
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Κλείσιμο τραπεζικού λογαριασμού που τηρείται 
στην Τράπεζα της Ελλάδος, υπό την ομάδα Νο 242.

2 Χαρακτηρισμός ως Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κι-
νητικότητας του σχεδίου του Δήμου Πετρούπολης.

3 Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης αξί-
ας εννιακοσίων ενενήντα δύο ευρώ (992,00€) με 
Φ.Π.Α., του ιδιώτη Πετρούτσου Παναγιώτη προς 
το Πυροσβεστικό Σώμα.

4 Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης 
αξίας οκτακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και ενός 
λεπτού (898,01€) με Φ.Π.Α., της εταιρείας «Ν. & Ε. 
ΡΗΓΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Ε.» προς το Πυροσβεστικό Σώμα.

5 Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης 
αξίας διακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και είκοσι 
λεπτών (285,20€) με Φ.Π.Α., του ιδιώτη Ντιναλέξη 
Κωνσταντίνου προς το Πυροσβεστικό Σώμα.

6 Ανάκληση της υπ’  αρ. οικ.12342/207/02.03.2022 
(Β’ 1128) απόφασης Αντιπεριφερειάρχη Προγραμ-
ματισμού, Βιομηχανίας και Ενέργειας Περιφέρειας 
Βορείου Αιγαίου, περί υπαγωγής επένδυσης στο 
καθεστώς ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας 
Πολύ Μικρών και Μικρών επιχειρήσεων των άρ-
θρων 59 έως 61 του ν. 4399/2016 (Δ’ κύκλος), της 
εταιρείας «ΑΠΟΣΤΟΛΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» με 
δ.τ. «THEOFILOS PARADISE BOUTIQUE HOTEL EE».

7 Έγκριση Κανονισμού αποδοχών για την παροχή 
διδακτικού έργου.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ    

 Αριθμ. οικ. 2/170266/ΔΛΤΠ-Α’ (1)
Κλείσιμο τραπεζικού λογαριασμού που τηρείται 

στην Τράπεζα της Ελλάδος, υπό την ομάδα Νο 242.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 69Α του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιο-

νομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες δι-
ατάξεις» (Α’ 143).

2. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α’ 181).

3. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη 
(Β’ 4805).

4. Την υπό στοιχεία 2/108613/ΔΛΤΠ/26.11.2021 
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 
«Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού «Ε.Δ.- Λογαριασμός 
αποδοχών ΠΔΕ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» 
στην Τράπεζα της Ελλάδος και καθορισμός κίνησής του» 
(Β’ 5708).

5. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/48478/3594/16.05.2022 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας και Εσωτερικών «Καθορισμός των δι-
οικητικών λεπτομερειών μεταφοράς των δασικών υπηρε-
σιών, του αντίστοιχου προσωπικού και λοιπών θεμάτων 
της παρ. 5 του άρθρου τρίτου της από 13.8.2021 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 143), η οποία κυρώθηκε 
με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α’ 156)» (Β’ 2415).

6. Το υπ’ αρ. 101521/15.09.2022 έγγραφο της Γενικής 
Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Αττικής αναφορικά με το κλείσιμο του 
ανωτέρω τραπεζικού λογαριασμού.

7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

1. Το κλείσιμο του τραπεζικού λογαριασμού Νο 
2424229981 «Ε.Δ.- Λογαριασμός αποδοχών ΠΔΕ Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Αττικής» με ΙΒΑΝ GR73 0100 0230 
0000 0242 4229 981 που τηρείται στην Τράπεζα της Ελ-
λάδος, υπό την ομάδα Νο 242, καθώς το ενάριθμο έργο 
2019ΣΕ58400001 της ΣΑΕ 584 έτους 2021 «Αναβάθμιση 
Δασικής Πολιτικής και Δασοπροστασίας με αντικείμενο 
τις Δασικές Πυρκαγιές σε Εθνικό Επίπεδο», σύμφωνα με 
το ανωτέρω έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, ολοκληρώθηκε στις 05.08.2022.

2. Με το κλείσιμό του, τυχόν αδιάθετο υπόλοιπο, μετα-
φέρεται στο λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου «Λο-
γαριασμός αδιάθετων υπολοίπων φυσικών προσώπων» 
με ΙΒΑΝ: GR59 0100 0233 1002 0000 0020 003.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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3. Η Τράπεζα της Ελλάδος ενημερώνει τη Διεύθυνση 
Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού και την 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για το κλείσιμο του 
ανωτέρω τραπεζικού λογαριασμού.

