
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση, όσον αφορά στο μέτρο ρύθμισης της 
κυκλοφορίας, της υπ’ αρ. 408/2022 απόφασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Δήμου Θεσσα-
λονίκης, στo πλαίσιo καθορισμού της οδού Αγνώ-
στου Στρατιώτη, μεταξύ των οδών Ολύμπου και 
Αγίου Δημητρίου, ως πεζόδρομου.

2 Ίδρυση Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών (ΔΔΠΜΣ) με τίτλο «Aνθρωπι-
στικά Logistics και Διαχείριση Κρίσεων (M.Sc. in 
Humanitarian Logistics and Crisis Management)» 
μεταξύ του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και 
Ανατολικών Σπουδών, της Σχολής Οικονομικών 
και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας και του Τμήματος Επιστήμης και Τε-
χνολογίας, της Σχολής Επιστήμης και Τεχνολογίας 
του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 212744 (1)
Έγκριση, όσον αφορά στο μέτρο ρύθμισης της 

κυκλοφορίας, της υπ’ αρ. 408/2022 απόφασης 

του Δημοτικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Δήμου 

Θεσσαλονίκης, στo πλαίσιo καθορισμού της 

οδού Αγνώστου Στρατιώτη, μεταξύ των οδών 

Ολύμπου και Αγίου Δημητρίου, ως πεζόδρομου.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση 

της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυ-
τοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α’ 107).

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

3. Το π.δ. 142/2010 «Οργανισμός Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης» (Α’ 235).

4. Το άρθρο 52 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 
(ΚΟΚ) (ν. 2696/1999, Α’ 57), όπως τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 46 του ν. 3542/2007 (Α’ 50) και αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 48 του ν. 4313/2014 (A’ 261).

5. Το υπ’ αρ. 15109/13.05.2013 έγγραφο της Διεύθυν-
σης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου 
Εσωτερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών 
οργάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής 
κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρω-
μένων Διοικήσεων».

6. Την υπό στοιχεία ΔΟΥ/οικ/220/15-1-2015 εγκύκλιο 
της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

7. Την υπ’ αρ. 54218/11-07-2013 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - 
Θράκης «Άσκηση αρμοδιότητας έγκρισης αποφάσεων 
Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων» 
(ΑΔΑ: ΒΛ4ΙΡ1Υ-ΠΔΙ).

8. Τα άρθρα 28 και 28Α του ν. 4325/2015 (Α’ 47), την
υπ’ αρ. 14138/15-5-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 250 - ΑΔΑ: ΩΩ09465ΧΘ7-
ΗΜΞ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών για τον διορι-
σμό Συντονιστή, καθώς και την υπ’ αρ. 34012/25-05-2022 
(ΥΟΔΔ 435) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με την 
οποία ανανεώθηκε η θητεία του Συντονιστή.

9. Την παρ. 3 του άρθρου 40 του ν. 4735/2020 «Τροπο-
ποίηση του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο 
επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση ορ-
γανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένει-
ας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού 
Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις 
για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λει-
τουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 197).

10. Την υπ’ αρ. οικ. 55771/10-11-2020 απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - 
Θράκης (Α.Δ.Μ.Θ.) «Ορισμός Αναπληρώτριας Προϊστα-
μένης, της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλ-
λοντικής Πολιτικής της Α.Δ.Μ.Θ.» (ΑΔΑ: ΨΓΟΤΟΡ1Υ-ΩΒΑ).

11. Την παρ. 2.α του άρθρου 64 του ν. 4954/2022 (Α’ 136).
12. Το υπό στοιχεία Δ.Ο.Υ.-οικ./2696/Φ.52/18-5-2018 

έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. 
13. Την υπ’ αρ. 171/4-4-2022 (ΑΔΑ: ΨΦ51ΩΡ5-Σ4Ν) 

απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Θεσσαλονίκης που αφορά στη 
έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού 
σχεδίου Δήμου Θεσσαλονίκης για την πολεοδομική τα-
κτοποίηση της οδού Αγνώστου Στρατιώτη.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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14. Το υπ’ αρ. 197870/8-8-2022 (υπό στοιχεία ΔΙΠΕΧΩΣ 
197873/9-8-2022) έγγραφο της Διεύθυνσης Διοίκησης 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, με 
το οποίο διαβιβάζει στην υπηρεσία την υπ’ αρ. 408/
25-7-2022 (ΑΔΑ: 68ΥΧΩΡ5-ΛΓΛ) απόφαση του Δ.Σ. του 
Δήμου Θεσσαλονίκης, ελεγμένη ως προς το νομότυπο 
έκδοσής της, με συνημμένη την κυκλοφοριακή μελέτη 
της αρμόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, που τη 
συνοδεύει.

