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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
     Αριθμ. 120678/Δ2 (1)

Τροποποίηση Άδειας Ιδιωτικού−Ισότιμου Σχολείου 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης− Γυμνασίου.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του N. 682/1977 (ΦΕΚ 244/

τ.Α΄/01−9−1977).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρ−

θρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/τ. Α΄/12−10−2012) 
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής... 2013−2016», όπως τροποποιήθηκαν από 
τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/
τ.Α΄/25−1−2013) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις... και άλλες 
επείγουσες διατάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν 

από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 
(ΦΕΚ 107/τ. Α΄/9−5−2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής... 
και 4127/2013», του άρθρου 33 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 
193/τ. Α΄/17−9−2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμι−
ας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» της παρ. 3 του 
άρθρου έκτου του Ν. 4218/2013 (ΦΕΚ 268/τ. Α΄/10−12−2013) 
«Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου... και 
άλλες διατάξεις», του άρθρου 11 του Ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 
8/τ. Α΄/10−1−2014) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας 
χώρου παραστάσεων.............. και άλλες διατάξεις», του 
άρθρου 48 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/τ. Α΄/15−5−2014) 
«Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων και άλλες δια−
τάξεις» και του άρθρου 49 του Ν. 4278/2014 (ΦΕΚ 157/
τ. Α΄/4−8−2014) «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις».

3. Την υπ’ αρ. 10135/18−11−2012 υπουργική απόφαση «Κα−
θορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για 
παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά 
την παρ. Θ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012» (ΦΕΚ 
3057/τ. Β΄/18−11−2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
την υπ’ αρ. 34566/ΙΑ/12−03−2013 κοινή υπουργική απόφα−
ση (ΦΕΚ 756/τ. Β΄/03−4−2013).

4. Την υπ’ αρ. 151678/ΙΑ/3−12−2012 υπουργική απόφα−
ση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για 
τη χορήγηση.. και ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ 3324/τ. Β΄/12−12−2012) 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αρ. 84151/ΙΑ/
20−6−2013 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1584/τ. Β΄/21−6−2013).

5. Την υπ’ αρ. Φ.2.Α/145436/Δ5/09−10−2013 υπουργική 
απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού − Ισότιμου Σχο−
λείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης− Γυμνασίου στο 
Σωματείο «ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

6. Την υπ’ αρ. 38272/Δ2/09−03−2015 αίτηση του νομίμου 
εκπροσώπου.

7. Το Απόσπασμα από τα πρακτικά της συνεδρίας του 
Δ.Σ. της Φ.Ε. της 12ης Ιουνίου 2015 με θέμα: «Καθορισμός 
διακριτικού τίτλου των Σχολείων της Φιλεκπαιδευτικής 
Εταιρείας».

8. Την υπ’ αρ. ΔΑ/51755/02−07−2015 (176ης/01−07−2015 
Συνεδρίασης του Δ.Σ.) Απόφαση διατύπωσης γνώμης 
του ΕΟΠΠΕΠ.

9. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. Υ100/20−02−2015 απόφασης 
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα−
πληρωτή Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευ−
μάτων Αναστάσιο Κουράκη» (ΦΕΚ 299/τ. Β΄/27−02−2015), 
αποφασίζουμε:
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Τροποποιούμε την υπ’ αρ. Φ.2.Α/145436/Δ5/09−10−2013 
(ΦΕΚ 193/τ. Β΄/31−1−2014) άδεια Ιδιωτικού −Ισότιμου Σχο−
λείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης− Γυμνασίου ως 
προς τον αριθμό των αιθουσών ως εξής:

Από το σχολικό έτος 2015−2016, χορηγούμε στο Σω−
ματείο «ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», άδεια Ιδιωτικού 
− Ισότιμου Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης − 
Γυμνασίου, για έξι (6) αίθουσες διδασκαλίας δυναμι−
κότητας είκοσι επτά (27) μαθητών έκαστη, για ένα (1) 
εργαστήριο μουσικής, για ένα (1) εργαστήριο πληροφο−
ρικής, για δύο (2) εργαστήρια Ξένων Γλωσσών και για 
ένα (1) εργαστήριο φυσικής−χημείας.

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
είναι: «Ιδιωτικό Γυμνάσιο−ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

ΑΡΣΑΚΕΙΑ−ΤΟΣΙΤΣΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΠΑΤΡΩΝ».

Το Γυμνάσιο θα λειτουργήσει στην οδό Αγίας Παρα−
σκευής, στο Πλατάνι Ρίου, με νόμιμο εκπρόσωπο στο 
Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων τον 
Γεώργιο Μπαμπινιώτη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 28 Ιουλίου 2015

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ

F
    Αριθμ. Πράξης 102 (2)
Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. B7/35/17.12.1993 (ΦΕΚ 951 

τ. Β΄/31.12.1993) υπουργική απόφαση όπως έχει τρο−
ποποιηθεί με νεότερες αποφάσεις (Β7/488/3.11.1998 
(ΦΕΚ 1208 τ. Β΄/26.11.1998) και 43911/Β7/30.5.2003 (ΦΕΚ 
774 τ. Β΄/17.6.2003)), η οποία αφορά στο Διατμηματι−
κό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμη−
μάτων Φιλολογίας και Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, 
Ψυχολογίας με τίτλο «Διδασκαλία της Ελληνικής ως 
Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας» − Αναμόρφωση του προ−
γράμματος. 

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 

6 (ΦΕΚ 148, τ. Α΄/16.7.2008), «Θεσμικό πλαίσιο για τις 
μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις 
διατάξεις του άρθρ. 24 του Ν. 3696/2008 ΦΕΚ 177, τ. 
Α΄/25.8.2008, του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 
τ. Α΄/4−09−2009) και της παρ. 5 του άρθρου 37 του Ν. 
3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ. Α΄).

2. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ. Α΄/2.8.2005) 
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. 
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο−
νάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

3. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του 
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ. Α΄), «Δομή, λειτουργία, δια−
σφάλιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση 
των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως τρο−
ποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. γ΄ του άρθρου 47 
Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 τ. Α΄), της παρ. 8 του άρθρου 5 

του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ. Α΄), της παρ. 2 του άρθρου 
34 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ. Α΄).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 
223 Α΄/07−10−2014).

5. Τις διατάξεις του άρθρ. 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που 
κυρώθηκε με το άρθρ. 1 του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).

6. Το Π.δ. 85/2013 (ΦΕΚ 124/Α΄/03−06−2013) «Ίδρυση, 
μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμή−
ματος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών».

7. Την υπ’ αριθμ. B7/35/17−12−1993 (ΦΕΚ 951 τ. Β΄/31.12.1993) 
υπουργική απόφαση που αφορά στο Πρόγραμμα Μετα−
πτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας και του 
Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με 
τίτλο «Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως Ξένης Γλώσ−
σας», όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. Β7/488/
3−11−1998 (ΦΕΚ 1208 τ. Β΄/26.11.1998) και 43911/Β7/
30−5−2003 (ΦΕΚ 774 τ. Β΄/17.6.2003) υπουργική απόφαση.

8. Το απόσπασμα πρακτικών της Ειδικής Διατμηματι−
κής Επιτροπής του Π.Μ.Σ. Διδασκαλίας της Νέας Ελλη−
νικής ως Ξένης Γλώσσας (συνέλευση 07−04−2015).

9. Το αναμορφωμένο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας.
10. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης 

Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Φιλολογίας του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (7η Γενική 
Συνέλευση ακαδ. Έτους 2013−14, 22−7−2014).

11. Το αποσπάσματα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής 
Σύνθεσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη−
μίου Αθηνών 27−11−2014 και 02−07−2015.

12. Τα έγγραφα της ΑΔΙΠ από τα οποία προκύπτει ότι 
έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση των Τμη−
μάτων: 

− Αρ. πρωτ. 1809/23−07−2014 αξιολόγηση Τμήματος 
Φιλολογίας του ΕΚΠΑ.

− Αρ. πρωτ. 924/7−3−2014 αξιολόγηση Τμήματος Φιλο−
σοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ.