4. Από τη δημοσίευση της παρούσης στην Εφημε-
ρίδα της Κυβερνήσεως παύει να ισχύει η υπό στοιχεία 
2/108613/ΔΛΤΠ/26.11.2021 απόφαση «Άνοιγμα τραπε-
ζικού λογαριασμού «Ε.Δ.- Λογαριασμός αποδοχών ΠΔΕ 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» (Β’ 5708).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2022 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

    Ι 

 Αριθμ. 332748  (2)
Χαρακτηρισμός ως Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής 

Κινητικότητας του σχεδίου του Δήμου Πετρού-

πολης.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
α) τα άρθρα 1 έως 14 του Μέρους Α’ «Σχέδια Βιώσι-

μης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.)» του ν. 4784/2021 
«Η Ελλάδα σε κίνηση: Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα 
Μικροκινητικότητα Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό, 
την απλούστευση και την ψηφιοποίηση διαδικασιών 
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 40), και ιδίως την παρ. 3 του άρθρου 8 του 
Μέρους Α’ του ανωτέρω νόμου,

β) το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121),

γ) το π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υπο-
δομών και Μεταφορών» (Α’ 151),

δ) τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» 
(Α’ 133),

ε) το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 
Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019,

στ) το άρθρο 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογρα-
φείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» 
(Α’ 131),

ζ) την υπ’ αρ. 317/22-09-2021 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Με-
ταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Υποδομών και Μεταφορών, Μιχαήλ Παπαδόπουλο» 
(Β’ 4383),

η) την υπ’ αρ. 68261/21 απόφαση «Διορισμός μετα-
κλητού Γενικού Γραμματέα Μεταφορών, του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 204),

θ) τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, 
Α’ 45),

ι) τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσω-
μάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονι-
κές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),

ια) το υπ’ αρ. 86960/05-04-2021 έγγραφο «Γνωστοποί-
ηση ν. 4784/2021. Η Ελλάδα σε κίνηση: Βιώσιμη Αστική 
Κινητικότητα - Μικροκινητικότητα - Ρυθμίσεις για τον 
εκσυγχρονισμό, την απλούστευση και την ψηφιοποίηση 
διαδικασιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφο-
ρών και άλλες διατάξεις, (Α’ 40)» του Τμήματος Βιώσι-
μης Αστικής Κινητικότητας της Διεύθυνσης Ανάπτυξης 
Μεταφορών,

ιβ) την υπ’ αρ. 689/2019/04.07.2019 απόφαση (ΑΔΑ: 
ΩΑΔ7ΩΞΣ-ΟΗΥ) Δημάρχου Πετρούπολης για τη συ-
γκρότηση της Ομάδας Εργασίας και την υπ’ αρ. 15672/ 
20.04.2022 συμπληρωματική αυτής,

ιγ) το από 04.10.2019 μήνυμα ηλ. αλληλογραφίας του 
Δήμου Πετρούπολης προς τους εμπλεκόμενους φορείς 
αναφορικά με τη διεξαγωγή της πρώτης διαβούλευσης,

ιδ) την από 07.10.2019 δημόσια πρόσκληση του Δήμου 
Πετρούπολης αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Σ.Β.Α.Κ.,

ιε) το από 28.05.2020 μήνυμα ηλ. αλληλογραφίας του 
Δήμου Πετρούπολης  «Ορισμός Εκπροσώπου για Υπο-
γραφή Συμφώνου Συμμετοχής στα πλαίσια του ΣΒΑΚ»,

ιστ) το από 28.05.2020 μήνυμα ηλ. αλληλογραφίας του 
Δήμου Πετρούπολης «Υπογραφή Συμφώνου Συμμετο-
χής Φορέων στο ΣΒΑΚ Πετρούπολης»,

ιζ) τα από 17.06.2020 και 19.06.2020 μηνύματα ηλ. 
αλληλογραφίας του Δήμου Πετρούπολης προς τους 
εμπλεκόμενους φορείς αναφορικά με τη διεξαγωγή της 
δεύτερη διαβούλευσης «Πρόσκληση σε ενημερωτική 
συνάντηση για τα ΣΒΑΚ»,

ιη) το από 16.12.2020 μήνυμα ηλ. αλληλογραφίας του 
Δήμου Πετρούπολης προς τους εμπλεκόμενους φορείς 
αναφορικά με τη διεξαγωγή της τρίτης διαβούλευσης 
«Πρόσκληση σε Ηλεκτρονική Διαβούλευση στα πλαίσια 
του ΣΒΑΚ»,

ιθ) τα από 06, 09, 14.07.2021 και 11.10.2021 μηνύματα 
ηλ. αλληλογραφίας του Δήμου Πετρούπολης προς τους 
εμπλεκόμενους φορείς αναφορικά με την υπογραφή 
Συμφώνου Συμμετοχής για την εκπόνηση του Σ.Β.Α.Κ.,

κ) τα υπογεγραμμένα Σύμφωνα Συμμετοχής για την 
εκπόνηση του Σ.Β.Α.Κ.,

κα) το από 16.07.2021 μήνυμα ηλ. αλληλογραφίας του 
Δήμου Πετρούπολης «Αποστολή Σχεδίου Δράσης του 
Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου 
Πετρούπολης»,