15. Τον Κανονισμό λειτουργίας πεζοδρόμων του 
Δήμου Θεσσαλονίκης, όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 
1712/19-12-2016 (ΑΔΑ: 7ΣΠΗΩΡ5-ΑΩ3) απόφαση του 
Δ.Σ. του Δήμου Θεσσαλονίκης και κατακυρώθηκε με το 
υπ’ αρ. 3703/22-2-2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

16. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν επηρεάζεται 
η λειτουργία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

17. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού του.

Και επειδή:
Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σύμφω-

να με τη σχετική κυκλοφοριακή μελέτη, συμβάλλουν 
στην εξυπηρέτηση των πολιτών και στη βελτίωση των 
κυκλοφοριακών συνθηκών της περιοχής, αποφασίζουμε:

Την έγκριση της υπ’ αρ. 408/2022 απόφασης του Δ.Σ. 
του Δήμου Θεσσαλονίκης, όσον αφορά στον αποκλει-
σμό της κυκλοφορίας οχημάτων στο τμήμα της οδού 
Αγνώστου Στρατιώτη, μεταξύ των οδών Ολύμπου και 
Αγίου Δημητρίου, στο πλαίσιο διαδικασίας καθορισμού 
της ως πεζόδρομου.

Αναλυτική περιγραφή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 
της παρούσης υπάρχουν στην απόφαση Δ.Σ. του θέμα-
τος και στην κυκλοφοριακή μελέτη που τη συνοδεύουν 
(14ο σχ.), εφόσον δεν αντίκεινται στους όρους και τις 
προϋποθέσεις της παρούσης.

Η εν λόγω έγκριση χορηγείται με τις εξής προϋποθέσεις:
- Οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την υλοποίηση των κυ-

κλοφοριακών ρυθμίσεων του θέματος θα πρέπει να είναι 
σύμφωνες με τον Κώδικα Οδικής κυκλοφορίας (ΚΟΚ), 
τις προδιαγραφές του Υπουργείου Υποδομών και Με-
ταφορών και τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

- Να τηρούνται απαρέγκλιτα τα όσα αναφέρονται στην 
Α.Δ.Σ του θέματος και τη σχετική κυκλοφοριακή μελέ-
τη (14ο σχ.) εφόσον δεν αντίκειται στους όρους και τις 
προϋποθέσεις της παρούσης.

- Την ευθύνη για την υλοποίηση των κυκλοφοριακών 
ρυθμίσεων θέματος έχει ο Δήμος Θεσσαλονίκης ο οποίος 
υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής τους να 
αξιολογεί την αποτελεσματικότητα του σε σχέση με το 
ευρύτερο δίκτυο κυκλοφορίας της πόλης, παρακολου-
θώντας και συντηρώντας τα σχετικά έργα.

- Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να υποστηρίζουν και τις 
ανάγκες των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ).

- Η εν λόγω έγκριση αφορά μόνο τα μόνιμα μέτρα ρύθ-
μισης της κυκλοφορίας και όχι την έγκριση της μελέτης 
εφαρμογής των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

- Με την παρούσα απόφαση δεν νομιμοποιούνται 
και δεν υποκαθίστανται άλλες απαιτούμενες άδειες ή 

εγκρίσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση και την 
λειτουργία του έργου.

Αρμόδιος φορέας για την επιλογή και χωροθέτηση της 
κατάλληλης σήμανσης των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 
της παρούσης κατ’ εφαρμογή των σχετικών Οδηγιών, είναι 
ο κατά περίπτωση αρμόδιος φορέας συντήρησης της υπό 
παρέμβαση οδού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
10 του ν. 2696/1999.

Οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα απόφα-
ση παρακαλούνται να παρακολουθούν την ακριβή εκτέ-
λεση και λειτουργία στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της παρούσης ισχύουν με 
την ολοκλήρωση της διαδικασίας τροποποίησης του ρυ-
μοτομικού σχεδίου του υπό παρέμβαση οδικού τμήμα-
τος και εφαρμόζονται με την τοποθέτηση - εγκατάσταση 
της σχετικής κατακόρυφης - οριζόντιας σήμανσης. 

