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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 33500  (1)
Κανονισμός Αποδοχών για την παροχή διδα-

κτικού έργου, σύμφωνα με το άρθρο 126 του 

ν. 4957/2022 (Α’ 141) .

 ΤΟ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν.  4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της 
λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την 
κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α’ 141) και ειδικότερα 
τις διατάξεις των άρθρων 44, 126, 423, 448 παρ. 3,5 και 
6 και 460 αυτού.

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

3. Τον διατάξεις του κεφ. ΙΑ’ «Ψηφιακή Διαφάνεια - 
Πρόγραμμα Διαύγεια» του ν.  4727/2020 «Ψηφιακή 
Διακυβέρνηση (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).

4. Την υπό στοιχεία 108075/Ζ1/3-7-2019, διόρθω-
ση σφάλματος (ΥΟΔΔ 809) διαπιστωτική πράξη του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με 
θέμα «Εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνε-
ων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» 
(ΥΟΔΔ 432) με θητεία από 1-9-2019 έως 31-8-2022.

5. Την υπό στοιχεία 105174/Ζ1/12-8-2020 (ΥΟΔΔ 650) 
διαπιστωτική πράξη της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων περί παράτασης της θητείας του Πρύτανη 
και των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του ΑΠΘ έως τη 
συμπλήρωση τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών ετών, ήτοι έως 
31-08-2023.

6. Την υπ’ αρ. 92795/30-08-2022 πράξη του Πρύτανη 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης «Κα-
θορισμός της σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθορι-
σμός τομέα ευθύνης κάθε Αντιπρύτανη και μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων του Πρύτανη στους Αντιπρυτάνεις, σύμ-
φωνα με την παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 4957/2022 
(Α’ 141)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 801).

7. Την υπ’ αρ. 32706/26-08-2020 (ΑΔΑ: ΨΘ5Ζ46Ψ8ΧΒ- 
Π33) διαπιστωτική πράξη εκ νέου συγκρότησης του Πρυ-
τανικού Συμβουλίου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης έως τη λήξη της θητείας των υπηρετού-
ντων Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων, ήτοι έως 31-08-2023.

8. Την υπ’ αρ. 44197/31-1-2022 πράξη ανασυγκρότη-
σης του Πρυτανικού Συμβουλίου, κατόπιν ανάδειξης 
νέου εκπροσώπου των διοικητικών υπαλλήλων, μονί-
μων και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 
Χρόνου, με τον αναπληρωτή του, που μετέχει σε αυτό 
(ΑΔΑ: 6Λ1546Ψ8ΧΒ-Γ4Γ).

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, αποφασίζει:

Την κατάρτιση Κανονισμού Αποδοχών για την παρο-
χή διδακτικού έργου σύμφωνα με το άρθρο 126 του 
ν. 4957/2022 (Α’ 141) στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης, ως εξής:

Άρθρο 1 - Πεδίο Εφαρμογής
1. Ο παρών Κανονισμός Αποδοχών για την Παροχή 

Διδακτικού Έργου (εφεξής: «Κανονισμός»), εφαρμόζε-
ται σε όλες τις κατηγορίες του διδακτικού προσωπικού 
της παρ. 2 του άρθρου 126 του ν. 4957/2022 που πα-
ρέχουν διδακτικό έργο σε προγράμματα του δεύτερου 
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κύκλου σπουδών (Π.Μ.Σ.), σε ξενόγλωσσα προγράμμα-
τα σπουδών (Ξ.Π.Σ.) και σε εκπαιδευτικά/επιμορφωτικά 
προγράμματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Αριστοτελείου Πανε-
πιστημίου Θεσσαλονίκης, για τα οποία προβλέπεται η 
καταβολή τελών φοίτησης.

2. Ο Κανονισμός εφαρμόζεται επίσης σε όλες τις κατηγο-
ρίες διδακτικού προσωπικού της παρ. 2 του άρθρου 126 
του ν. 4957/2022, που παρέχουν διδακτικό έργο σε δι-
ιδρυματικά και κοινά προγράμματα δεύτερου κύκλου 
σπουδών (Π.Μ.Σ.), σε ξενόγλωσσα προγράμματα σπου-
δών (Ξ.Π.Σ.) και εκπαιδευτικά προγράμματα του Κ.Ε.ΔΙ.
ΒΙ.Μ., που υλοποιούνται σε συνεργασία με άλλα Α.Ε.Ι. και 
λοιπούς φορείς, εφόσον το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης έχει τη διοικητική υποστήριξη του προ-
γράμματος.

Άρθρο 2 - Σκοπός
Σκοπός του Κανονισμού είναι ο προσδιορισμός των 

ανωτάτων ορίων αμοιβής των διαφόρων κατηγοριών 
διδασκόντων ανά διδακτική ώρα/διδακτικό έργο και 
ανά κατηγορία εκπαιδευτικού προγράμματος, στις πε-
ριπτώσεις που η διαχείριση των προγραμμάτων αυτών 
γίνεται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευ-
νας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης και τα προγράμματα αυτά προβλέπουν την 
καταβολή τελών φοίτησης.

