
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της 28/10-5-2011 απόφασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου Μινώα Πεδιάδας περί 
συγχώνευσης Νομικού Προσώπου Δημοσίου 
Δικαίου και σύστασης νέου Νομικού Προσώπου 
Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: «ΔΗΜΟΤΙ-
ΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΟΠΑΠ) - ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ 
ΠΕΔΙΑΔΑΣ» (Φ.Ε.Κ. 1118/τ.Β΄/3-6-2011).

2 Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. 
με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης Δήμου Νέας Προποντίδας».

3 Επανίδρυση του Διιδρυματικού Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Κτηνια-
τρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπι-
στημίου Θεσσαλίας και του Τμήματος Γεωπονίας 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με τίτλο «Υδατο-
καλλιέργειες - Παθολογικά προβλήματα εκτρεφό-
μενων υδρόβιων οργανισμών».

4 Ανάθεση αρμοδιοτήτων της Διοικητή του Οργα-
νισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης στην Υποδιοικητή του Οργανισμού 
και αναπλήρωση της Διοικητή »

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 12769 (1)
   Τροποποίηση της 28/10-5-2011 απόφασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Μινώα Πεδιάδας περί 

συγχώνευσης Νομικού Προσώπου Δημοσίου 

Δικαίου και σύστασης νέου Νομικού Προσώπου 

Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: «ΔΗΜΟΤΙ-

ΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΟΠΑΠ) - ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ 

ΠΕΔΙΑΔΑΣ» (Φ.Ε.Κ. 1118/τ.Β΄/3-6-2011). 

 Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-

ντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 
ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του π.δ. 136/2010 (ΦΕΚ 229/Α΄/27-12-2010) 
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης», 
όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/2006) 
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως 
ισχύουν.

4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4147/ 2013 
(ΦΕΚ 98/Α΄/26-04-2013) «Kύρωση της από 31.12.2012 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Ρυθμίσεις κατεπει-
γόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτε-
ρικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, 
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής 
Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρα-
τείας” και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γρα-
φειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατά-
σταση αδικιών και άλλες διατάξεις», όπως το τελευταίο 
προστέθηκε με το άρθρο 24 του ν. 4368/2016.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134), 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

7. Την υπ’ αριθμ. 14026/15-05-2017 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/ΥΟΔΔ/26-05-2017) 
περί διορισμού της Κοζυράκη Μαρίας ως Συντονίστριας 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

8. Την υπ’ αριθμ. 28/10-5-2011 απόφαση του Δημο-
τικού Συμβουλίου Μινώα Πεδιάδας περί συγχώνευσης 
του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου και σύστα-
σης νέου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την 
επωνυμία: «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΟΠΑΠ) - ΔΗΜΟΥ 
ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ» (Φ.Ε.Κ. 1118/τ.Β΄/3-6-2011).

9. Την υπ’ αριθμ. 204/16-10-2019 απόφαση του Δημο-
τικού Συμβουλίου Μινώα Πεδιάδας περί τροποποίησης 
της υπ’ αριθμ. 28/10-5-2011 προηγούμενης όμοιας (Φ.Ε.Κ. 
1118/ τ.Β΄/3-6-2011), ως προς τη Διοίκηση του ως άνω 
Ν.Π.Δ.Δ.

10. Την αριθμ. οικ. 16672/15-11-2019 βεβαίωση του 
Τμήματος Προϋπολογισμού - Λογιστηρίου - Προμηθειών 
και Αποθήκης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, σύμφωνα με την οποία από 
την παρούσα τροποποίηση δεν προκαλείται επιπλέον 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του τρέχοντος 
και των επομένων ετών του Δήμου, αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμ. 204/16-10-2019 απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου Μινώα Πεδιάδας και τρο-
ποποιούμε υπ’ αριθμ. 28/10-5-2011 όμοια περί συγχώ-
νευσης του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου και 
σύστασης νέου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου 
με την επωνυμία:

«ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣ-
ΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΟΠΑΠ) - ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ 
ΠΕΔΙΑΔΑΣ» (Φ.Ε.Κ. 1118/τ.Β΄/3-6-2011), ως προς τη Δι-
οίκηση, ως εξής:

3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Το διοικητικό συμβούλιο (ΔΣ) του δημοτικού νομικού 

προσώπου αποτελείται από εννέα (9) μέλη, που ορίζο-
νται με τους αναπληρωτές τους από το δημοτικό συμ-
βούλιο και αποτελείται:

- από τον Δήμαρχο, ως Πρόεδρο. Στην περίπτωση που 
δεν μετέχει ο Δήμαρχος, στη θέση του και προς συμπλή-
ρωση του αριθμού της σύνθεσης του διοικητικού συμ-
βουλίου, θα ορίζεται από το δημοτικό συμβούλιο ένας 
ακόμη δημοτικός σύμβουλος,

- τρεις (3) αιρετούς εκπροσώπους του δήμου,
- ένα (1) μέλος ως εκπρόσωπο των εργαζομένων στο 

Νομικό Πρόσωπο, που υποδεικνύεται από την πλέον 
αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση των ερ-
γαζομένων στον οργανισμό ή, εφόσον ελλείπει τέτοια, 
από το σύνολο των εργαζομένων στον Οργανισμό, τους 
οποίους ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συ-
γκαλεί σε γενική συνέλευση για τον σκοπό αυτόν. Στην 
περίπτωση που οι εργαζόμενοι είναι λιγότεροι από δέκα 
(10), στη θέση του εκπροσώπου των εργαζομένων και 
προς συμπλήρωση του αριθμού της σύνθεσης του διοι-
κητικού συμβουλίου, θα ορίζεται από το δημοτικό συμ-
βούλιο ένας ακόμη δημοτικός σύμβουλος και

- τέσσερις (4) δημότες ή κατοίκους.
Ο Πρόεδρος, στην περίπτωση που δεν μετέχει ο Δή-

μαρχος, εκλέγεται από το Δημοτικό Συμβούλιο μεταξύ 
των μελών που υποδεικνύονται δεσμευτικά από τον 
Δήμαρχο, ενώ με τον ίδιο τρόπο εκλέγεται και ο Αντι-
πρόεδρος.

Η διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου 
ορίζεται με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και 
λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου διοικητικού 
συμβουλίου.

Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιπλέον 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του τρέχοντος 
και των επομένων ετών του Δήμου.

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπ’ αριθμ. 28/ 
10-5-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μινώα 
Πεδιάδας (Φ.Ε.Κ. 1118/τ.Β΄/3-6-2011).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ηράκλειο, 26 Νοεμβρίου 2019

Η Συντονίστρια Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΜΑΡΙΑ ΚΟΖΥΡΑΚΗ

    Αριθμ. 19629 (2)

Τροποποίηση της συστατικής πράξης του 

Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νέας Προ-

ποντίδας».

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Των άρθρων 1, 103, 225, 238, 280 και 283 παρ. 4 του 

ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικρά-
της» (ΦΕΚ 87/Α’/2010) όπως ισχύει σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α’/1997 «Διοίκηση, 
οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμά-
των για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

2. Των άρθρων 8 και 24 του π.δ. 142/2010 «Οργανισμός 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης» 
(ΦΕΚ 235/Α’/2010).

3. Των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄) 
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση γρα-
φειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Αποκατά-
σταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

4. Των άρθρων 239 και 240 και 243 του ν. 3463/2006 
(ΦΕΚ 114/Α/2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοι-
νοτήτων».

5. Του άρθρου 90, του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α’/2005, 6 
του άρθρου 16 του ν. 4147/2013(ΦΕΚ 98/Α’/2013) περί 
δημοσίευσης αποφάσεων που αφορούν ΝΠΔΔ των ΟΤΑ 
α΄ βαθμού.

7. Την αριθμ. 14138/1505-2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών στο με αριθμ. ΦΕΚ 250/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./
26-05-2017, αναφορικά με τον διορισμό του Ιωάννη 
Σάββα του Κωνσταντίνου στη θέση του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

8. Την υπ΄αριθμ. 63967/19 (ΦΕΚ 3537/Β’/20-9-2019) 
απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών «Τροποποίη-
ση της 8440/2011 υπουργικής απόφασης “Καθορισμός 
λειτουργίας των σχολικών επιτροπών και ρύθμιση οικο-
νομικών θεμάτων αυτών” (Β’ 318)».

9. Το υπ΄αριθμ. 66008/24-9-2019 έγγραφο του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών με θέμα «Τροποποίηση της 8440/2011 
υπουργικής απόφασης “Καθορισμός λειτουργίας των 
σχολικών επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων 
αυτών” (Β’ 318)».