Η απόφαση αυτή θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο σύμφω-
να με τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α’112).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 9 Σεπτεμβρίου 2022

Ο Συντονιστής 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 

Ι

   Αριθμ. 298 (2)
Ίδρυση Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυ-

χιακών Σπουδών (ΔΔΠΜΣ) με τίτλο «Aνθρωπι-

στικά Logistics και Διαχείριση Κρίσεων (M.Sc. in 

Humanitarian Logistics and Crisis Management)» 

μεταξύ του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και 

Ανατολικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών 

και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημί-

ου Μακεδονίας και του Τμήματος Επιστήμης και 

Τεχνολογίας της Σχολής Επιστήμης και Τεχνολο-

γίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώ-

τατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 114) και ιδίως τις διατάξεις του Κεφαλαίου 
ΣΤ (Δεύτερος και Τρίτος κύκλος σπουδών), ήτοι των άρ-
θρων 30 επ. που αφορούν στον Δεύτερο κύκλο σπουδών, 
καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 85 και 88 αυτού.

2. Τις παρ. 6 και 7 του άρθρου 19 του ν. 4521/2018 
«Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες δι-
ατάξεις» (Α’ 38).

3. Τον ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά-
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α’ 195).

4. Τον ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποιότητας στην 
ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς και συσσώ-
ρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα Διπλώμα-
τος» (Α’ 189).
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5. Τον ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλ-
λες διατάξεις» (Α’ 83).

6. Την υπό στοιχεία 163204/Ζ1/29-9-2017 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

7. Την υπό στοιχεία 216772/Z1/8-12-2017 υπουργική 
απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπο-
λογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β’ 4334).

8. Την παρ. 1 του άρθρου 455 του ν. 4957/2022 «Νέοι 
Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυ-
ση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης 
των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α’ 141).

9. Το π.δ. 88/2013 «Μετονομασία του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, 
συγχώνευση Τμημάτων και Ίδρυση - Συγκρότηση Σχο-
λών» (Α’ 129).

10. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98).

11. Την υπ’ αρ. 16647/9.4.2020 απόφαση πιστοποίη-
σης του Π.Π.Σ. του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και 
Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
από το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της 
Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ).

12. Την απόφαση της υπ’ αρ. 10/6.4.2022 συνεδρίασης 
της Συνέλευσης του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και 
Ανατολικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών και Πε-
ριφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

13. Την απόφαση της υπ’ αρ. 18/11.4.2022 έκτακτης 
συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

14. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ των 
Τμημάτων Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπου-
δών, της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπου-
δών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και Επιστήμης και 
Τεχνολογίας, της Σχολής Επιστήμης και Τεχνολογίας του 
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

15. Την υπ’ αρ. 3/2.6.2022 απόφασης της Επιτροπής Με-
ταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
περί της ιδρύσεως Διιδρυματικού Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών (ΔΔΠΜΣ) με τίτλο «Aνθρωπιστικά 
Logistics και Διαχείριση Κρίσεων (M.Sc. in Humanitarian 
Logistics and Crisis Management)» μεταξύ του Τμήμα-
τος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, της 
Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του Τμήματος Επιστήμης 
και Τεχνολογίας, της Σχολής Επιστήμης και Τεχνολογίας 
του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

16. Την υπ’ αρ. 15/17.6.2022 απόφαση έκτακτης συνεδρί-
ασης της Συγκλήτου, το υπ’ αρ. 5379/26.7.2022 έγγραφο 
του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με το οποίο 
διαβιβάζεται στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Παι-
δείας και Θρησκευμάτων το απόσπασμα πρακτικού της 
ανωτέρω συνεδρίασης της Συγκλήτου και το γεγονός ότι 
μέχρι σήμερα δεν ελήφθη καμία σχετική απάντηση.

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

Την ίδρυση Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών (ΔΔΠΜΣ) με τίτλο «Aνθρωπιστικά 
Logistics και Διαχείριση Κρίσεων (M.Sc. in Humanitarian 
Logistics and Crisis Management)» μεταξύ του Τμήματος 
Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, της 
Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών, του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του Τμήματος Επιστήμης 
και Τεχνολογίας, της Σχολής Επιστήμης και Τεχνολογίας, 
του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, ως εξής:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών 
Σπουδών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και το Τμήμα 
Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Επιστήμης και 
Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος 
οργανώνουν και λειτουργούν/ιδρύουν από το ακαδη-
μαϊκό έτος 2022 - 2023 Διιδρυματικό Πρόγραμμα Με-
ταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Aνθρωπιστικά 
Logistics και Διαχείριση Κρίσεων» (M.Sc. in Humanitarian 
Logistics and Crisis Management)» σύμφωνα με τις 
διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του 
ν. 4485/2017 (Α’ 114) και της παρ. 1 του άρθρου 455 του 
ν. 4957/2022 (Α’ 141).