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

Αντικαθιστούμε την υπ’ αριθμ. B7/35/17.12.1993 (ΦΕΚ 951 
τ. Β΄/31.12.1993) υπουργική απόφαση, η οποία αφορά στο 
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών των 
Τμημάτων Φιλολογίας και Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και 
Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, με τίτλο «Διδα−
σκαλία της Νέας Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας», όπως 
αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. Β7/488/3.11.1998 
(ΦΕΚ 1208 τ. Β΄/26.11.1998) και 43911/Β7/30.5.2003 (ΦΕΚ 
774 τ. Β΄/17.6.2003) νεότερες υπουργικές αποφάσεις ως 
ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Φιλολογίας και το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παι−
δαγωγικής και Ψυχολογίας θα λειτουργήσουν από το 
ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 αναμορφωμένο το Πρόγραμ−
μα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τον διαφοροποι−
ημένο τίτλο «Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/
Ξένης Γλώσσας» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφα−
σης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148, 
τ.Α΄/16−8−2008). Την διοικητική ευθύνη του προγράμμα−
τος έχει το Τμήμα Φιλολογίας.
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Άρθρο 2
Αντικείμενο − Σκοπός 

Αποστολή του ΠΜΣ είναι αφενός η κατάρτιση ειδικών 
διδασκόντων την Ελληνική ως δεύτερης/ξένης γλώσσας 
μέσω της εκπαίδευσής τους στους τομείς της γλωσ−
σικής κατάκτησης, της γλωσσικής διδασκαλίας και της 
πιστοποίησης της γλωσσομάθειας και αφετέρου η προ−
αγωγή και ανάπτυξη της έρευνας στη διδασκαλία της 
Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας. Με τον τρόπο 
αυτό το ΠΜΣ συμβάλλει στην ανάπτυξη ανθρώπινου 
δυναμικού το οποίο θα υποστηρίζει τη συμμετοχή της 
χώρας στις διεθνείς επιστημονικές εξελίξεις και θα συν−
δέει την έρευνα με τη διδακτική πρακτική. Η σύνδεση 
αυτή αποτελεί κοινωνική επιταγή δεδομένης αφενός της 
παγκοσμιοποίησης και αφετέρου της ανάγκης για άρτια 
γλωσσική εκπαίδευση μεταναστών και παλιννοστούντων 
μαθητών. Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί 
απαιτούνται συνεχείς ερευνητικές δραστηριότητες σε 
μια σειρά από γνωστικές περιοχές: α) έρευνα της κα−
τάκτησης μιας γλώσσας ως δεύτερης/ξένης, β) έρευ−
να της κατάκτησης της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης 
γλώσσας και των ιδιαιτεροτήτων της, γ) έρευνα που θα 
αποσκοπεί στην ανάπτυξη διδακτικών πρακτικών που 
λαμβάνουν υπόψη τους τα πορίσματα της έρευνας της 
γλωσσικής κατάκτησης, δ) έρευνα που θα αποσκοπεί 
στη δημιουργία και ανάπτυξη κατάλληλου διδακτικού 
υλικού, ε) έρευνα στον χώρο της πιστοποίησης της Ελ−
ληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας. 

Το ΠΜΣ οργανώνει και υποστηρίζει όλα τα παραπά−
νω ερευνητικά πεδία συνδυάζοντας την επιστημονι−
κή και ερευνητική κατάρτιση των εκπαιδευομένων με 
την ανάπτυξη δεξιοτήτων που θα τους βοηθήσουν να 
αντεπεξέλθουν σε υπαρκτές κοινωνικές και διδακτικές 
ανάγκες. Συγκεκριμένα:

Στόχος του Π.Μ.Σ. είναι η προετοιμασία επιστημόνων 
και διδασκόντων που θα στελεχώσουν ερευνητικά και 
εκπαιδευτικά ιδρύματα, σχολεία και φορείς που προ−
ωθούν και υποστηρίζουν τη Διδασκαλία της Ελληνικής 
ως δεύτερης και ξένης γλώσσας στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό. Επιπλέον, το ΠΜΣ αποσκοπεί στην παροχή 
της απαραίτητης επιστημονικής κατάρτισης για τον 
σχεδιασμό και την αξιολόγηση κατάλληλου διδακτικού 
υλικού και αξιόπιστων δοκιμασιών πιστοποίησης της 
γλωσσομάθειας. Συγχρόνως επιδιώκεται η ενίσχυση των 
μεταπτυχιακών σπουδών στα ελληνικά πανεπιστήμια, με 
πρωταρχικό σκοπό την περαιτέρω διεθνή προβολή των 
δύο συνεργαζόμενων Τμημάτων και την πληρέστερη 
ένταξή τους στον παγκόσμιο ερευνητικό ιστό ως προς 
τον κλάδο της Κατάκτησης και Διδασκαλίας της Δεύ−
τερης/Ξένης γλώσσας.