10. Την υπ΄αριθμ.74/2011 (ΦΕΚ 749/Β’/6-5-2011) από-
φαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Προποντίδας 
περί σύστασης του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δι-
καίου Σχολικής Επιτροπής Α΄θμιας Εκπαίδευσης Δήμου 
Νέας Προποντίδας.

11. Την με αριθμ. 658/2019 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Νέας Προποντίδας με την οποία τροποποι-
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είται η υπ’αρ. 74/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 
(ΦΕΚ 749/Β’/6-5-2011) περί σύστασης του Νομικού Προ-
σώπου Δημοσίου δικαίου Σχολικής Επιτροπής Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νέας Προποντίδας ως προς 
την παράγραφο 3, που αφορά τη διοίκηση - σύνθεση του 
Νομικού Προσώπου, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπ΄αριθ. 658/2019 απόφαση του Δη-
μοτικού Συμβουλίου Νέας Προποντίδας με την οποία 
αποφασίστηκε η τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 74/2011 
(ΦΕΚ 749/Β’/6- 5-2011) συστατικής πράξης της Σχολικής 
Επιτροπής Πρωτοβάθμιας (Α΄θμιας) Εκπαίδευσης του 
Δήμου Νέας Προποντίδας ως προς την παράγραφο 3 
που αναφέρεται στη διοίκηση- σύνθεση του Νομικού 
Προσώπου και η οποία πλέον θα έχει ως εξής:

Το Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από Διοικητικό 
Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από έντεκα (11) μέλη 
ως εξής:

- Δύο (2) διευθυντές/διευθύντριες εκ των πέντε αρ-
χαιοτέρων των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκ-
παίδευσης.

- Μία/ένας (1) εκ των αρχαιότερων νηπιαγωγών για 
τη σχολική επιτροπή της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

- Μία/ένας (1) εκπρόσωπος της αντίστοιχης ένωσης 
γονέων, και στην περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση 
γονέων, ένας (1) εκπρόσωπος των υφιστάμενων συλλό-
γων γονέων κατά προτεραιότητα μεγέθους σε μαθητικό 
δυναμικό σχολικής μονάδας.

Τα παραπάνω τέσσερα (4) μέλη είναι τα υποχρεωτικώς 
οριζόμενα μέλη από τις σχολικές μονάδες (διευθυντές, 
εκπρόσωπος γονέων και μαθητών).

Τα υπόλοιπα μέλη ορίζονται με την αναλογία που προ-
βλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 
του ν. 4623/2019 (Α΄134) τα οποία μπορεί να είναι αιρετοί 
ή δημότες.

Κατά τις συνεδριάσεις της Σχολικής Επιτροπής, όταν 
συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη 
σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής σχολικής 
μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου.

Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Νομικού Προσώ-
που ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακο-
λουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου.

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπ΄αριθμ. αποφ. 74/2011 
(ΦΕΚ 749/Β’/6-5-2011) συστατική πράξη της Σχολικής 
Επιτροπής Πρωτοβάθμιας (Α΄θμιας) Εκπαίδευσης Δήμου 
Νέας Προποντίδας.

Από την δημοσίευση της απόφασης αυτής δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου 
Νέας Προποντίδας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 14 Νοεμβρίου 2019

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

    Αρθμ. 29227/19/ΓΠ (3)
Επανίδρυση του Διιδρυματικού Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Κτηνια-

τρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπι-

στημίου Θεσσαλίας και του Τμήματος Γεωπονίας 

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με τίτλο «Υδατο-

καλλιέργειες - Παθολογικά προβλήματα εκτρε-

φόμενων υδρόβιων οργανισμών».

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 30 έως και 37, 43, 45 και 

85 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώ-
τατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις».

2. Την υπ’ αριθμ. 216772/Z1/8‐12‐2017 υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 4334/12‐12‐2017, τ.Β΄) με τίτλο «Τρόπος 
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουρ-
γίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών».

3. Τις διατάξεις του ν. 4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιω-
αννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
Α΄142).

4. 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.

5. Την αρ. 13184/18/ΓΠ/26-06-2018 (ΦΕΚ 2887/19-07-2018, 
τ.Β΄) απόφαση της Συγκλήτου «Επανίδρυση του Διϊδρυ-
ματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Τμήματος Τεχνο-
λόγων - Γεωπόνων του ΤΕΙ Ηπείρου, με τίτλο «Υδατο-
καλλιέργειες - Παθολογικά προβλήματα εκτρεφόμενων 
υδρόβιων οργανισμών».

6. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην 
αρ. 35/17-04-2019 συνεδρίασή της.

7. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας του Πανεπιστη-
μίου Ιωαννίνων στην αρ. 8/3-04-2019 συνεδρίασή της.

8. Το πρακτικό της 9ης/ 25-06-2019 συνεδρίασης της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών.

9. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλίας στην αρ. 218/28-06-2019 συνε-
δρίασή της.

10. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας που καταρτί-
στηκε μεταξύ των συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων.

11. Το γεγονός ότι έχει παρέλθει η προθεσμία της παρ. 6, 
περ. γ του άρθρου 32 του ν. 4485/2017.

12. Το γεγονός ότι προκαλείται δαπάνη 2000 € στον 
ΚΑΕ 4121 του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αποφασίζουμε:

Την επανίδρυση και λειτουργία του Διιδρυματικού 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήμα-
τος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Τμήματος Γεωπόνων 
της Σχολής Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 
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με τίτλο «Υδατοκαλλιέργειες - Παθολογικά προβλήματα 
εκτρεφόμενων υδρόβιων οργανισμών» από το ακαδη-
μαϊκό έτος 2019-2020 ως εξής:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλί-
ας θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 
το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο ««Υδατοκαλλιέργειες - Παθολογικά 
προβλήματα εκτρεφόμενων υδρόβιων οργανισμών» 
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις 
διατάξεις του ν. 4485/2017.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμή-
ματος Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε 
σύμπραξη με το Τμήμα Γεωπόνων του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων έχει ως αντικείμενο την ειδίκευση επιστη-
μόνων πτυχιούχων γεωτεχνικών επιστημών και άλλων 
εφαρμοσμένων επιστημών στον ευρύτερο τομέα των 
υδατοκαλλιεργειών (διαχείριση υδρόβιων οργανισμών 
και υδάτινου περιβάλλοντος, πρόληψη και θεραπεία 
ασθενειών, βελτίωση τελικού προϊόντος).

Οι στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής:
• Εφοδιασμός αποφοίτων (κυρίως γεωτεχνικών και βιο-

λογικών επιστημών) με τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά 
με τις σύγχρονες εξελίξεις των υδατοκαλλιεργειών.

• Κατανόηση των βασικών αρχών βιολογίας, φυσιολο-
γίας και ευζωίας των κυριότερων εκτρεφόμενων υδρο-
βίων οργανισμών σε σχέση με τις διακυμάνσεις της ποι-
ότητας του υδάτινου περιβάλλοντος και τις απαιτήσεις 
του συστήματος εκτροφής.

• Κατανόηση της ευρύτερης φιλοσοφίας των μεθόδων 
πρόληψης και της εφαρμοσμένης θεραπείας νοσημάτων 
υδροβίων οργανισμών ανά στάδιο ανάπτυξης.

• Κατανόηση της ανάγκης σεβασμού των μεθόδων 
προστασίας και των τρόπων παρέμβασης στο περιβάλ-
λον εκτροφής των υδροβίων οργανισμών

• Διαχείριση επιχειρήσεων και κατανόηση βασικών 
αρχών οικονομίας ζωικών εκμεταλλεύσεων

• Εφαρμογές συστημάτων ποιότητας στην παραγωγική 
διαδικασία και στο τελικό προϊόν

• Δημιουργία επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξιό-
τητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο 
και ακαδημαϊκό τομέα

• Προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτο-
ρικού επιπέδου.

Είναι προφανές ότι όλοι οι συντελεστές που συμμετέ-
χουν στο εν λόγω μεταπτυχιακό πρόγραμμα αναλαμβά-
νουν την αυτονόητη ευθύνη να προωθούν το κριτήριο 
της ποιότητας σε κάθε μορφής δραστηριότητα και να 

μεταφέρουν νέα τεχνογνωσία στους θεραπευμένους 
από το πρόγραμμα επιστημονικούς τομείς.

