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων η 
έγκριση ίδρυσης του Π.Μ.Σ. «Circular Economy and 
Sustainability Strategies (Κυκλική Οικονομία και στρα-
τηγικές αειφορίας)».

15. Το γεγονός ότι παρήλθε η αποκλειστική προθεσμία 
των εξήντα (60) ημερών από την επομένη κοινοποίησης 
στην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων (υπό στοι-
χεία 19974/Ζ1/22-02-2022 στην Υπουργό Παιδείας) της 
πρότασης ίδρυσης του Π.Μ.Σ..

16. Την υπό στοιχεία 125788/Ζ1/06-08-2019 απόφαση 
της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Διορισμός 
Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αττικής» (Υ.Ο.Δ.Δ. 564) καθώς και την 
υπό στοιχεία 105167/Ζ1/12-08-2020 «Παράταση της Θη-
τείας του Πρύτανη και των Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» (Υ.Ο.Δ.Δ. 650).

17. Την υπ’ αρ. 65311/31-08-2021 πράξη του Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής «Συγκρότησης της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής».

18. Την υπ’ αρ. 84625/12-10-2021 πράξη του Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής «Ανασυγκρότησης 
της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής».

19. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρους του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Την ίδρυση και λειτουργία του Π.Μ.Σ. του Τμήματος 
Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής της 
Σχολής Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, 
με τίτλο «Circular Economy and Sustainability Strategies 
(Κυκλική Οικονομία και στρατηγικές αειφορίας)» από το 
ακαδημαϊκό έτος 2022 - 2023, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Πα-
ραγωγής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής οργανώνει και 
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λειτουργεί από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού 
έτους 2022-2023 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Circular Economy and Sustainability 
Strategies (Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμες Στρατηγι-
κές)» σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

Άρθρο 2
Σκοπός - Γνωστικό αντικείμενο

Το ανωτέρω αναφερόμενο Πρόγραμμα Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Μηχανικών Βιο-
μηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής του Πανεπιστημί-
ου Δυτικής Αττικής έχει ως σκοπό να δημιουργήσει τις 
απαραίτητες βάσεις για την εξέλιξη των συμμετεχόντων 
φοιτητών, τόσο επαγγελματικά όσο και ερευνητικά, στο 
ραγδαία αναπτυσσόμενο πεδίο της κυκλικής οικονομίας 
και εν γένει της αειφορίας. Το πρόγραμμα καλύπτει και 
έχει ως αντικείμενο τις αρχές, τις έννοιες και τα πλαίσια 
της κυκλικής οικονομίας, ακολουθούμενα από την πα-
ροχή πρακτικών προοπτικών για τον τρόπο πραγματικής 
λειτουργίας εντός των επιχειρήσεων και των βιομηχα-
νικών αλυσίδων αξίας τους. Το Π.Μ.Σ. δίνει έμφαση και 
αντικατοπτρίζει περαιτέρω τις προσεγγίσεις κυκλικού 
σχεδιασμού και επιχειρηματικών μοντέλων, καθώς και 
τις απαραίτητες μεθοδολογίες για την αποτελεσματική 
εφαρμογή και κλιμάκωση σε διάφορους βιομηχανικούς 
τομείς, κατά μήκος διαφορετικών τμημάτων της αλυσί-
δας αξίας.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ, το τμήμα 
Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής, 
της Σχολής Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Δυτικής Ατ-
τικής θα απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Circular Economy and Sustainability 
Strategies». Ο τίτλος στην Ελληνική είναι: «Κυκλική Οι-
κονομία και στρατηγικές αειφορίας».