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η εμβάθυνση σε γνωστικές 
περιοχές της Γλωσσολογίας και της Διδακτικής, η εκ−
παίδευση και κατάρτιση ερευνητών και διδασκόντων και 
η ανάπτυξη της χρήσης επιστημονικά τεκμηριωμένων 
μεθόδων και τεχνικών για την επίλυση με άμεσο και 
αξιόπιστο τρόπο των προβλημάτων που προκύπτουν 
κατά τη διδασκαλία της Ελληνικής σε μη φυσικούς ομι−
λητές. Αυτό επιτυγχάνεται με την παρακολούθηση με−
ταπτυχιακών μαθημάτων, με την πρακτική άσκηση των 
εκπαιδευομένων σε χώρους διδασκαλίας της Ελληνικής 
ως Δεύτερης Γλώσσας και με την εκπόνηση Μεταπτυχι−
ακών Εργασιών Ειδίκευσης και Διδακτορικών Διατριβών. 

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευ−
σης στη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης 
Γλώσσας.

Άρθρο 4 
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων 
Ελληνικών Σπουδών των Φιλοσοφικών Σχολών των ΑΕΙ 
της ημεδαπής ή αντίστοιχων της αλλοδαπής, κατά προ−
τεραιότητα πτυχιούχοι Τμημάτων Ελληνικής Φιλολογίας.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή τίτλου ορίζεται 
για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε τέσσερα 
(4) διδακτικά εξάμηνα. Για το πρόγραμμα μερικής φοί−
τησης η διάρκεια είναι έξι (6) εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων 

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαι−
τούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε 120. 

Το πρόγραμμα των μαθημάτων προβλέπει θεωρητική 
διδασκαλία, εκπαιδευτικά σεμινάρια και πρακτική άσκη−
ση για τα τρία πρώτα εξάμηνα και εκπόνηση διπλωμα−
τικής μελέτης για το τέταρτο εξάμηνο.

Το ενδεικτικό πρόγραμμα των τεσσάρων εξαμήνων 
έχει ως εξής:

Α΄ Εξάμηνο

1. Δομή ΝΕ: (Σύνταξη/Μορφολογία/
Φωνολογία/Σημασιολογία)

10 ECTS

2. Θεωρίες Κατάκτησης Γ2 10 ECTS

3. Κοινωνιογλωσσολογία και γλωσσική 
εκπαίδευση 

10 ECTS

Ή Κατάκτηση Γ1 και διγλωσσία

Β΄ Εξάμηνο

1. Δομή ΝΕ: Λεξιλόγιο 10 ECTS

2. Μεθοδολογία διδακτικής Γ2 10 ECTS

3. Τεχνολογία και γλωσσική εκπαίδευση

Ή Αξιολόγηση και πιστοποίηση 
γλωσσομάθειας

10 ECTS

Γ΄ Εξάμηνο

1. Αξιολόγηση διδακτικού/
εκπαιδευτικού υλικού

10 ECTS

2. Μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας 10 ECTS

3. Πρακτική άσκηση 10 ECTS

Δ΄ Εξάμηνο

Διπλωματική εργασία 30 ECTS

Η ανακατανομή και αντικατάσταση μαθημάτων στο 
πρόγραμμα θα γίνεται, εφόσον προκύψει ανάγκη, με 
αποφάσεις της ΕΔΕ.
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Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ 
ανώτατο όριο σε δεκαπέντε (15) κατ’ έτος.

Άρθρο 8
Προσωπικό 

Στο Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν καθηγητές των Τμη−
μάτων Φιλολογίας και Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και 
Ψυχολογίας ή άλλων τμημάτων Πανεπιστημίων της 
ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του 3685/2008 
(ΦΕΚ 148 Α΄).