Άρθρο 3 - Διδακτικό έργο
Ως διδακτικό έργο νοείται: α) η αυτοδύναμη διδασκαλία 

μαθημάτων, υποχρεωτικών και επιλογής, β) η διεξαγωγή 
εργαστηρίων και εργαστηριακών ασκήσεων, γ) το κλινικό 
έργο για τη διδασκαλία φοιτητών και η διεξαγωγή κλινικών 
ασκήσεων, δ) η εποπτεία και ο συντονισμός των φοιτητών 
κατά τη διενέργεια πρακτικής άσκησης, ε) η επίβλεψη ερ-
γασιών ή διπλωματικών εργασιών και στ) η οργάνωση και 
διεξαγωγή σεμιναρίων και συνεδρίων ή η οργάνωση και ο 
συντονισμός άλλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που 
αποσκοπούν στην εμβάθυνση και εμπέδωση σε υψηλό 
επίπεδο γνώσεων των φοιτητών σε επιστημονικές περιοχές 
του γνωστικού αντικειμένου του προγράμματος σπουδών.

Άρθρο 4 - Κατηγορίες διδασκόντων
Με τον Κανονισμό καθορίζεται το ανώτατο όριο αμοι-

βής ανά διδακτική ώρα/διδακτικό έργο και ανά κατηγο-
ρία των προγραμμάτων σπουδών του άρθρου 1 για τις 
ακόλουθες κατηγορίες διδακτικού προσωπικού, ανάλο-
γα με τα προσόντα τους:

α) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) 
των Α.Ε.Ι. ανά βαθμίδα,

β) μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) 
των Α.Ε.Ι.,

γ) μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού 
(Ε.ΔΙ.Π.) των Α.Ε.Ι.,

δ) μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού 
(Ε.Τ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι.,

ε) ομότιμοι Καθηγητές ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. 
των Α.Ε.Ι.,

στ) εντεταλμένοι διδάσκοντες του άρθρου 173 του 
ν. 4957/2022,

ζ) επισκέπτες καθηγητές και επισκέπτες ερευνητές του 
άρθρου 171 του ν. 4957/2022,

η) ερευνητές και ερευνητές επί συμβάσει του άρθρου 
172 του ν. 4957/2022,

θ) συνεργαζόμενοι καθηγητές του άρθρου 169 του 
ν. 4957/2022, 

ι) μεταδιδάκτορες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης,

ια) ερευνητές και ειδικοί λειτουργικοί επιστήμονες των 
ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α 
του ν. 4310/2014 (Α’ 258) ή άλλων ερευνητικών οργανι-
σμών της ημεδαπής και της αλλοδαπής,

ιβ) καθηγητές ιδρυμάτων της αλλοδαπής,
ιγ) επιστημονικοί συνεργάτες σε προγράμματα σπου-

δών δεύτερου κύκλου και επιμορφωτικά προγράμματα 
του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ. 
ΒΙ.Μ.) του Ιδρύματος,

όπως οι ως άνω κατηγορίες εξειδικεύονται στις επι-
μέρους διατάξεις του ν. 4957/2022 για κάθε κατηγορία 
εκπαιδευτικού προγράμματος.

Άρθρο 5 - Υποχρεώσεις Διδασκόντων
1. Το διδακτικό προσωπικό των κατηγοριών α) έως δ) 

του άρθρου 4 του παρόντος έχει δικαίωμα πρόσθετης 
απασχόλησης για την παροχή διδακτικού έργου στα εκ-
παιδευτικά/επιμορφωτικά προγράμματα του άρθρου 1, 
υπό την προϋπόθεση ότι το διδακτικό αυτό έργο είναι 
πέραν των ελάχιστων τακτικών υποχρεώσεών του και 
ότι έχει εκπληρώσει τις ελάχιστες υποχρεώσεις του προς 
το Τμήμα στο οποίο υπηρετεί. Η προϋπόθεση αυτή δεν 
ισχύει για τις κατηγορίες διδακτικού προσωπικού που 
βρίσκονται σε νόμιμη άδεια.

2. Για τον σκοπό αυτό, το διδακτικό προσωπικό των 
κατηγοριών α) έως δ) του άρθρου 4 του παρόντος υπο-
βάλλει προς τον Ε.Λ.Κ.Ε. σχετική υπεύθυνη δήλωση περί 
τήρησης όλων των όρων και προϋποθέσεων πρόσθετης 
απασχόλησης στα σχετικά εκπαιδευτικά/επιμορφωτικά 
προγράμματα. Η παρούσα εφαρμόζεται αναλόγως και 
στο διδακτικό προσωπικό των περ. στ) έως ι) του άρθρου 
4 του παρόντος, αποκλειστικά για την παροχή διδακτι-
κού έργου που συνιστά πρόσθετη απασχόληση, πέραν 
των ελάχιστων υποχρεώσεων που τους έχουν ανατεθεί 
με τη σύμβαση που έχουν συνάψει.