Άρθρο 2 
Αντικείμενο και σκοπός του Προγράμματος

Το ΔΠΜΣ «Aνθρωπιστικά Logistics και Διαχείριση 
Κρίσεων (M.Sc. in Humanitarian Logistics and Crisis 
Management)» έχει ως αντικείμενο την παροχή εκπαί-
δευσης μεταπτυχιακού επιπέδου σε θέματα σχετικά με 
τα ανθρωπιστικά logistics, την διαχείριση κρίσεων, την δια-
χείριση έκτακτων αναγκών και την επιχειρησιακή συνέχεια.

Ο σκοπός του ΔΠΜΣ είναι η δημιουργία επιστημόνων 
υψηλού επιπέδου κατάρτισης μέσω της παροχής εξειδι-
κευμένων γνώσεων σε Aνθρωπιστικά Logistics και Διαχεί-
ριση Κρίσεων. Οι απόφοιτοι του ΔΠΜΣ αποκτούν τις απαι-
τούμενες γνώσεις και δεξιότητες, στα επιστημονικά πεδία 
των ανθρωπιστικών logistics, της διαχείρισης κρίσεων, της 
διαχείρισης έκτακτων αναγκών και της επιχειρησιακής 
συνέχειας, για επιτυχή σταδιοδρομία ως στελέχη διεθνών 
ανθρωπιστικών οργανισμών, στελέχη επιχειρήσεων, στε-
λέχη πολιτικής προστασίας, Αξιωματικοί Στρατιωτικών 
Σωμάτων, Ελληνικής Αστυνομίας, Λιμενικού Σώματος 
και Ελληνικής Ακτοφυλακής, Πυροσβεστικού Σώματος, 
καθώς και κυβερνητικά στελέχη, στελέχη διπλωματικών 
σωμάτων, στελέχη οργανισμών, στελέχη Τοπικής Αυτο-
διοίκησης, στελέχη ΜΚΟ και επαγγελματίες του χώρου.

Οι βασικοί στόχοι του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών είναι οι εξής:

- H παροχή διεπιστημονικής εκπαίδευσης στο χώρο 
των ανθρωπιστικών logistics, της διαχείρισης κρίσεων, 
της διαχείρισης έκτακτων αναγκών και της επιχειρησια-
κής συνέχειας, η οποία ταυτόχρονα επιτρέπει την ανά-
πτυξη όλων εκείνων των δεξιοτήτων που απαιτούνται 
στη σύγχρονη αγορά εργασίας.
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- H παροχή των τεχνολογικών, θεσμικών, ανθρωπιστι-
κών και διοικητικών γνώσεων οι οποίες είναι απαραίτη-
τες για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία 
των αποφοίτων του ΔΠΜΣ σε διεθνείς ανθρωπιστικούς 
οργανισμούς, ΜΚΟ, κυβερνήσεις και επιχειρήσεις όλων 
εκείνων των κλάδων που σχετίζονται με τα ανθρωπι-
στικά logistics, την διαχείριση κρίσεων, την διαχείριση 
έκτακτων αναγκών και την επιχειρησιακή συνέχεια.

- H παροχή τεχνολογικών και πρακτικών εργαλείων για 
την διαχείριση πολύπλοκων ανθρωπιστικών κρίσεων και 
έκτακτων αναγκών, όπως επίσης και για την διαχείριση 
των ανθρωπιστικών logistics για την αντιμετώπιση των 
πολύπλοκων καταστάσεων.

- H παροχή θεωρητικών γνώσεων και αναλυτικών ερ-
γαλείων γύρω από ζητήματα πολιτισμικής διαφοράς, 
κοινωνικών σχέσεων, πολιτικής και θεσμών για την δια-
μόρφωση βέλτιστων πρακτικών στη διαχείριση κρίσεων 
και προσφυγικών ροών, τόσο σε επιχειρησιακό επίπεδο, 
όσο και σε στρατηγικό σχεδιασμό.

Ειδικότερα:
- Προσανατολίζεται στην εκπαίδευση σε θέματα που 

άπτονται της θεωρίας, των μεθόδων αλλά και των πρα-
κτικών και τεχνολογικών εργαλείων των ανθρωπιστικών 
logistics. Παρέχει την κατανόηση των θεμάτων και προ-
κλήσεων που σχετίζονται με τα ανθρωπιστικά logistics, 
συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων της εφοδιαστικής 
αλυσίδας, της μεταφοράς αγαθών, της αποθήκευσης, 
αγοράς προϊόντων, αγαθών και υπηρεσιών, του δικτύου 
ανθρωπιστικού εφοδιασμού (ανθρωπιστικών εφοδιαστι-
κών αλυσίδων), καθώς και του σχεδιασμού, οργάνωσης 
και αποτελεσματικής διαχείρισης των ανθρωπιστικών 
logistics σε όλα τα στάδια κρίσεων, καταστροφών και 
εκτάκτων αναγκών. Επίσης, παρέχει την κατανόηση 
των προκλήσεων που αφορούν θέματα πολιτικής και 
διεθνούς ανάπτυξης σε σχέση και με τους βιώσιμους 
στόχους ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