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Διατμηματι−
κού Προγράμματος κρίνεται επαρκής για τη λειτουργία 
του μεταπτυχιακού προγράμματος. Συγκεκριμένα:

Στο Τμήμα Φιλολογίας σήμερα λειτουργούν: 1) Σπου−
δαστήριο Κλασσικής Φιλολογίας, 2) Σπουδαστήριο Βυ−
ζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας, 3) Σπουδαστή−
ριο Γλωσσολογίας, 4) Σπουδαστήριο Λαογραφίας. Τα 
σπουδαστήρια θα καταργηθούν όταν ολοκληρωθεί η 
μεταφορά των βιβλίων, ηλεκτρονικών υπολογιστών και 
μηχανημάτων υποστήριξης ΑμεΑ στην Κεντρική Βιβλι−
οθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής. Λειτουργούν επίσης: 
5) Εργαστήριο Πληροφορικής 6) Εργαστήριο Φωνητι−
κής και Υπολογιστικής Γλωσσολογίας, 7) Εργαστήριο 
Επεξεργασίας και Διαχείρισης Αρχαίων Ελληνικών και 
Λατινικών Γλωσσικών Πόρων, 8) Εργαστήριο Παλαιογρα−
φίας και 9) Εργαστήριο Κυπριακών Μελετών.

Στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας 
σήμερα λειτουργούν: 1) Εργαστήριο Πειραματικής Ψυχο−
λογίας, 2) Ψυχομετρικό Εργαστήριο, 3) Συμβουλευτικό 
Κέντρο για Φοιτητές του Πανεπιστημίου Αθηνών, 4) Ερ−
γαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής, 5) Βιβλιοθήκη 
Τομέα Ψυχολογίας, 6) Βιβλιοθήκη Τομέα Παιδαγωγικής 
και 7) Σπουδαστήριο Φιλοσοφίας. Το Σπουδαστήριο και 
οι δύο Βιβλιοθήκες επίσης βρίσκονται υπό ένταξη στην 
Κεντρική Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής.

Ο εξοπλισμός των σπουδαστηρίων, βιβλιοθηκών και 
εργαστηρίων αξιοποιείται για τις ανάγκες του Μετα−
πτυχιακού Προγράμματος.

Για την πρακτική άσκηση των μεταπτυχιακών φοιτη−
τών και για την πιλοτική εφαρμογή του παραγόμενου 
διδακτικού υλικού αξιοποιείται το Διδασκαλείο της Νέας 
Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας του Εθνικού και Καποδι−
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2020−21 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α 
του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Το συνολικό κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ, που αφορά 
στις λειτουργικές δαπάνες ανέρχεται στο ποσό των 
40.000 ευρώ και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών 
ως εξής: 

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ σε ευρώ

Ανθρώπινο δυναμικό 15.000

Δαπάνες μετακινήσεων 3.000

Δαπάνες συμμετοχής σε συνέδρια 
και λοιπές εκδηλώσεις 6.000

Δαπάνες προμήθειας εκπαιδευτικού 
υλικού (βιβλίων κ.λπ.) 5.000

Δαπάνες αναλωσίμων 2.000

Δαπάνες προμήθειας−συντήρησης 
εξοπλισμού−λογισμικού 3.000

Δαπάνες δημοσιότητας 1.000

Άλλες δαπάνες 5.000

ΣΥΝΟΛΟ 40.000

Μέρος του ανωτέρω κόστους λειτουργίας του Προ−
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών θα καλύπτεται 
από τον προϋπολογισμό του ΕΚΠΑ. Το υπόλοιπο ποσό 
μπορεί να καλύπτεται από επιχορηγήσεις, δωρεές, ερευ−
νητικά και επιμορφωτικά προγράμματα. 

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις

Οι εισαχθέντες μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2013−14 
μεταπτυχιακοί φοιτητές θα ολοκληρώσουν τις σπου−
δές τους σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης 
υπουργικής απόφασης.

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, 
ρυθμίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Μεταπτυ−
χιακών Σπουδών, καθώς και από τα αρμόδια όργανα 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Ιουλίου 2015

Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ−ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. Πράξης 101 (3)
      Aντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 75660 (ΦΕΚ 1193, τχ. β΄/

31−08−2006), που αφορά στο Κοινό Πρόγραμμα Μετα−
πτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Εξειδικευμένο Δημόσιο 
Δίκαιο» της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καπο−
διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία 
με τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Montesquieu−
Bordeaux IV – Αναμόρφωση του προγράμματος. 

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 10 

(ΦΕΚ 148/Α΄/16.7.2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυ−
χιακές σπουδές» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις 
του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/Α΄/25.8.2008), 
του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/Α΄/4.9.2009) και 
της παρ. 5 του άρθρου 37 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ. Α΄).

2. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ. Α΄/2.8.2005) 
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. 
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο−
νάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.
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3. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του 
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ. Α΄), «Δομή, λειτουργία, δια−
σφάλιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση 
των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως τρο−
ποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. γ΄ του άρθρου 47 
Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 τ. Α΄), της παρ. 8 του άρθρου 5 του 
Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ. Α΄) και της παρ. 2 του άρθρου 
34 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ. Α΄). 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 
223 Α΄/7−10−2014).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που 
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α’ 98).

6. Το Π.δ. 85/31.5.2013 (ΦΕΚ 124/Α΄/3.6.2013), «Ίδρυση, με−
τονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος 
στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών».

7. Την υπ’ αριθμ. 75660 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1193, 
τχ. β΄/31−08−2006). 

8. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης 
Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) της Νομικής Σχολής του Εθνι−
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνε−
δρία 10−04−2014).

9. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής 
Σύνθεσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη−
μίου Αθηνών (συνεδρία 29−05−2014). 

10. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευ−
σης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) της Νομικής Σχολής του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (συ−
νεδρία 09−07−2014).

11. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής 
Σύνθεσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη−
μίου Αθηνών (συνεδρία 17−07−2014). 

12. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής 
Σύνθεσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη−
μίου Αθηνών (συνεδρία 31−5−2012). 

13. Το υπ’ αριθμ. 87/28−5−2014 έγγραφο της MOΔΙΠ 
ΕΚΠΑ από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η 
εξωτερική αξιολόγηση της Νομικής Σχολής του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

14. Το έγγραφο της ΑΔΙΠ από το οποίο προκύπτει ότι 
έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση της Νομικής 
Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών − αρ. πρωτ. 3127/4−12−2013.

15. Την από 09−04−2014 επιστολή του Συντονιστικού 
Οργάνου του προγράμματος.

16. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
και του Πανεπιστημίου Montesquieu Bordeaux IV που 
υπεγράφη στις 12−10−2011, περί λειτουργίας του κοινού 
ελληνογαλλικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου−
δών με τίτλο «Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο». 

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

Αντικαθιστούμε την υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. 75660 
(ΦΕΚ 1193, τχ. Β΄/31−08−2006) που αφορά στη λειτουργία 
του Κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με 
τίτλο «Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο» ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Η Νομική Σχολή θα λειτουργήσει το ανωτέρω Κοινό 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Εξειδικευμένο 

Δημόσιο Δίκαιο από το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 ανα−
μορφωμένο σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008.

Τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Προ−
γράμματος έχουν από κοινού τα δύο συνεργαζόμενα 
Πανεπιστήμια. 

Άρθρο 2
Αντικείμενο−Σκοπός

Σκοπός του Π.Μ.Σ είναι η εμβάθυνση πτυχιούχων Νομι−
κών Επιστημών σε εξειδικευμένα αντικείμενα του Δημο−
σίου Δικαίου στα οποία δίδεται έμφαση κάθε έτος, έτσι 
ώστε να εξασφαλίζεται η ειδίκευση και η συμμετοχή 
τους στην καλλιέργεια και ανάπτυξη της πρωτογενούς 
επιστημονικής έρευνας, αλλά και στη διαμόρφωση και 
προσαρμογή της επιστημονικής σκέψης.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός τίτλος

Το Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο 
Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο απονέμει Μεταπτυχιακό 
Δίπλωμα Ειδίκευσης στο Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο.

Οι απονεμόμενοι τίτλοι θα είναι διπλοί (ένας από κάθε 
Πανεπιστήμιο) και θα γίνεται μνεία των συνεργαζόμενων 
Ιδρυμάτων.

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων

1. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Νομικής Πα−
νεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοτα−
γών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, (σύμφωνα με την παρ. 
1 άρθρο 4 του Ν. 3685/08).

2. Για την αξιολόγηση και την επιλογή των υποψηφίων 
συνεκτιμώνται τα στοιχεία της παρ. 1.α) άρθ. 4 του Ν. 
3685/08 και τυχόν πρόσθετα κριτήρια, τα οποία ορίζο−
νται από τα αρμόδια όργανα, όπως ο νόμος ορίζει (παρ. 
1.β) άρθ. 4 του Ν. 3685/08).