3. Η υποβολή ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους 
του διδάσκοντος συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα.

Άρθρο 6 - Ανώτατα όρια αμοιβής ανά διδακτική 
ώρα/διδακτικό έργο σε προγράμματα 
μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.)

1. Η ανάθεση του διδακτικού έργου του Π.Μ.Σ. 
πραγματοποιείται με απόφαση του αρμόδιου οργά-
νου (Συνέλευση Τμήματος ή Επιτροπή Προγράμματος 
Σπουδών σε περίπτωση διατμηματικού, διιδρυματικού 
ή κοινού Π.Μ.Σ.), κατόπιν εισήγησης της Συντονιστικής 
Επιτροπής του Π.Μ.Σ., εφόσον υφίσταται, άλλως του 
Διευθυντή του Π.Μ.Σ. Ειδικότεροι όροι και προϋπο-
θέσεις σχετικά με την ανάθεση του διδακτικού έργου 
δύναται να ορίζονται στην απόφαση ίδρυσης του εκά-
στοτε Π.Μ.Σ.
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2. Ορίζονται τα ακόλουθα ανώτατα όρια αμοιβών ανά 
διδακτική ώρα/διδακτικό έργο στους διδάσκοντες των 
προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών:

Α. Για το διδακτικό προσωπικό των περιπτώσεων α) 
έως δ) του άρθρου 4 του παρόντος, που περιλαμβάνει 
και μέλη Δ.Ε.Π. Α.Σ.Ε.Ι, ως εξής:

- Καθηγητής: 200€/διδακτική ώρα
- Αναπληρωτής Καθηγητής: 175€/διδακτική ώρα
- Επίκουρος Καθηγητής ή Επίκουρος Καθηγητής επί 

θητεία: 150€/διδακτική ώρα
- υπηρετών Λέκτορας: 125€/διδακτική ώρα
- Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π.: 100€/διδακτική ώρα
- Ε.Τ.Ε.Π.: 90€/διδακτική ώρα.
Β. Για το διδακτικό προσωπικό των περιπτώσεων ε) 

έως ιγ) του άρθρου 4 του παρόντος, ως εξής:
- Ομότιμος Καθηγητής: την αμοιβή του Καθηγητή του 

στοιχείου Α
- Αφυπηρετήσαν μέλος ΔΕΠ: την αμοιβή της βαθμίδας 

του στοιχείου Α, που κατείχε κατά την αφυπηρέτησή του
- Εντεταλμένος Διδάσκων: 120€/διδακτική ώρα
- Επισκέπτης Καθηγητής- Επισκέπτης Ερευνητής: την 

αμοιβή της βαθμίδας του στοιχείου Α, στην οποία κατα-
τάσσεται ο διδάσκων με απόφαση του αρμόδιου οργά-
νου (Συνέλευση Τμήματος ή Επιτροπή Προγράμματος 
Σπουδών σε περίπτωση διατμηματικού, διιδρυματικού 
ή κοινού Π.Μ.Σ.), κατόπιν εισήγησης της Συντονιστικής 
Επιτροπής του Π.Μ.Σ., εφόσον υφίσταται, άλλως του Δι-
ευθυντή του Π.Μ.Σ.

- Ερευνητής επί συμβάσει: 170€/διδακτική ώρα
- Συνεργαζόμενος Καθηγητής: την αμοιβή της βαθμίδας 

του στοιχείου Α, στην οποία κατατάσσεται ο διδάσκων 
με απόφαση του αρμόδιου οργάνου (Συνέλευση Τμήμα-
τος ή Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών σε περίπτωση 
διατμηματικού, διιδρυματικού ή κοινού Π.Μ.Σ.), κατόπιν 
εισήγησης της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ., εφό-
σον υφίσταται, άλλως του Διευθυντή του Π.Μ.Σ.

- Ερευνητής Α’ βαθμίδας των ερευνητικών και τεχνο-
λογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν.4310/2014 ή 
άλλων ερευνητικών φορέων της ημεδαπής: 200€/διδα-
κτική ώρα.

- Ερευνητής Β’ βαθμίδας των ερευνητικών και τεχνο-
λογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν.4310/2014 ή 
άλλων ερευνητικών φορέων της ημεδαπής: 175€/διδα-
κτική ώρα.

- Ερευνητής Γ’ βαθμίδας των ερευνητικών και τεχνολο-
γικών φορέων του άρθρου 13Α του ν.4310/2014 ή άλλων 
ερευνητικών φορέων της ημεδαπής: 150€/διδακτική ώρα.

- Ειδικός λειτουργικός επιστήμονας των ερευνητι-
κών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του 
ν. 4310/2014 ή άλλων ερευνητικών φορέων της ημεδα-
πής: 125€/διδακτική ώρα.