κβ) το υπό στοιχεία ALX-73566/21.07.2021 έγγραφο 
της Αττικό Μετρό Α.Ε. «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινη-
τικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Πετρούπολης - Σύμφωνο 
Συμμετοχής Φορέων»,

κγ) το υπ’ αρ. 4021/13.08.2021 έγγραφο του Αναπτυξι-
ακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας «Γνωμοδότηση ΣΒΑΚ 
Δ. Πετρούπολης»,

κδ) το υπ’ αρ. 13250/20.09.2021 έγγραφο της Ο.Α.Σ.Α. 
Α.Ε. «Διατύπωση Γνώμης για το ΣΒΑΚ Δήμου Πετρού-
πολης»,
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κε) το από 06.10.2021 μήνυμα ηλ. αλληλογραφίας του 
Δήμου Πετρούπολης  «Πρόσκληση Παρουσίασης του 
Οριστικού ΣΒΑΚ Δήμου Πετρούπολης»,

κστ) το από 09.11.2021 μήνυμα ηλ. αλληλογραφίας 
του Δήμου Πετρούπολης  «Ενημέρωση για το ΣΒΑΚ του 
Δήμου Πετρούπολης,

κζ) το υπό στοιχεία Δ30/Δ6β/371853/23.12.2021 έγ-
γραφο της Διεύθυνσης Οδικής Κυκλοφορίας και Ασφά-
λειας (Δ30) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,

κη) το υπ’ αρ. 4260/03.02.2022 έγγραφο του Δήμου 
Πετρούπολης με θέμα «Αναφορά Κύκλου ΣΒΑΚ Δήμου 
Πετρούπολης» με συνημμένη την Αναφορά Κύκλου 
Σ.Β.Α.Κ.,

κθ) το υπό στοιχεία Δ29/Δ/Δ06/70309/09.03.2022 έγ-
γραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μεταφορών (Δ29) 
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,

λ) το υπ’ αρ. 17167/05.05.2022 έγγραφο του Δήμου 
Πετρούπολης «Αναφορά Κύκλου ΣΒΑΚ Δήμου Πετρού-
πολης» με συνημμένη την επανυποβληθείσα Αναφορά 
Κύκλου Σ.Β.Α.Κ.,

λα) το υπ’ αρ. 17950/10.05.2022 έγγραφο του Δήμου 
Πετρούπολης «Υποβολή Σχεδίου Δράσης ΣΒΑΚ Πετρού-
πολης»,

λβ) το υπό στοιχεία Δ29/Δ/Δ06/174747/03.06.2022 
έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μεταφορών (Δ29) 
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,

λγ) το υπ’ αρ. 253510/08.08.2022 έγγραφο της Διεύ-
θυνσης Οδικών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών 
και Μεταφορών,

λδ) το υπ’ αρ. 34682/06.09.2022 έγγραφο του Δήμου 
Πετρούπολης «Αναφορά Κύκλου Σ.Β.Α.Κ. Δήμου Πετρού-
πολης» με συνημμένη την επανυποβληθείσα Αναφορά 
Κύκλου Σ.Β.Α.Κ.,

λε) το περιεχόμενο της σχετικής ιστοσελίδας του Δή-
μου «http://svak-petroupoli.gr/»,

λστ) το γεγονός ότι το υπόδειγμα της αναφοράς κύκλου 
Σ.Β.Α.Κ., σύμφωνα με το προοίμιο του Παραρτήματος Ι 
του ν. 4784/2021 (Α’ 40), συμπληρώνεται με ευθύνη του 
φορέα εκπόνησης, για την ακρίβεια των αναφερομένων 
σε αυτή στοιχείων και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τις 
πληροφορίες που περιγράφονται σε αυτό και οι οποίες 
ενσωματώνονται στο Σ.Β.Α.Κ., σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ως άνω νόμου,

λζ) το γεγονός ότι o Δήμος Πετρούπολης εμπίπτει στο 
πεδίο εφαρμογής της παρ. 3 του άρθρου 1 «Αντικείμενο 
και πεδίο εφαρμογής» του ν. 4784/2021 (Α’ 40), ως προς 
την υποχρέωση κατάρτισης Σ.Β.Α.Κ. και ακολουθεί τα 
οριζόμενα των μεταβατικών διατάξεων της παρ. 2 του 
άρθρου 13 του ανωτέρω νόμου,

λη) την υπό στοιχεία Δ29/Δ/Δ06/309385/06.10.2022 
βεβαίωση περί περάτωσης των επιμέρους ενεργειών της 
φάσης προετοιμασίας και των σταδίων της φάσης ανά-
πτυξης του κύκλου Σ.Β.Α.Κ. του Δήμου Πετρούπολης, σύμ-
φωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4784/2021 (Α’ 40),