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια

Για την απονομή του τίτλου σπουδών η χρονική διάρ−
κεια ορίζεται για το ΜΔΕ σε δύο (2) διδακτικά εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα σπουδών 

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαι−
τούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε 60 
σύμφωνα με την εφαρμογή του συστήματος μεταφο−
ράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων Φ5/89656/
Β3/13.8.2007 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 1466/13.8.2007).

Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, 
τα εργαστήρια και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές 
και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του 
μεταπτυχιακού τίτλου του άρθρου 3, καθορίζονται ως 
εξής: 

Τα διδασκόμενα μαθήματα ορίζονται σε δύο υποχρε−
ωτικά και δύο υποχρεωτικής επιλογής.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως 
εξής: 
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Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS

Εσωτερικό Δημόσιο 
Δίκαιο: Διοικητικό 
και Συνταγματικό 
Δίκαιο

6

Εσωτερικό Δη−
μόσιο Δίκαιο: 
Διοικητικό και 
Συνταγματικό 
Δίκαιο

6

Ευρωπαϊκό Δημόσιο 
Δίκαιο (Κοινοτικό και 
Ευρωπαϊκό Δίκαιο)

6

Ευρωπαϊκό 
Δημόσιο Δίκαιο 
(Κοινοτικό και 
Ευρωπαϊκό Δί−
καιο)

6

μάθημα επιλογής 
Ειδικά θέματα δημο−
σίου δικαίου (οικονο−
μικό και φορολογικό 
δίκαιο, δίκαιο της 
κοινωνικής ασφάλει−
ας, δίκαιο περιβάλ−
λοντος και μεθοδο−
λογία της έρευνας).

8

μάθημα επιλο−
γής 
Θεμελιώδεις 
ελευθερίες

8

Διπλωματική 
εργασία 10 Διπλωματική 

εργασία 10

ΣΥΝΟΛΟ 30 ΣΥΝΟΛΟ 30

Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο 
σε είκοσι (20) φοιτητές κατ’ έτος.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Στο Π.Μ.Σ προβλέπεται να απασχοληθούν:
α) Καθηγητές ΑΕΙ των συνεργαζομένων Τμημάτων 
β) Καθηγητές άλλων ΑΕΙ της ημεδαπής και διδάσκο−

ντες ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και 
άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατά−
ξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 και τις διατάξεις 
του άρθρου 16 του Ν. 4009/11, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για την εύρυθμη λειτουργία του κοινού ΠΜΣ θα δι−
ατεθούν οι χώροι διδασκαλίας και οι βιβλιοθήκες των 
συνεργαζόμενων Νομικών Σχολών.

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών διαθέτει αίθουσες διδασκα−
λίας, σεμιναρίων, βιβλιοθήκες, το Σπουδαστήριό του 

και την αίθουσα υπολογιστών. Το Πανεπιστήμιο του 
Bordeaux IV διαθέτει ανάλογη υποδομή.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2020−2021, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 
11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011(ΦΕΚ 195 Α΄) όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

1. Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 
Α΄) το 65% του ετήσιου συνολικού κόστους λειτουργίας 
του Π.Μ.Σ. αφορά στις λειτουργικές δαπάνες ανέρχεται 
στο ποσό των 30.000,00 ευρώ και αναλύεται ως εξής:

Κατηγορία δαπάνης Κόστος σε €

Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού 
(βιβλία κ.λπ.) 2.000

Αναλώσιμα 1.000

Προμήθεια, συντήρηση 
εξοπλισμού−λογισμικού 2.000

Δαπάνες Εξωτερικών Συνεργατών 25.000

Σύνολο 30.000

2. Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας θα καλύπτεται από:
α) Δίδακτρα που θα καταβάλουν οι μεταπτυχιακοί 

φοιτητές.
β) Κοινοτική επιχορήγηση ή κοινοτικά προγράμματα.
γ) Διεξαγωγή αυτοτελών επ’ αμοιβή σεμιναρίων.
δ) Ερευνητικά προγράμματα.

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις

Οι εισαχθέντες μεταπτυχιακοί φοιτητές μέχρι και 
το ακαδ. έτος 2013−2014 θα ολοκληρώσουν τις σπου−
δές τους σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης 
υπουργικής απόφασης.

Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα από−
φαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό λειτουργίας 
μεταπτυχιακών σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμ−
φωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 27 Ιουλίου 2015

Ο Πρύτανης 
ΜΕΛΕΤΙΟΣ−ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

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

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

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

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

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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