- Προσανατολίζεται στην εκπαίδευση σε θέματα που 
άπτονται της θεωρητικής προβληματικής, των μεθόδων, 
των τεχνολογιών, των πρακτικών εργαλείων αλλά και της 
πολιτικής που χρησιμοποιούνται στο επιστημονικό πεδίο 

της διαχείρισης κρίσεων. Στοχεύει επίσης στην ανάπτυξη 
των δεξιοτήτων που αφορούν στην προετοιμασία, αντι-
μετώπιση και ανάκαμψη από καταστάσεις κρίσεων, κα-
ταστροφών και εκτάκτων αναγκών. Επίσης στοχεύει στην 
ανάπτυξη των δεξιοτήτων εκείνων που θα βοηθήσουν 
τα στελέχη επιχειρήσεων στην επίτευξη επιχειρησιακής 
συνέχειας σε καταστάσεις κρίσεων, καταστροφών και 
εκτάκτων αναγκών.

Το ΔΠΜΣ «Aνθρωπιστικά Logistics και Διαχείριση 
Κρίσεων (M.Sc. in Humanitarian Logistics and Crisis 
Management» μεταξύ του Τμήματος Βαλκανικών, Σλα-
βικών και Ανατολικών Σπουδών της Σχολής Οικονομι-
κών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας και του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογί-
ας της Σχολής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος, απονέμει Μεταπτυχιακό 
Δίπλωμα Σπουδών (M.Sc.) σε «Aνθρωπιστικά Logistics 
και Διαχείριση Κρίσεων (M.Sc. in Humanitarian Logistics 
and Crisis Management)», μετά από επιτυχή περάτωση 
του κύκλου σπουδών.

Άρθρο 3 
Πρόγραμμα μαθημάτων

Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος περιλαμ-
βάνει την παρακολούθηση και εξέταση σε δέκα (10) μα-
θήματα, έξι (6) υποχρεωτικά και τέσσερα (4) επιλογής, 
και τη διπλωματική εργασία με ή χωρίς το Έργο παροχής 
συμβουλευτικών υπηρεσιών. Το σύνολο των πιστωτικών 
μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του 
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι 90 
ECTS, ήτοι 30 ανά εξάμηνο. Όλα τα μαθήματα έχουν έξι 
(6) μονάδες ECTS. Η διπλωματική εργασία έχει τριάντα 
(30) μονάδες ECTS όταν δεν επιλέγεται η παρακολού-
θηση του Έργου παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών. 
Η διπλωματική εργασία έχει είκοσι (20) μονάδες ECTS 
όταν επιλέγεται η παρακολούθηση του Έργου παρο-
χής συμβουλευτικών υπηρεσιών και το Έργο παροχής 
συμβουλευτικών υπηρεσιών δέκα (10) μονάδες ECTS. 
Η διάρθρωση του προγράμματος είναι η ακόλουθη:

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Μαθήματα Τύπος Πιστωτικές 

Μονάδες (ECTS)
Anthropology for a World in Crisis (Aνθρωπολογία για ένα Κόσμο σε Kρίση) Υ 6
Humanitarian Logistics (Ανθρωπιστικά Logistics) Υ 6
Crisis and Emergency Management (Διαχείριση Κρίσεων και Εκτάκτων Αναγκών) Υ 6

Μαθήματα Επιλογής (ο φοιτητής επιλέγει δύο από τα παρακάτω τέσσερα μαθήματα)
- Ethnographic field methodologies and
digital humanities in times of crisis
(Εθνογραφικές μεθοδολογίες πεδίου και 
ψηφιακές ανθρωπιστικές σπουδές σε καιρούς κρίσεων)
- International Development, Poverty and Sustainability 
(Διεθνής ανάπτυξη, Φτώχεια και Βιωσιμότητα)
- Social Transformation and Migration 
(Koινωνικός Μετασχηματισμός και Μετανάστευση)
- Project Management under Crisis
(Διαχείριση Έργου σε περίοδο Κρίσης)

Ε

6

6

6

6

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 30
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Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Μαθήματα Κορμού Τύπος Πιστωτικές 

Μονάδες (ECTS)
Humanitarian Decision Making Methods
(Μέθοδοι λήψης αποφάσεων στις ανθρωπιστικές δράσεις) Υ 6