λθ) την υπ’ αρ. 321640/14.10.2022 εισηγητική Έκθεση 
Δημοσιονομικών Επιπτώσεων του Προϊσταμένου της Γε-
νικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ.Υ.ΜΕ., 
σύμφωνα με το εδάφιο ε’ της παρ. 5 του άρθρου 24 του 
ν. 4270/2014 (Α’ 143),

μ) το γεγονός ότι, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα 
στο ανωτέρω στοιχείο (λθ):

- από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται οποιαδήπο-
τε δαπάνη, καθόσον πρόκειται για έκδοση διοικητικής 
πράξης χαρακτηρισμού του σχεδίου του Δήμου Πετρού-
πολης και

- οι όποιες δαπάνες για την υλοποίηση του Σ.Β.Α.Κ. 
Πετρούπολης δεν δύναται να προσδιορισθούν κατά την 
έκδοση της έκθεσης, δεδομένου ότι θα προκληθούν 
κατά την εκτέλεση των κατά περίπτωση μέτρων και θα 
βρίσκονται εντός των εγγεγραμμένων πιστώσεων του 
κρατικού προϋπολογισμού και των ορίων του εκάστοτε 
ισχύοντος Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.), αποφασίζουμε:

1. Χαρακτηρίζουμε ως Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητι-
κότητας (Σ.Β.Α.Κ.) το σχέδιο του Δήμου Πετρούπολης επί 
της περιοχής παρέμβασης, η οποία αποτυπώνεται στην 
υπό στοιχείο (λδ) αναφορά κύκλου Σ.Β.Α.Κ. Η περιοχή πα-
ρέμβασης απεικονίζεται στο συνημμένο στην παρούσα 
απόφαση Παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της.

2. Ο Δήμος Πετρούπολης οφείλει να γνωρίζει και να 
εφαρμόζει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις δια-
τάξεις του Μέρους Α’ (άρθρα 1 έως 13) του ν. 4784/2021 
(Α’ 40), σύμφωνα και με τις αρμοδιότητές του, όπως αυτές 
ορίζονται στο άρθρο 4 του ως άνω νόμου και ειδικότερα:

i. να ακολουθεί τα οριζόμενα της φάσης υλοποίησης, 
παρακολούθησης και αξιολόγησης μέτρων Σ.Β.Α.Κ. 
(Φάση Γ’) σύμφωνα με την περ. α της παρ. 3 του άρ-
θρου 7.

ii. να διατηρεί ενεργή την ιστοσελίδα του Σ.Β.Α.Κ., με 
αναρτημένα τα σχετικά με το Σ.Β.Α.Κ. κείμενα των φάσε-
ων προετοιμασίας και ανάπτυξης, καθώς και να αναρτά 
τα προβλεπόμενα της Φάσης Γ’ και να παρέχει τη δυνατό-
τητα υποβολής σχολίων και απόψεων από τους πολίτες 
και τα εμπλεκόμενα μέρη.

3. Ο Δήμος Πετρούπολης, για την εξυπηρέτηση των 
σκοπών της φάσης υλοποίησης, παρακολούθησης και 
αξιολόγησης μέτρων Σ.Β.Α.Κ. (Φάση Γ’), δυνάμει των 
παρ. ζ) και η) του άρθρου 4 του νόμου δύναται να ανα-
λύσει περαιτέρω τις δράσεις που απαιτούνται για την 
υλοποίηση των μέτρων του σχεδίου δράσης, καθώς και 
τις μεθόδους παρακολούθησης και αξιολόγησης αυτών. 
Σε κάθε περίπτωση, η αναλυτικότερη αποτύπωση των 
δράσεων και της μεθόδου παρακολούθησης και αξιο-
λόγησης, δεν συνιστά τροποποίηση των μέτρων του 
σχεδίου δράσης που περιγράφονται στην υπό στοιχείο 
(λδ) αναφορά κύκλου Σ.Β.Α.Κ.

4. Η παρούσα απόφαση δεν υποκαθιστά πράξεις 
και αποφάσεις που πρέπει να εκδοθούν, εφόσον αυτό 
απαιτείται, από τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές, προκει-
μένου να υλοποιηθούν μέτρα του Σ.Β.Α.Κ. Η παρούσα 
δεν δεσμεύει τις αρμόδιες αρχές στο να εκδώσουν τις 
προβλεπόμενες πράξεις σε περίπτωση που δε συντρέ-
χουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις, ούτε απαλλάσσει 
τον κάτοχό της από τυχόν απαιτήσεις εγκρίσεων, αδειών 
ή εισφορών.

5. Η υλοποίηση μέτρων του Σ.Β.Α.Κ. πρέπει να είναι 
σύμφωνη με τις ισχύουσες προδιαγραφές, τους κανονι-
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σμούς και την κείμενη νομοθεσία. Ειδικότερα, η υλοποί-
ηση μέτρων που αφορούν σε οδικές υποδομές οφείλει 
να είναι σύμφωνη με τις εκάστοτε ισχύουσες τεχνικές 
οδηγίες- προδιαγραφές, κανονισμούς, και την κείμενη 
νομοθεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. 
Η υλοποίηση μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας 
πρέπει να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Κώδικα 
Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999).