- Ερευνητής ερευνητικών φορέων της αλλοδαπής: 
την αμοιβή της βαθμίδας του Ερευνητή των φορέων 
της ημεδαπής, στην οποία κατατάσσεται ο διδάσκων 
με απόφαση του αρμόδιου οργάνου (Συνέλευση Τμήμα-
τος ή Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών σε περίπτωση 
διατμηματικού, διιδρυματικού ή κοινού Π.Μ.Σ.), κατόπιν 
εισήγησης της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ., εφό-
σον υφίσταται, άλλως του Διευθυντή του Π.Μ.Σ.

- Καθηγητής ιδρύματος της αλλοδαπής: την αμοιβή 
της βαθμίδας του στοιχείου Α, στην οποία κατατάσσεται 
ο διδάσκων με απόφαση του αρμόδιου οργάνου (Συνέ-
λευση Τμήματος ή Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών 
σε περίπτωση διατμηματικού, διιδρυματικού ή κοινού 
Π.Μ.Σ.), κατόπιν εισήγησης της Συντονιστικής Επιτροπής 
του Π.Μ.Σ., εφόσον υφίσταται, άλλως του Διευθυντή του 
Π.Μ.Σ.

- Επιστημονικός συνεργάτης (περιλαμβάνονται μετα-
διδάκτορες και επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, 
οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις και σχετική 
εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.): 150€/
διδακτική ώρα.

3. Το ανώτατο όριο αμοιβής για την επίβλεψη διπλω-
ματικής εργασίας ανέρχεται σε 400€/εργασία.

4. Οι ρυθμίσεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου εφαρ-
μόζονται και για τους εισηγητές/ομιλητές σε σεμινάρια και 
συνέδρια που οργανώνονται από το Π.Μ.Σ., εφόσον υπάρ-
χει σχετική πρόβλεψη στον Κανονισμό Σπουδών του Π.Μ.Σ.

Άρθρο 7 - Ανώτατα όρια αμοιβής 
ανά διδακτική ώρα σε προγράμματα σπουδών 
πρώτου κύκλου σε ξένη γλώσσα (Ξενόγλωσσα 
Προγράμματα Σπουδών -Ξ.Π.Σ.)

1. Η ανάθεση του διδακτικού έργου του Ξ.Π.Σ. πραγ-
ματοποιείται με απόφαση της Επιτροπής του Προγράμ-
ματος Σπουδών του Ξ.Π.Σ., ύστερα από εισήγηση του 
Διευθυντή του Ξ.Π.Σ. Ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις 
σχετικά με την ανάθεση του διδακτικού έργου δύναται 
να ορίζονται στην απόφαση ίδρυσης του Ξ.Π.Σ.

2. Ορίζονται τα ακόλουθα ανώτατα όρια αμοιβών ανά 
διδακτική ώρα στους διδάσκοντες των ξενόγλωσσων 
προγραμμάτων σπουδών:

Α. Για το διδακτικό προσωπικό των περιπτώσεων α) 
έως δ) του άρθρου 4 του παρόντος, ως εξής:

- Καθηγητής: 200€/διδακτική ώρα
- Αναπληρωτής Καθηγητής: 175€/διδακτική ώρα
- Επίκουρος Καθηγητής ή Επίκουρος Καθηγητής επί 

θητεία: 150€/διδακτική ώρα
- υπηρετών Λέκτορας: 125€/διδακτική ώρα
- Ε.Ε.Π και Ε.ΔΙ.Π. (κάτοχος διδακτορικού διπλώματος 

που έχει διδακτική εμπειρία και επαρκή επιστημονική, 
συγγραφική ή ερευνητική δραστηριότητα): 100€/διδα-
κτική ώρα.

- Ε.Τ.Ε.Π. (κάτοχος διδακτορικού διπλώματος που έχει 
διδακτική εμπειρία και επαρκή επιστημονική, συγγρα-
φική ή ερευνητική δραστηριότητα): 90€/διδακτική ώρα.

Β. Για το διδακτικό προσωπικό των περιπτώσεων ε) 
έως ιγ) του άρθρου 4 του παρόντος, ως εξής:

- Ομότιμος Καθηγητής: την αμοιβή του Καθηγητή του 
στοιχείου Α.

- Αφυπηρετήσαν μέλος ΔΕΠ: την αμοιβή της βαθμίδας 
του στοιχείου Α, που κατείχε κατά την αφυπηρέτησή του

- Εντεταλμένος Διδάσκων: 120€/διδακτική ώρα
- Επισκέπτης Καθηγητής- Επισκέπτης Ερευνητής: την 

αμοιβή της βαθμίδας του στοιχείου Α, στην οποία κα-
τατάσσεται ο διδάσκων με απόφαση της Επιτροπής του 
Προγράμματος Σπουδών του Ξ.Π.Σ., ύστερα από εισή-
γηση του Διευθυντή του Ξ.Π.Σ.
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- Ερευνητής επί συμβάσει: 150€/διδακτική ώρα.
- Συνεργαζόμενος Καθηγητής: την αμοιβή της βαθμί-

δας του στοιχείου Α, στην οποία κατατάσσεται ο διδά-
σκων με απόφαση της Επιτροπής του Προγράμματος 
Σπουδών του Ξ.Π.Σ., ύστερα από εισήγηση του Διευθυ-
ντή του Ξ.Π.Σ.