Humanitarian Law and Ethics 
(Ανθρωπιστικό Δίκαιο και Ηθική) Υ 6

Anthropology and Humanitarian Aid Emergency 
(Ανθρωπολογία και Επείγουσα Κατάσταση Ανθρωπιστικής Βοήθειας) Υ 6

Μαθήματα Επιλογής (ο φοιτητής επιλέγει δύο από τα παρακάτω τέσσερα μαθήματα)
- History and Politics of Humanitarian Interventions (18th -21st centuries) 
(Ιστορία και Πολιτικές των Ανθρωπιστικών Επεμβάσεων (18ος - 21ος αιώνας))
- Tools and Technology in Humanitarian Logistics and Crisis Management
(Eργαλεία και Τεχνολογίες στα Ανθρωπιστικά Logistics 
και στην Διαχείριση Κρίσεων)
- Environmental Hazard Management 
(Διαχείριση Περιβαλλοντικών Κινδύνων)
- Social and Solidarity Economy in times of Crisis 
(Kοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία σε περιόδους Κρίσης)

Ε

6

6

6

6

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Β΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Μαθήματα (οι φοιτητές/φοιτήτριες 
μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο επιλογές: 
είτε Διπλωματική Εργασία και Έργο παροχής συμβουλευτικών 
υπηρεσιών ή Διπλωματική Εργασία)

Τύπος Πιστωτικές 
Μονάδες (ECTS)

Διπλωματική Εργασία (Dissertation Thesis) 
και 
Consulting Project 
(έργο παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών

20

10

Διπλωματική Εργασία (Dissertation Thesis) 30
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ Γ΄ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

Άρθρο 4
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώμα-

τος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) εξά-
μηνα. Για όσους φοιτητές επιθυμούν, κατόπιν σχετικής 
αίτησης υπάρχει η δυνατότητα μερικής φοίτησης. Στην 
περίπτωση αυτή, η διάρκεια φοίτησης για το ΔΠΜΣ, δι-
πλασιάζεται.

Άρθρο 5
Υποχρεώσεις συμμετεχόντων - 
Υλικοτεχνική υποδομή

Υποχρέωση των συμμετεχόντων Τμημάτων είναι να 
παρέχουν το απαραίτητο διδακτικό και λοιπό προσωπικό 
καθώς και την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή, για 
την ομαλή και εύρυθμη πραγματοποίηση των μαθημά-
των και λοιπών εκπαιδευτικών διαδικασιών.

Το διδακτικό και ερευνητικό έργο του ΔΠΜΣ «Aνθρω-
πιστικά Logistics και Διαχείριση Κρίσεων (M.Sc. in 
Humanitarian Logistics and Crisis Management)» θα 
πραγματοποιείται από τα μέλη ΔΕΠ των Τμημάτων Επι-
στήμης και Τεχνολογίας και Βαλκανικών, Σλαβικών και 
Ανατολικών Σπουδών, αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ των 
οικείων Τμημάτων, καθώς και μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων 
των οικείων Πανεπιστημίων ή άλλων Πανεπιστημίων της 
ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων και 

επισκέπτες διδάσκοντες (καταξιωμένοι επιστήμονες ή 
επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους) από την ημεδαπή 
και την αλλοδαπή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
36 του ν. 4485/2017 (Α’ 114) και στην παρ. 1 του άρθρου 
455 του ν. 4957/2022 (Α’ 141).

Η υλικοτεχνική (αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκες, 
υπολογιστές κ.λπ.) θα διατίθεται από τα συνεργαζόμενα 
Τμήματα.

Άρθρο 6 
Θέματα διδακτικού προσωπικού 
και μεταπτυχιακών φοιτητών

Το διδακτικό και ερευνητικό έργο του ΔΠΜΣ 
«Humanitarian Logistics and Crisis Management» θα 
πραγματοποιείται από τα μέλη ΔΕΠ των Τμημάτων Επι-
στήμης και Τεχνολογίας και Βαλκανικών, Σλαβικών και 
Ανατολικών Σπουδών, αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ των 
οικείων Τμημάτων, καθώς και μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων 
των οικείων Πανεπιστημίων ή άλλων Πανεπιστημίων της 
ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων και 
επισκέπτες διδάσκοντες (καταξιωμένοι επιστήμονες ή 
επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους) από την ημεδαπή 
και την αλλοδαπή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
36 του ν. 4485/2017 (Α’ 114) και στην παρ. 1 του άρθρου 
455 του ν. 4957/2022 (Α’ 141).
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Ο μέγιστος αριθμός των εισαγομένων φοιτητών κάθε 
χρόνο ορίζεται σε σαράντα (40) φοιτητές ετησίως.