6. Το σχέδιο δράσης επικαιροποιείται όποτε κρίνεται 
αναγκαίο από τον Δήμο Πετρούπολης και όταν υπα-
γορεύεται από τα πορίσματα των εκθέσεων προόδου, 
σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4784/2021 
(Α’ 40). Η επικαιροποίηση του σχεδίου δράσης δεν συνι-
στά και δεν επιφέρει τροποποίηση της παρούσας.

7. Το Σ.Β.Α.Κ. αναθεωρείται μετά την παρέλευση πέντε 
(5) ετών από τη δημοσίευση της παρούσας και πάντως 
οπωσδήποτε μέχρι τη συμπλήρωση δεκαετίας από την 
ημερομηνία δημοσίευσής της, σύμφωνα με την παρ. 2 
του άρθρου 9 του ως άνω νόμου. Ο Δήμος Πετρούπο-
λης οφείλει να υποβάλει την αναφορά κύκλου για την 

αναθεώρηση του Σ.Β.Α.Κ. στην υπηρεσία της παρ. 1 του 
άρθρου 8 έως το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας, προ-
κειμένου για τον εκ νέου χαρακτηρισμό του αναθεωρη-
μένου σχεδίου με την έκδοση της απόφασης της παρ. 3 
του άρθρου 8.

8. Μετά τη θέση σε λειτουργία της Η.Π.Σ.Β.Α.Κ., ο 
Δήμος Πετρούπολης οφείλει να καταχωρίσει σε αυτή 
την αναφορά κύκλου Σ.Β.Α.Κ., το Σ.Β.Α.Κ. που έχει κα-
ταρτιστεί, τις εκθέσεις προόδου, το επικαιροποιημένο 
κάθε φορά σχέδιο δράσης και κάθε είδους πληροφορία 
ή στοιχεία σχετικά με το Σ.Β.Α.Κ. Η υποχρέωση επικαι-
ροποίησης των αρχείων του Σ.Β.Α.Κ. βαρύνει τον Δήμο 
Πετρούπολης.

9. Ο Δήμος Πετρούπολης οφείλει να αναρτήσει την 
παρούσα απόφαση στην ιστοσελίδα του Σ.Β.Α.Κ. σύμφω-
να με την περ. στ της παρ. 2 του άρθρου 7 του ως άνω 
νόμου και να ενημερώσει για τη δημοσίευσή της τους 
όμορους ΟΤΑ α’ βαθμού και τον οικείο ΟΤΑ β’ βαθμού.

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

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 
Χάρτης: Περιοχή Παρέμβασης του Σ.Β.Α.Κ. Δήμου Πετρούπολης 
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Παπάγος, 25 Οκτωβρίου 2022

Ο Υφυπουργός

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

    Ι

(3)
Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης αξί-
ας εννιακοσίων ενενήντα δύο ευρώ (992,00€) με 
Φ.Π.Α., του ιδιώτη Πετρούτσου Παναγιώτη προς 
το Πυροσβεστικό Σώμα. 

 Με την υπ’ αρ. 66825 οικ. Φ.804.22/24-10-2022 απόφαση 
του Διευθυντή Υποστήριξης του Αρχηγείου του Πυροσβε-
στικού Σώματος, που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 3 
του ν.  4182/2013 «Κώδικας Κοινωφελών περιουσιών, 
σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» (Α’ 185), 
καθώς και την παρ. 5 του άρθρου 85 του ν. 4662/2020, γίνε-
ται αποδεκτή η πρόταση δωρεάς του ιδιώτη Πετρούτσου 
Παναγιώτη εκτιμώμενης αξίας εννιακοσίων ενενήντα δύο 
ευρώ (992,00€) με Φ.Π.Α., που αφορά έναν (01) σκύλο γέ-
νους θηλυκού, ράτσας γερμανικού ποιμενικού, ονόματος 
“ΑΡΤΕΜΙΣ” για την κάλυψη των αναγκών της 3ης Ε.Μ.Α.Κ..

  Ο Διευθυντής Υποστήριξης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ  

 Ι

(4)
Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης 
αξίας οκτακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και ενός 
λεπτού (898,01€) με Φ.Π.Α., της εταιρείας «Ν. & Ε. 
ΡΗΓΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Ε.» προς το Πυροσβεστικό Σώμα. 