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

To συγκεκριμένο Π.Μ.Σ. απευθύνεται σε κατόχους 
τίτλου του Α’ κύκλου σπουδών των Τμημάτων Πανεπι-
στημίων ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ή ομο-

ταγών αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων 
της αλλοδαπής, οι οποίοι στοχεύουν να αποκτήσουν 
υψηλή θεωρητική κατάρτιση και τεχνογνωσία, ώστε να 
ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες της αγοράς και 
της έρευνας για την μετάβαση στην κυκλική οικονομία 
και τις στρατηγικές αειφορίας.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια Σπουδών - Γλώσσα 
Διδασκαλίας - Πιστωτικές Μονάδες

Χρονική διάρκεια φοίτησης.
Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή του 

Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) ορίζεται 
σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών, ένα εκ των οποίων διατί-
θεται για την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής 
εργασίας.

Γλώσσα διδασκαλίας.
Η γλώσσα διδασκαλίας είναι αποκλειστικά η Αγγλική, 

όπως επίσης και η προτεινόμενη βιβλιογραφία προς τους 
συμμετέχοντες. Η συγγραφή της Μεταπτυχιακής Διπλω-
ματικής Εργασίας θα πραγματοποιείται αποκλειστικά 
στην Αγγλική γλώσσα.

Πιστωτικές μονάδες.
Για την απόκτηση του Π.Μ.Σ. απαιτούνται ενενήντα 

(90) πιστωτικές μονάδες (ECTS) οι οποίες κατανέμονται 
σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών (30 ECTS ανά εξάμηνο 
σπουδών).

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι φοιτητές υποχρε-
ούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή αξιολόγηση εν-
νέα (9) μεταπτυχιακών μαθημάτων καθώς και σε εκπό-
νηση και επιτυχή αξιολόγηση διπλωματικής εργασίας 
(dissertation). Η διπλωματική εργασία εκπονείται κατά 
το τελευταίο εξάμηνο και αντιστοιχεί σε 30 ECTS. Το 
πρόγραμμα σπουδών εκτός από την θεωρητική εκπαί-
δευση δίνει μεγάλη έμφαση στην εκπόνηση ομαδικών 
εργασιών με ερευνητικό χαρακτήρα. Οι πιστωτικές μο-
νάδες, όπως αναλυτικά παρουσιάζονται στο παρακάτω 
Πρόγραμμα Μαθημάτων, θα συσσωρεύονται και θα ανα-
γνωρίζονται αυτόματα σε κάθε συμμετέχοντα φοιτητή.

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υ: Υποχρεωτικό ECTS

Α1 Fundamentals of Circular Economy and Industrial 
Ecology Y 8

Α2 Analysing Physical Processes Y 8

Α3 Climate System and Climate Change Υ 7

Α4 Earth System Science and Analysis Υ 7

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ 
ECTS ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30
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Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται στους 
εικοσιπέντε (25), κατ’ έτος, ενώ επιπλέον του αριθμού 
εισακτέων, γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι 
και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα 
με την παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 4485/17.

Σε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων αυξάνεται ο 
αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών, ώστε 
να εισαχθεί και ο τελευταίος ισοψηφών υποψήφιος.

Επιπλέον του αριθμού των εισακτέων, γίνονται δεκτοί 
ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών 
ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ-
θρου 34 του ν. 4485/2017. Στον αριθμό των εισακτέων 
λαμβάνονται υπόψη και οι φοιτητές με δωρεάν φοίτη-
ση, 30% αυτών δηλαδή οκτώ (8) φοιτητές δεν θα κατα-
βάλλουν τέλη φοίτησης, σύμφωνα με το άρθρο 35 του 
ν. 4485/17.

Άρθρο 8
Διδακτικό Προσωπικό

Τη διδασκαλία των μαθημάτων στο Π.Μ.Σ. μπορούν 
να αναλαμβάνουν μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανι-
κών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Αττικής, μέλη 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. του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης 
και Παραγωγής, μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής 
και της αλλοδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδα-
σκόντων, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 36 του 
ν. 4485/2017.