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχι-
ούχοι Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυ-
μάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων 
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων συναφούς γνω-
στικού αντικειμένου σύμφωνα με τις διατάξεις των νό-
μων 4485/2017 και 4610/2019, όπως εκάστοτε ισχύουν. 
Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Ανώτατων Στρατιω-
τικών Σχολών (Α.Σ.Ε.Ι.), Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής 
Αστυνομίας, Σχολής Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος - 
Ελληνικής Ακτοφυλακής, Σχολής Αξιωματικών Πυρο-
σβεστικού Σώματος. Επιπλέον απευθύνεται σε στελέχη 
της Δημόσιας Διοίκησης, των αρμόδιων Υπουργείων 
των σχετικών με το γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ, 
υπηρεσιών πολιτικής προστασίας, στελέχη διεθνών 
ανθρωπιστικών οργανισμών, σε στελέχη επιχειρήσεων 
και οργανισμών, σε στελέχη Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε 
στελέχη διπλωματικών σωμάτων σε στελέχη ΜΚΟ και 
επαγγελματίες του χώρου.

Άρθρο 7 
Διοίκηση - Όργανα του ΔΠΜΣ

Επισπεύδον Τμήμα είναι το Τμήμα Βαλκανικών, Σλα-
βικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας.

Αρμόδια όργανα για την οργάνωση και λειτουργία του 
Δ.Π.Μ.Σ. είναι:

Η εννεαμελής (9) Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή (ΕΔΕ), 
με διετή θητεία. η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες της Συ-
νέλευσης του Τμήματος. Η ΕΔΕ συγκροτείται από μέλη 
Δ.Ε.Π. των συνεργαζόμενων Τμημάτων που εκλέγονται 
από τη Συνέλευση κάθε Τμήματος, κατ’ αναλογία του 
αριθμού των διδασκόντων τους στο Π.Μ.Σ. για διετή 
θητεία, καθώς και δύο εκπροσώπους των φοιτητών του 
μεταπτυχιακού προγράμματος, που εκλέγονται από τους 
φοιτητές του οικείου μεταπτυχιακού προγράμματος, για 
ετήσια θητεία. Ο Πρόεδρός της, όπως και ο Διευθυντής 

του Προγράμματος, προέρχονται από το Τμήμα που έχει 
τη διοικητική στήριξη του προγράμματος και σε περί-
πτωση συνεργασίας αυτοδύναμων και μη αυτοδύναμων 
Τμημάτων ή άλλων ερευνητικών φορέων, από το αυτο-
δύναμο Τμήμα. Σε ειδικές περιπτώσεις που επιβάλλεται 
για την εύρυθμη λειτουργία του Π.Μ.Σ., ύστερα από αι-
τιολογημένη απόφαση της ΕΔΕ, Πρόεδρος ή/και Διευ-
θυντής αναλαμβάνει μέλος Δ.Ε.Π. από άλλο Τμήμα από 
αυτό που έχει τη διοικητική στήριξη του Π.Μ.Σ., ακόμη 
και από το μη αυτοδύναμο Τμήμα.

Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ), αποτελείται από πέντε 
(5) μέλη ΔΕΠ των συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων, τα οποία 
έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από 
την ΕΔΕ για διετή θητεία.

O Διευθυντής και ο Αναπληρωτής Διευθυντή του 
ΔΠΜΣ είναι μέλη ΔΕΠ πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας 
του αναπληρωτή, είναι του ίδιου ή συναφούς αντικειμέ-
νου με το γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ. Ο Διευθυντής 
είναι μέλος και Πρόεδρος της ΣΕ. Ο Διευθυντής επιλέγε-
ται από τα εκλεγμένα μέλη της ΣΕ και ορίζεται μαζί με τον 
Αναπληρωτή του με απόφαση της ΕΔΕ για διετή θητεία. 
Δεν μπορεί να έχει περισσότερες από δύο συνεχόμενες 
θητείες. Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ εισηγείται στα αρμόδια 
όργανα του Ιδρύματος για κάθε θέμα που αφορά την 
αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος.

Άρθρο 8 
Αναλυτικός Προϋπολογισμός

Τα δίδακτρα του ΔΠΜΣ «Aνθρωπιστικά Logistics και 
Διαχείριση Κρίσεων (M.Sc. in Humanitarian Logistics 
and Crisis Management)» ανέρχονται αυτή τη στιγμή 
σε 3.200€, Στον παρακάτω Πίνακα φαίνονται οι Εισροές 
και Εκροές ανάλυση του ΔΠΜΣ.