   Με την υπ’ αρ. 66176 Φ.804.22/24-10-2022 απόφαση 
του Διευθυντή Υποστήριξης του Αρχηγείου του Πυροσβε-
στικού Σώματος, που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 3 
του ν. 4182/2013 (Α’ 185) «Κώδικας Κοινωφελών περιου-
σιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις», 
καθώς και την παρ. 5 του άρθρου 85 του ν. 4662/2020, γί-
νεται αποδεκτή η πρόταση δωρεάς της εταιρείας «Ν. & Ε. 
ΡΗΓΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Ε.» εκτιμώμενης αξίας οκτακοσίων ενενή-
ντα οκτώ ευρώ και ενός λεπτού (898,01€) με Φ.Π.Α., που 
αφορά τρία (03) καθίσματα γραφείου σειράς smart με 
επένδυση υφάσματος τύπος 2 B2P2 (215) σε έδρα και 
πλάτη με βάση πεντάνευρη βαμμένη Ral7021 για την 
κάλυψη των αναγκών της 1ης Ε.Μ.Α.Κ.

  Ο Διευθυντής Υποστήριξης 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ  

Ι

 (5)
Αποδοχή της πρότασης δωρεάς εκτιμώμενης αξί-
ας διακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και είκοσι λε-
πτών (285,20€) με Φ.Π.Α., του ιδιώτη Ντιναλέξη 
Κωνσταντίνου προς το Πυροσβεστικό Σώμα. 

   Με την υπ’ αρ. 66789 οικ. Φ.804.22/24-10-2022 από-
φαση του Διευθυντή Υποστήριξης του Αρχηγείου του 

Πυροσβεστικού Σώματος, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
το άρθρο 3 του ν. 4182/13 (Α’ 185), «Κώδικας Κοινωφε-
λών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοι-
πές διατάξεις», καθώς και την παρ. 5 του άρθρου 85 του 
ν. 4662/2020, γίνεται αποδεκτή η πρόταση δωρεάς του 
ιδιώτη Ντιναλέξη Κωνσταντίνου εκτιμώμενης αξίας δια-
κοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και είκοσι λεπτών (285,20€) 
με Φ.Π.Α., που αφορά έναν (01) σκύλο γένους θηλυκού, 
ράτσας Labrador, ονόματος “TINA” για την κάλυψη των 
αναγκών της 5ης Ε.Μ.Α.Κ..

  Ο Διευθυντής Υποστήριξης 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ  

 Ι

(6) 
   Ανάκληση της υπ’ αρ. οικ.12342/207/02.03.2022 

(Β’  1128) απόφασης Αντιπεριφερειάρχη Προ-

γραμματισμού, Βιομηχανίας και Ενέργειας Πε-

ριφέρειας Βορείου Αιγαίου, περί υπαγωγής 

επένδυσης στο καθεστώς ενίσχυσης της επιχει-

ρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών επιχει-

ρήσεων των άρθρων 59 έως 61 του ν. 4399/2016 

(Δ’ κύκλος), της εταιρείας «ΑΠΟΣΤΟΛΑΣ ΘΕΟΛΟ-

ΓΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» με δ.τ. «THEOFILOS PARADISE 

BOUTIQUE HOTEL EE».

  Με την ΑΠ 9649725.10.2022 απόφαση Αντιπεριφε-
ρειάρχη Προγραμματισμού, Βιομηχανίας και Ενέργειας 
Βορείου Αιγαίου:

ανακαλείται - έπειτα από αίτηση του φορέα της 
επένδυσης - η υπ’ αρ. οικ. 12342/207/02.03.2022 (ΦΕΚ 
δημοσίευσης περίληψης Β’ 1128/2022) απόφαση του 
Αντιπεριφερειάρχη Προγραμματισμού, Βιομηχανίας και 
Ενέργειας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με την οποία 
εγκρίθηκε η υπαγωγή στο καθεστώς της επιχειρημα-
τικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών επιχειρήσεων των 
άρθρων 59 έως 61 του ν. 4399/2016 (Δ’ κύκλος) επένδυ-
σης της εταιρείας «ΑΠΟΣΤΟΛΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» με δ.τ. 
«THEOFILOS PARADISE BOUTIQUE HOTEL EE» για ενίσχυ-
ση επενδυτικού της σχεδίου που αναφέρεται στην ίδρυ-
ση ξενοδοχειακής μονάδας 5* (αστέρων), δυναμικότητας 
10 δωματίων και 25 κλινών, εντός χαρακτηρισμένου δια-
τηρητέου κτιρίου στη Μυτιλήνη, οδός Νικολάου Μητρέ-
λια 6, Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου στην Περιφέρεια 
Βορείου Αιγαίου» (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 
55.10, Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα), συνολικού 
επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους 1.645.155,17 ευρώ 
και συνολικής επιχορήγησης 904.835,34 ευρώ.

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. οικ.. 29765/550/16.05.2022 
(Β’ 2552/24.05.2022) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη 
Προγραμματισμού, Βιομηχανίας και Ενέργειας Περιφέ-
ρειας Βορείου Αιγαίου «Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 
15739/303/17.03.2022 απόφαση Σύστασης της Γνωμο-
δοτικής Επιτροπής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 
σύμφωνα με το άρθρο 122 ν. 4887/2022 (Α’ 16) και κα-
θορισμός του τρόπου λειτουργίας της» - ΑΔΑ: 941Σ7ΛΩ-
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ΞΧ1, δεν απαιτείται γνωμοδότηση από την Γνωμοδοτική 
Επιτροπή για την οικειοθελή ανάκληση της απόφασης 
υπαγωγής της επένδυσης.