- Ερευνητής Α’ βαθμίδας (κάτοχος διδακτορικού που 
έχει διδακτική εμπειρία και επαρκή επιστημονική, συγ-
γραφική ή ερευνητική δραστηριότητα) των ερευνητι-
κών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του 
ν.4310/2014 ή άλλων ερευνητικών φορέων της ημεδα-
πής: 200€/διδακτική ώρα.

- Ερευνητής Β’ βαθμίδας (κάτοχος διδακτορικού που 
έχει διδακτική εμπειρία και επαρκή επιστημονική, συγ-
γραφική ή ερευνητική δραστηριότητα) των ερευνητι-
κών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του 
ν.4310/2014 ή άλλων ερευνητικών φορέων της ημεδα-
πής: 175€/διδακτική ώρα.

- Ερευνητής Γ’ βαθμίδας (κάτοχος διδακτορικού που 
έχει διδακτική εμπειρία και επαρκή επιστημονική, συγ-
γραφική ή ερευνητική δραστηριότητα) των ερευνητι-
κών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του 
ν.4310/2014 ή άλλων ερευνητικών φορέων της ημεδα-
πής: 150€/διδακτική ώρα.

- Ειδικός λειτουργικός επιστήμονας (κάτοχος διδα-
κτορικού που έχει διδακτική εμπειρία και επαρκή επι-
στημονική, συγγραφική ή ερευνητική δραστηριότητα) 
των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 
13Α του ν.4310/2014 ή άλλων ερευνητικών φορέων της 
ημεδαπής: 125€/διδακτική ώρα.

- Ερευνητής ερευνητικών φορέων της αλλοδαπής 
(κάτοχος διδακτορικού που έχει διδακτική εμπειρία και 
επαρκή επιστημονική, συγγραφική ή ερευνητική δρα-
στηριότητα): την αμοιβή της βαθμίδας του Ερευνητή 
των φορέων της ημεδαπής, στην οποία κατατάσσεται 
ο διδάσκων με απόφαση της Επιτροπής του Προγράμ-
ματος Σπουδών του Ξ.Π.Σ., ύστερα από εισήγηση του 
Διευθυντή του Ξ.Π.Σ.

- Καθηγητής ιδρύματος της αλλοδαπής: την αμοιβή 
της βαθμίδας του στοιχείου Α, στην οποία κατατάσσεται 
ο διδάσκων με απόφαση της Επιτροπής του Προγράμ-
ματος Σπουδών του Ξ.Π.Σ., ύστερα από εισήγηση του 
Διευθυντή του Ξ.Π.Σ.

- Μεταδιδάκτορας και νέος επιστήμονας (κάτοχος κατ’ 
ελάχιστον διδακτορικού διπλώματος, που διαθέτει εξει-
δικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό 
αντικείμενο του Ξ.Π.Σ.): 150€/διδακτική ώρα.

3. Το ανώτατο όριο αμοιβής για την επίβλεψη διπλω-
ματικής εργασίας ανέρχεται σε 400€/εργασία.

4. Οι ρυθμίσεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου εφαρ-
μόζονται και για τους εισηγητές/ομιλητές σε σεμινάρια 
και συνέδρια που οργανώνονται από το Ξ.Π.Σ., εφόσον 
υπάρχει σχετική πρόβλεψη στον Κανονισμό Σπουδών 
του Ξ.Π.Σ.

5. Το ανώτατο όριο εβδομαδιαίας απασχόλησης σε ξε-
νόγλωσσα προγράμματα σπουδών ορίζεται σε 20 ώρες.

Άρθρο 8 - 
Ανώτατα όρια αμοιβής ανά διδακτική ώρα 
σε προγράμματα του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

1. Η ανάθεση του διδακτικού έργου για τα προγράμ-
ματα του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. πραγματοποιείται σύμφωνα με τον 
Κανονισμό Λειτουργίας του.

2. Ορίζονται τα ακόλουθα ανώτατα όρια αμοιβών ανά 
διδακτική ώρα στους εκπαιδευτές/διδάσκοντες των 
προγραμμάτων του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., με την επιφύλαξη του 
ανώτατου ορίου αποδοχών που ορίζεται στην διάταξη 
της παρ. 2 του άρθρου 120 του ν. 4957/2022:

Α. Για το διδακτικό προσωπικό των περιπτώσεων α) 
έως δ) του άρθρου 4 του παρόντος, ως εξής:

- Καθηγητής: 160€/διδακτική ώρα
- Αναπληρωτής Καθηγητής: 140€/διδακτική ώρα
- Επίκουρος Καθηγητής ή Επίκουρος Καθηγητής επί 

θητεία: 120€/διδακτική ώρα
- υπηρετών Λέκτορας: 100€/διδακτική ώρα
- Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π.: 80€/διδακτική ώρα
- Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. κάτοχος διδακτορικού διπλώματος: 