Άρθρο 9
Διδασκαλία με εξ αποστάσεως μέσα

Η διδασκαλία θα γίνεται δια ζώσης ενισχυμένη με 
υβριδικές μεθόδους, δηλαδή με μέσα σύγχρονης και 
ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, σύμφωνα με 
όσα ορίζονται στο άρθρο 30 του ν. 4485/2017 (Α’ 114), 
σύμφωνα με τη παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 4485/17 ή 
ως ορίζεται από την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 10
Υλικοτεχνική υποδομή

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του Τμήμα-
τος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής, 
της Σχολής Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Δυτικής Ατ-
τικής στο Κτήριο ΖΑ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
στον Αρχαίο Ελαιώνα. Το Τμήμα διαθέτει ικανό αριθμό 
αιθουσών και εργαστηριακών χώρων για την απρόσκο-
πτη διεξαγωγή των θεωρητικών και εργαστηριακών μα-
θημάτων του Π.Μ.Σ. Τα κτίρια του Πανεπιστημίου Δυτι-
κής Αττικής στο Αρχαίο Ελαιώνα έχουν διαμόρφωση για 
πλήρη πρόσβαση ΑΜΕΑ.

Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Π.Μ.Σ. 
γίνεται από τη Γραμματεία του Προγράμματος που εί-
ναι εγκατεστημένη στο Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής 
Σχεδίασης και Παραγωγής του ΠΑ.Δ.Α., και στελεχώνεται 
από μέλη του Διοικητικού Προσωπικού του ΠΑ.Δ.Α., μέλη 
ΕΔΙΠ και μέλη ΕΤΕΠ του Τμήματος ή κατόπιν ανοικτής 
προκήρυξης, όπου απαιτείται.

Άρθρο 11
Διάρκεια Λειτουργίας

Η διάρκεια λειτουργίας του Π.Μ.Σ. ορίζεται σε πέντε 
(5) ακαδημαϊκά έτη, δηλαδή μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2026-2027, εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής 

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υ: Υποχρεωτικό ECTS

Β1 Strategic Sustainability Management Υ 6

Β2 Value Chain Management Υ 6

Β3 Environmental Decision-Making Υ 6

Β4 Sustainable Business Models Υ 7

Β5 Sustainability and Innovation Management Υ 5

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ 
ECTS ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Υ: Υποχρεωτικό ECTS

ΔΕ Διπλωματική εργασία 
Diploma thesis Υ 30

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ 
ECTS ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30
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και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την παρ. 8 του 
άρθρο 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 του ν. 4485/2017 
(με δυνατότητα ανανέωσης της λειτουργίας του κατά 
τους όρους της ισχύουσας νομοθεσίας).

Άρθρο 12
Κόστος Λειτουργίας

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. προβλέπεται να 
καλυφθεί σε τακτική βάση από τέλη φοίτησης. Τα τέλη 
φοίτησης, ανέρχονται στο ποσό των 3.000,00 ευρώ τα 
οποία καταβάλλονται σε τρεις ισόποσες δόσεις.

Έκτακτη χρηματοδότηση από δωρεές, παροχές, κλη-
ροδοτήματα, χορηγίες, ερευνητικά προγράμματα και 
από άλλους, κατά το νόμο, πόρους, εφόσον προκύψουν, 
δύνανται να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να μειωθεί η 
επιβάρυνση των φοιτητών σε τέλη φοίτησης, είτε για να 
χορηγηθούν πρόσθετες παροχές στους φοιτητές.

Η εκπαίδευση παρέχεται χωρίς τέλη φοίτησης στους 
δικαιούχους μεταπτυχιακούς φοιτητές και μέχρι το 30% 
του συνολικού αριθμού των συμμετεχόντων ανά εισαγω-
γή, σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 4485/17.

Άρθρο 13 
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.

  Αιγάλεω, 3 Ιουνίου 2022

Ο Πρύτανης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ   
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*02030411706220008*

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

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

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

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

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

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

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

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

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

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

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

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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