  Ο Αντιπεριφερειάρχης 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΑΣ

    Ι

Αριθμ. απόφ. 4/146/21-10-2022 (7) 
 Έγκριση Κανονισμού αποδοχών για την παροχή 

διδακτικού έργου.

  ΤΟ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

  Αφού έλαβε υπόψη:
1) Το ν.δ. 87/1973 «Περί ιδρύσεως Πανεπιστημίων εις 

Θράκην και εις Κρήτην» (Α’ 159).
2) Το π.δ. 86/2013 «Συγχώνευση Τμημάτων, ίδρυση - 

συγκρότηση - ανασυγκρότηση Σχολών στο Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο Θράκης» (Α’ 124).

3) Τα άρθρα 126, 423 και 460 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).

4) Τα άρθρα 5 και 9 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογρα-
φείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» 
(Α’ 131).

5) Τα άρθρα 76-78 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Δι-
ακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθε-
σία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 
2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση 
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

6) Την παρ. 5 του άρθρου 448 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).

7) Το εξηκοστό έκτο άρθρο του ν. 4917/2022 (Α’ 67) 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του ν. 4950/2022 
(Α’ 128) σύμφωνα με το οποίο η θητεία των υπηρετουσών 
Πρυτανικών Αρχών που λήγει την 31η-8-2022 παρατείνε-
ται έως την ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας 
ανάδειξης των νέων μονομελών οργάνων και για χρονικό 
διάστημα που δεν δύναται να υπερβεί την 28η-2-2023.

8) Την υπό στοιχεία 137509/Ζ1/2018 διαπιστωτική 
πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων (ΥΟΔΔ 490), με την οποία διαπιστώνεται η εκλογή 
Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων του Δ.Π.Θ. με θητεία τεσσά-
ρων (4) ετών, από 1-9-2018 έως 31-8-2022.

9) Το υπό στοιχεία ΔΠΘ/ΠΡ/10106/547/14-10-2022 
(ΔΠΘ/ΠΡΣΥΜ/10109/386/14-10-2022) έγγραφο του 
Πρύτανη του Δ.Π.Θ. Καθηγητή Αλέξανδρου Πολυχρο-
νίδη.

10) Την υπό στοιχεία ΔΠΘ/ΤΠΜ/10109/518/
19-10-2022 (ΔΠΘ/ΠΡΣΥΜ/10651/417/19-10-2022) πρό-
ταση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Δ.Π.Θ.

11) Την υπό στοιχεία ΔΠΘ/ΤΟΙΚΕΠ/10109/187/

19-10-2022 (ΔΠΘ/ΠΡΣΥΜ/10858/424/19-10-2022) πρό-
ταση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Δ.Π.Θ.

12) Την με ημερομηνία 19/10/2022 (ΔΠΘ/ΠΡΣΥΜ/
10858/424/19-10-2022) πρόταση του Τμήματος Μορια-
κής Βιολογίας και Γενετικής του Δ.Π.Θ.

13) Την υπό στοιχεία ΔΠΘ/ΤΕΕΠΗ/10109/233/
20-10-2022 (ΔΠΘ/ΠΡΣΥΜ/10958/453/20-10-2022) πρό-
ταση του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην 
Προσχολική Ηλικία του Δ.Π.Θ.

14) Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξε-
ων της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του 
τακτικού προϋπολογισμού του Δημοκριτείου Πανεπι-
στημίου Θράκης, αποφάσισε:

να εγκρίνει Κανονισμό Αποδοχών για την παροχή δι-
δακτικού έργου σε προγράμματα σπουδών δεύτερου 
και τρίτου κύκλου, Ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών 
(Ξ.Π.Σ.) και κάθε είδους εκπαιδευτικά προγράμματα του 
Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.
ΒΙ.Μ.), που οργανώνονται από το Δ.Π.Θ. και για τα οποία 
προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης, ως εξής:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΔΑ-
ΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

σε Προγράμματα Σπουδών δεύτερου και τρίτου κύ-
κλου, Ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών (Ξ.Π.Σ.) και 
κάθε είδους εκπαιδευτικά προγράμματα του Κέντρου 
Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)

1. Με την παρούσα απόφαση καταρτίζεται Κανονισμός 
Αποδοχών για την παροχή διδακτικού έργου σε προ-
γράμματα σπουδών δεύτερου και τρίτου κύκλου, Ξενό-
γλωσσα Προγράμματα Σπουδών (Ξ.Π.Σ.) και κάθε είδους 
εκπαιδευτικά προγράμματα του Κέντρου Επιμόρφωσης 
και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), που οργανώνονται 
από το Δ.Π.Θ. και για τα οποία προβλέπεται η καταβολή 
τελών φοίτησης.