100€/διδακτική ώρα
- Ε.Τ.Ε.Π.: 72€/διδακτική ώρα.
Β. Για το διδακτικό προσωπικό των περιπτώσεων ε) 

έως ιγ) του άρθρου 4 του παρόντος, ως εξής:
- Ομότιμος Καθηγητής (εφόσον του έχει ανατεθεί 

αυτοδύναμο διδακτικό έργο σε προγράμματα τυπικής 
εκπαίδευσης): την αμοιβή του Καθηγητή του στοιχείου Α

- Αφυπηρετήσαν μέλος ΔΕΠ (εφόσον του έχει ανατεθεί 
αυτοδύναμο διδακτικό έργο σε προγράμματα τυπικής 
εκπαίδευσης): την αμοιβή της βαθμίδας του στοιχείου 
Α, που κατείχε κατά την αφυπηρέτησή του

- Εντεταλμένος Διδάσκων: 96€/διδακτική ώρα
- Επισκέπτης Καθηγητής- Επισκέπτης Ερευνητής: 

την αμοιβή της βαθμίδας του στοιχείου Α, στην οποία 
κατατάσσεται ο διδάσκων με απόφαση της Επιτροπής 
Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε. Α.Π.Θ., ύστερα από εισήγηση του 
επιστημονικού υπευθύνου του προγράμματος

- Ερευνητής επί συμβάσει: 136€/διδακτική ώρα
- Συνεργαζόμενος Καθηγητής: την αμοιβή της βαθμί-

δας του στοιχείου Α, στην οποία κατατάσσεται ο διδά-
σκων με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε. 
Α.Π.Θ., ύστερα από εισήγηση του επιστημονικού υπευ-
θύνου του προγράμματος

- Ερευνητής Α’ βαθμίδας των ερευνητικών και τεχνο-
λογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 ή 
άλλων ερευνητικών φορέων της ημεδαπής: 160€/διδα-
κτική ώρα

- Ερευνητής Β’ βαθμίδας των ερευνητικών και τεχνο-
λογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 ή 
άλλων ερευνητικών φορέων της ημεδαπής: 140€/διδα-
κτική ώρα

- Ερευνητής Γ’ βαθμίδας των ερευνητικών και τεχνο-
λογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 ή 
άλλων ερευνητικών φορέων της ημεδαπής: 120€/διδα-
κτική ώρα

- Ειδικός λειτουργικός επιστήμονας των ερευνητι-
κών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του 
ν. 4310/2014 ή άλλων ερευνητικών φορέων της ημεδα-
πής: 100€/διδακτική ώρα
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- Καθηγητής ιδρύματος της αλλοδαπής: την αμοιβή 
της βαθμίδας του στοιχείου Α, στην οποία κατατάσσεται 
ο διδάσκων με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του 
Ε.Λ.Κ.Ε. Α.Π.Θ., ύστερα από εισήγηση του επιστημονικού 
υπευθύνου του προγράμματος

- Εκπαιδευτές/επιστημονικοί συνεργάτες του μητρώου 
που τηρεί το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ: 100€/διδακτική ώρα.

Άρθρο 9 - Ασύγχρονη εκπαίδευση
Τα ανώτατα όρια αμοιβών που προβλέπονται στα 

άρθρα 6, 7 και 8 του παρόντος μειώνονται σε ποσοστό 
30%, εφόσον η διδασκαλία διεξάγεται με ασύγχρονη 
εκπαίδευση.

Άρθρο 10 - Μεταβατική διάταξη
Οι ρυθμίσεις του παρόντος εφαρμόζονται αναλογικά 

και σε περιπτώσεις ανάθεσης διδακτικού έργου στους 
Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους του Α.Π.Θ., που έχουν επι-
λεγεί σύμφωνα με την διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου 
29 του ν. 4009/2011, κατ’ εφαρμογή της διάταξης της 
παρ. 2 του άρθρου 466 του ν. 4957/2022. Ως ανώτατο 
όριο αμοιβής τους λαμβάνεται αυτό του Εντεταλμένου 
Διδάσκοντος, όπως αυτό ορίζεται στα άρθρα 6, 7, και 8 
του παρόντος για κάθε κατηγορία προγραμμάτων.

Άρθρο 11 - Ισχύς του Κανονισμού
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και καταλαμβάνει συμ-
βάσεις απασχόλησης που συνάπτονται μετά από αυτήν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 16 Δεκεμβρίου 2022

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
Ι

    Αριθμ. 97775 (2)
Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου μέλους ΕΕΠ 

του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών της Σχολής 

Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του 

Πανεπιστημίου Πατρών.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. ιζ’ του άρθρου 15 του ν. 4957/2022 (Α’ 141).
2. Την παρ. 7 του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (Α’ 83).
3. Την εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. υπό στοιχεία 126603/Ζ2/ 

29-7-2016 (ΑΔΑ:Ω73Λ4653ΠΣ-Ψ6Θ).
4. Την υπ’ αρ. 162818/29.9.2017 (Γ’ 993) απόφαση του 

Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με την 
οποία η Κορδέλλου Αγγελική μετατάχθηκε στο Πανεπι-
στήμιο Πατρών σε συσταθείσα οργανική θέση Ειδικού 
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) με ταυτόχρονη μετα-
φορά της θέσης και της δαπάνης της μισθοδοσίας της. 
Προσήλθε στις 24.10.2017 και ανέλαβαν αυθημερόν τα 
καθήκοντά της.