Στις εισροές σύμφωνα με το νόμο δεν έχουν υπολογι-
σθεί ως έσοδα τα δίδακτρα από το 30% των εγγεγραμμέ-
νων φοιτητών. Έχει υπολογισθεί ότι το σύνολο εκπαιδευ-
τικών ωρών είναι 585 για κάθε κύκλο του προγράμματος 
με ωριαία αντιμισθία που κυμαίνεται μεταξύ 50€ και 75€.

Ανάλυση κόστους ΔΠΜΣ

ΕΙΣΡΟΕΣ ΔΠΜΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΟΥ  Εγγεγρ. Φοιτητές  Σύνολο

Α) Έσοδα Διδάκτρων (3.200€ και έως 30% των 
εγγεγραμμένων απαλλαγή από τα δίδακτρα) 

40 
(12 φοιτητές απαλλαγή διδάκτρων) 

89.600 €

Β) Επιχορήγηση ΕΕ ΔΙΠΑΕ 0

Γ) Εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης 0

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΡΟΩΝ 89.600 €

ΕΚΡΟΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΠΜΣ

Λειτουργικά έξοδα του προγράμματος (70%)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 

Α) δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 2.800 €

Β) δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές 1.000 €
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Γ) δαπάνες αναλωσίμων 2.200 €

Δ) δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του ΔΠΜΣ. 4.500 €

Ε) δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του ΔΠΜΣ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς 1.545 €

ΣΤ) αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. και ερευνητικών κέντρων 
και ινστιτούτων που συμμετέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ. 

29.250 €

Ζ) αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν στην 
οργάνωση του Π.Μ.Σ. 

0

Η) αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 14.625 €

Θ) αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης 3.800 €

Ι) λοιπές δαπάνες (έξοδα δημοσιότητας-προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, 
οργάνωσης συνεδρίου). 

3.000 €

Σύνολο 62.720 €

Λειτουργικά έξοδα του προγράμματος (30%)

ΙΑ) Κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Ιδρύματος 
(περ. β’ της παρ. 4 του άρθρου 37 του ν. 4485/2017)

 26.880 €

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΡΟΩΝ 89.600 €

Άρθρο 9 
Τύπος του χορηγούμενου τίτλου ΔΜΣ

Ο τίτλος του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι 
δημόσιο έγγραφο και απονέμεται από το επισπεύδον Τμήμα.

Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών εκδίδεται από 
τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ. Στο ΔΜΣ αναγράφονται τα 
Τμήματα και τα Ιδρύματα που συμμετέχουν στην οργά-
νωση του ΔΠΜΣ.

Άρθρο 10 
Πόροι - Χρηματοδότηση του ΔΠΜΣ 

Το ΔΠΜΣ χρηματοδοτείται από:
α) Τα τέλη φοίτησης των φοιτητών/φοιτητριών που 

ορίζονται στο ύψος των 3.200 €,
β) τον προϋπολογισμό των Α.Ε.Ι. και των συνεργαζό-

μενων για την οργάνωσή του φορέων,
γ) τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευ-

νας και Θρησκευμάτων,
δ) δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους 

χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα, όπως οριοθετεί-
ται στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/
2014 (Α’ 143) ή του ιδιωτικού τομέα,

ε) πόρους από ερευνητικά προγράμματα,
στ) πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης ή άλλων διεθνών οργανισμών,
ζ) μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κον-

δυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι., 
η) κάθε άλλη νόμιμη αιτία.

Άρθρο 11
Γλώσσα διδασκαλίας του ΔΠΜΣ

Η γλώσσα διδασκαλίας του ΔΠΜΣ είναι η αγγλική 
γλώσσα. Η γλώσσα εκπόνησης της διπλωματικής εργα-
σίας είναι η αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 12 
Χρονική Διάρκεια λειτουργίας

Το ΔΠΜΣ «Aνθρωπιστικά Logistics και Διαχείριση 
Κρίσεων (M.Sc. in Humanitarian Logistics and Crisis 
Management)» θα λειτουργήσει για πέντε (5) έτη από το 
ακαδημαϊκό έτος 2022- 2023, με δυνατότητα ανανέωσης 
για άλλα πέντε (5) έτη.

Άρθρο 13 
Λοιπές Διατάξεις

Όσα θέματα αφορούν την ειδικότερη οργάνωση και 
λειτουργία του ΔΠΜΣ θα καθορίζονται από τον οικείο 
κανονισμό του ΔΠΜΣ καθώς και από τα αρμόδια όργανα 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 13 Σεπτεμβρίου 2022

Ο Πρύτανης 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΤΡΑΝΙΔΗΣ   
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*02049472109220008*

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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