2. Με τον παρόντα Κανονισμό Αποδοχών καθορίζεται 
το ανώτατο όριο αμοιβής ανά διδακτική ώρα ως εξής:

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΥ 
ΚΥΚΛΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

α) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) 
ανά βαθμίδα:

i. Καθηγητές έως 200€/ανά ώρα.
ii. Aναπληρωτές Καθηγητές έως 200€/ανά ώρα.
iii. Επίκουροι Καθηγητές έως 130€/ανά ώρα.
iv. Επίκουροι Καθηγητές επί θητεία έως 130€/ανά ώρα 

β) μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των 
Α.Ε.Ι. έως 100€/ανά ώρα,

γ) μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού 
(Ε.ΔΙ.Π.) των Α.Ε.Ι. έως 100€/ανά ώρα,

δ) μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού 
(Ε.Τ.Ε.Π.) έως 100€/ανά ώρα των Α.Ε.Ι.

ε) ομότιμοι Καθηγητές ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. 
των Α.Ε.Ι. έως 200€/ανά ώρα,

στ) εντεταλμένοι διδάσκοντες έως 130€/ανά ώρα,
ζ) επισκέπτες καθηγητές και επισκέπτες ερευνητές έως 

200€/ανά ώρα,
η) ερευνητές και ερευνητές επί συμβάσει του Α.Ε.Ι. έως 

100€/ανά ώρα,
θ) συνεργαζόμενοι καθηγητές έως 200€/ανά ώρα,
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ι) μεταδιδάκτορες του Α.Ε.Ι. έως 100€/ανά ώρα,
ια) ερευνητές και ειδικοί λειτουργικοί επιστήμονες 

των ερευνητικών έως 200€/ανά ώρα και τεχνολογικών 
φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258) ή 
άλλων ερευνητικών οργανισμών της ημεδαπής και της 
αλλοδαπής,

ιβ) καθηγητές ιδρυμάτων της αλλοδαπής έως 400€/
ανά ώρα (διακεκριμμένους επιστήμονες του εξωτερικού)

ιγ) επιστημονικοί συνεργάτες έως 100€/ανά ώρα.
Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
α) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) 

ανά βαθμίδα:
i. Καθηγητές έως 150€/ανά ώρα,
ii. Aναπληρωτές Καθηγητές έως 130€/ανά ώρα,
iii. Επίκουροι Καθηγητές έως 120€/ανά ώρα,
iv. Επίκουροι Καθηγητές επί θητεία έως 120€/ανά ώρα 
β) μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) 

των Α.Ε.Ι. έως 100€/ανά ώρα,
γ) μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού 

(Ε.ΔΙ.Π.) των Α.Ε.Ι. έως 100€/ανά ώρα,
δ) μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού 

(Ε.Τ.Ε.Π.) έως 100€/ανά ώρα των Α.Ε.Ι.
ε) ομότιμοι Καθηγητές ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. 

των Α.Ε.Ι. έως 150€/ανά ώρα,
στ) εντεταλμένοι διδάσκοντες έως 100€/ανά ώρα,

ζ) επισκέπτες καθηγητές και επισκέπτες ερευνητές έως 
100€/ανά ώρα,

η) ερευνητές και ερευνητές επί συμβάσει του Α.Ε.Ι. έως 
100€/ανά ώρα,

θ) συνεργαζόμενοι καθηγητές έως 100€/ανά ώρα,
ι) μεταδιδάκτορες του Α.Ε.Ι. έως 100€/ανά ώρα,
ια) ερευνητές και ειδικοί λειτουργικοί επιστήμονες 

των ερευνητικών έως 100€/ανά ώρα και τεχνολογικών 
φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258) ή 
άλλων ερευνητικών οργανισμών της ημεδαπής και της 
αλλοδαπής,

ιβ) καθηγητές ιδρυμάτων της αλλοδαπής έως 150€/
ανά ώρα,

ιγ) επιστημονικοί συνεργάτες έως 100€/ανά ώρα.
3. Ο Κανονισμός Αποδοχών εφαρμόζεται σε όλες τις 

κατηγορίες διδακτικού προσωπικού που παρέχουν δι-
δακτικό έργο σε προγράμματα σπουδών δεύτερου και 
τρίτου κύκλου, Ξ.Π.Σ. και εκπαιδευτικά προγράμματα 
του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., συμπεριλαμβανομένων διιδρυματικών 
και κοινών προγραμμάτων με άλλα Α.Ε.Ι. και λοιπούς 
φορείς, εφόσον το Α.Ε.Ι. έχει τη διοικητική υποστήριξη 
του προγράμματος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Πρύτανης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ   
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*02056310211220008*

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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