5. Την υπ’ αρ. 785/32833/2.11.2017 πράξη της Πρυτά-
νεως του Πανεπιστημίου Πατρών, με την οποία η ανω-

τέρω εντάχθηκε στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών της 
Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Πατρών.

6. Το υπ’ αρ. 96257/12.12.2022 έγγραφο του Τμήματος 
Θεατρικών Σπουδών με συνημμένη την απόφαση της 
υπ’ αρ. 286/02.11.2022 συνεδρίασης της Συνέλευσης του 
Τμήματος, περί καθορισμού του γνωστικού αντικειμένου 
της Κορδέλλου Αγγελικής, μέλους ΕΕΠ του Τμήματος.

7. Την αίτηση της Κορδέλλου Αγγελικής μέλους ΕΕΠ του 
Τμήματος Θεατρικών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών 
και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών.

8. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, δια-
πιστώνουμε:

Τον καθορισμό του γνωστικού αντικειμένου της Κορ-
δέλλου Αγγελικής του Γεωργίου, μέλους ΕΕΠ του Τμήμα-
τος Θεατρικών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών και 
Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, ως 
εξής: «Όπερα - Μουσικό θέατρο με έμφαση στο 20ο αιώνα».

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πάτρα, 14 Δεκεμβρίου 2022

  Ο Πρύτανης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
Ι

    Αριθμ. απόφ. 17/5/6.12.2022 (3)
Καθιέρωση εργασίας προς συμπλήρωση του 

υποχρεωτικού ωραρίου σε υπαλλήλους του ΕΛ-

ΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ- ΔΗΜΗΤΡΑ 

κατά το Α’ εξάμηνο έτους 2023. 

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ- ΔΗΜΗΤΡΑ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 14Β του ν.  3429/2005 

(Α’ 314), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με την παρ. 1 
του άρθρου 66 του ν. 4002/2011 (A’ 180).

2. Την υπ’ αρ. 188763/10-10-2011 (Β’2284) κοινή απόφα-
ση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, με την οποία συστάθηκε ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕ-
ΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ), 
όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 919/131869/20.10.2014 
(Β’ 2889), 9657/122441/10.11.2015 (Β’2537), 893/138106/ 
21.12.2017 (Β’ 4800), 1437/69301/18.05.2018 (Β’ 1770), 2172/ 
236743/23.09.2019 (Β’ 3570), 1765/225308/ 25.08.2021 
(Β’ 3955) και 1499/153819/02.06.2022 (Β’ 2832) όμοιες.

3. Την υπ’ αρ. 2502/282476/05.11.2019 απόφαση του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, «Ορι-
σμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΑ-Ν.Π.Ι.Δ.» (ΥΟΔΔ 
948), όπως κάθε φορά ισχύει.

4. Τις διατάξεις των παρ. 4 και 11 του άρθρου 3 της 
ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση, σύμφωνα με τις 
οποίες, στο ΔΣ, που είναι αρμόδιο για κάθε θέμα που 
αφορά στη λειτουργία του ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ, εισηγείται 
ο Διευθύνων Σύμβουλος.
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5. Το άρθρο 7, του Κεφ. Β’ «Μισθολογικές ρυθμίσεις των 
υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των 
Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού 
Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α’ του 
ν. 3429/2005 (Α’ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις» 
του ν. 4354/2015 (Α’ /176) σύμφωνα με τις οποίες οι δι-
ατάξεις του νόμου έχουν εφαρμόζονται από 1.01.2016 
στον Οργανισμό.

6. Το άρθρο 20 «Αποζημίωση για εργασία καθ’ υπέρ-
βαση του υποχρεωτικού ωραρίου-Αποζημίωση για ερ-
γασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου» 
του ν. 4354/2015.

7. Την υπ’ αρ. 6287/08.09.2021 υπουργική απόφαση 
«Οργάνωση και λειτουργία των Δημόσιων Ινστιτού-
των Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» 
(Β΄ 4213), σύμφωνα με την οποία ανατίθεται στον ΕΛΛΗ-
ΝΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ΝΠΙΔ, η οργά-
νωση και λειτουργία των έξι (6) Δημοσίων Ινστιτούτων 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) που ιδρύθηκαν με 
την υπ’ αρ. 5570/19.07.2021 κοινή υπουργική απόφαση 
(Β΄ 3688), στον οποίο εντάσσονται οργανικά.

8. Την υπ’ αρ. 709/287335/18.10.2021 κοινή υπουργική 
απόφαση «Κανονισμός Λειτουργίας των δημοσίων Ινστι-
τούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Αγροτικής Κατάρτισης και Τροφίμων» 
(Β΄ 4807).

9. Το π.δ. 227/1989 (Α’ 109) και το π.δ. 92/1990 (Α’ 46), 
σύμφωνα με τα οποία λειτουργούν οικοτροφεία στα ΔΙΕΚ 
Π.Ε. Ιωαννίνων και Π.Ε. Λάρισας.

10. Την υπό στοιχεία ΣΟΧ 1/2022 ανακοίνωση (υπ’ αρ. 
35867/29.06.2022 (ΑΔΑ: 6Ξ9ΕΟΞ3Μ- ΡΜΓ) του ΕΛΛΗΝΙ-
ΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΑ.

11. Την υπ’ αρ. 49478/16.09.2022 (ΑΔΑ:Ψ4ΚΦΟΞ3Μ-
ΟΣΧ) απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου σχετικά με την 
πρόσληψη δεκατεσσάρων (14) ατόμων με σχέση εργασί-

ας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου από τον ΕΛΓΟ - 
ΔΗΜΗΤΡΑ για την κάλυψη των αναγκών των Δημόσιων 
Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) Ιω-
αννίνων, Λάρισας, Τρικάλων, Κορινθίας, Ηρακλείου και 
Αττικής του Οργανισμού.

12. Το υπ’ αρ. 594/23.09.2022 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) 
υπηρεσιακό σημείωμα του ΔΙΕΚ Π.Ε. Ιωαννίνων, σύμφω-
να με το οποίο αιτούνται την απασχόληση προσωπικού 
ειδικότητας: α) ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ για τη φύλαξη του ΔΙΕΚ 
και β) ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ - ΤΥΡΟ-
ΚΟΜΟΥ για την παρακολούθηση και διενέργεια των 
απαραίτητων παραγωγικών διαδικασιών (αναστροφή, 
αλάτιση) των υπό εξέλιξη τυροκομήσεων και τη ρύθ-
μιση των συνθηκών ωρίμανσης των τυριών, εντός των 
ενδεδειγμένων χρονικών διαστημάτων.

13. Το υπ’ αρ. 931/14.11.2022 υπηρεσιακό σημείωμα 
του ΔΙΕΚ Π.Ε. Λάρισας για την απασχόληση προσωπικού 
ειδικότητας ΔΕ Φυλάκων.

14. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη συμπερι-
λαμβάνεται στο μισθολογικό κόστος και θα βαρύνει τις 
πιστώσεις του κωδικού Ε.Γ.Λ.Γ.Σ. 60 του προϋπολογισμού 
του Οργανισμού έτους 2023 με την υπ’ αρ. 205/05.01.2022 
απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου (ΑΔΑ:Ψ2ΤΕΟΞ3Μ-
9ΟΡ) και την υπ’ αρ. 204/2022/5.01.2022 ΑΑ:2 απόφαση 
Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6Ρ88ΟΞ3Μ-ΡΒΕ), σχετικά 
με την έγκριση ανάληψης υποχρέωσης για την κάλυψη 
της δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού.

15. Την ανάγκη της ομαλής και απρόσκοπτης λειτουρ-
γίας των ΔΙΕΚ του Οργανισμού.

16. Την υπ’ αρ. 64173/24.11.2022 εισήγηση του Διευ-
θύνοντος Συμβούλο, αποφασίζουμε:

1. Την έγκριση εργασίας με αποζημίωση κατά τις νυ-
χτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες 
προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής, σε υπαλλήλους 
(τακτικό προσωπικό και προσωπικό ορισμένου χρόνου) 
του Οργανισμού, κατά το Α’ εξάμηνο έτους 2023, με ανώ-
τατο όριο μηνιαίως, ως κάτωθι:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΓΙΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 

ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ (ΩΡΕΣ)

ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ή ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΚΥΡΙΑΚΩΝ 
ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΠΡΟΣ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ (ΩΡΕΣ)

ΔΙΕΚ ΠΕ 
Λάρισας  4  ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ  216  168

ΔΙΕΚ ΠΕ 
Ιωαννίνων

1

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ - 
ΤΥΡΟΚΟΜΟΣ

 -  8

4 ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 216 168 
2. Η προκαλούμενη δαπάνη ύψους εννέα χιλιάδες πεντακόσια είκοσι ευρώ (9,520 €) θα βαρύνει τις πιστώσεις 

του κωδικού Ε.Γ.Λ.Γ.Σ. 60 «Αμοιβές και έξοδα του προσωπικού» του προϋπολογισμού του Οργανισμού έτους 2023.
3. Να δοθεί εξουσιοδότηση στον Διευθύνοντα Σύμβουλο για την έκδοση απόφασης έγκρισης της απασχόλησης 

των υπαλλήλων (ονομαστικά) του Οργανισμού με βάση τα αναφερόμενα στην παρ. 1 της παρούσης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Ο Πρόεδρος

ΣΕΡΚΟΣ ΧΑΡΟΥΤΟΥΝΙΑΝ   
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*02069663012220008*

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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