Με τη σύμπραξη των Τμημάτων Κτηνιατρικής και Γεω-
πόνων της Σχολής Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαν-
νίνων επιδιώκεται η αξιοποίηση της υλικοτεχνικής υπο-
δομής των Τμημάτων και των Σχολών που συμπράττουν.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το ΠMΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΔΜΣ) στις εξής επιμέρους ειδικεύσεις:

1. «Υδατοκαλλιέργειες»
2. «Παθολογικά προβλήματα εκτρεφόμενων υδρόβιων 

οργανισμών»

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί 
για την παρακολούθηση του Διιδρυματικού Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι:

1. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Πανεπι-
στημίων της ημεδαπής των Τμημάτων: Γεωπονίας, Κτη-
νιατρικής, Βιολογίας, Βιολογικών εφαρμογών, Ζωικής 
παραγωγής, Δασολογίας, Χημείας, Περιβάλλοντος και 
άλλων Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου κα-
θώς και ομοταγών Ιδρυμάτων του εξωτερικού. Επίσης, 
πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ της κατεύθυνσης Τεχνολόγων 
Γεωπόνων, Τεχνολογίας τροφίμων και συναφών ειδικο-
τήτων κυρίως των Βιολογικών επιστημών.

2. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών 
Ιδρυμάτων της αλλοδαπής που έχει αναγνωριστεί από το 
Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδη-
μαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με 
το ν. 3328/2005 (Α’ 80).

3. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., 
εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφί-
ου της παρ. 1 του άρθρου 34, μπορούν να εγγραφούν 
ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ΄ έτος ανά Π.Μ.Σ., που 
οργανώνεται σε Τμήματα του Ιδρύματος που υπηρετούν, 
το οποίο είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο 
που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

Άρθρο 5 
Χρονική Διάρκεια

Το Π.Μ.Σ. «Υδατοκαλλιέργειες - Παθολογικά προβλή-
ματα εκτρεφόμενων υδρόβιων οργανισμών» διαρθρώ-
νεται σε 2 έτη/ 4 ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία περιλαμ-
βάνουν μαθήματα και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. 
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του 
προγράμματος είναι 2 έτη. Το σύνολο των πιστωτικών 
μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του 
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) είναι 120 
ECTS ανά κατεύθυνση.
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Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών - Γλώσσα Διδασκαλίας

Τα μαθήματα και οι αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες / ECTS ορίζονται ως εξής:

1ο Σπουδαστικό εξάμηνο (κοινό και για τις δύο κατευθύνσεις εξειδίκευσης) Σύνολο ECTS: 30

Τίτλος μαθήματος Εξάμηνο
Πιστωτικές 
Μονάδες 

ECTS

Υδάτινο περιβάλλον Α 4

Βιολογία εκτρεφόμενων υδρόβιων οργανισμών Α 3

Συστήματα Υδατοκ/γειών Α 4

Αναπαραγωγή και Γενετική Α 2

Γενικές αρχές Ιχθυοπαθολογίας και Διαγνωστικής Α 3

Μεσογειακή Διατροφή Α 4

Διασφάλιση και Διαχείριση ποιότητας στις υδατοκ/γειες - 
συστήματα HACCP Α 2

Eιδικές διαλέξεις / εφαρμοσμένη στατιστική Α 3

Βιβλιογραφική εργασία Α 5

ΣΥΝΟΛΟΝ 30

«Εξειδίκευση: Υδατοκαλλιέργειες»:

2ο Εξάμηνο Σπουδών Σύνολο ECTS: 30

Τίτλος μαθήματος Εξάμηνο
Πιστωτικές 
Μονάδες 

ECTS

Σχεδιασμός μονάδων εκτροφής Β 3

Σχεδιασμός εκκολαπτηρίων Β 3

Διαχείριση γεννητόρων και Γενετική Β 2

Διατροφή Β 5

Διαχείριση λιμνοθαλασσών Β 3

Διατροφή Β 5

Εργαστηριακή άσκηση / εκπαιδευτικές επισκέψεις Β 9

ΣΥΝΟΛΟΝ Β 30

3ο Εξάμηνο Σπουδών Σύνολο ECTS:30

Διαχείριση μονάδων υδατοκ/γειών Γ 4

Εναλλακτικές μέθοδοι υδατοκ/γειών Γ 4

Σεμινάρια / Εκπαιδευτικές επισκέψεις Γ 7

Ερευνητική εργασία Γ 15

ΣΥΝΟΛΟΝ Γ 30
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«Εξειδίκευση: Παθολογικά προβλήματα 
εκτρεφόμενων υδρόβιων οργανισμών»:

2ο Εξάμηνο Σπουδών Σύνολο ECTS: 30

Τίτλος μαθήματος Εξάμηνο Πιστωτικές 
Μονάδες ECTS

Λοιμώδη νοσήματα ιχθύων I (Μικροβιολογία) Β 5

Λοιμώδη νοσήματα ιχθύων II (Παρασιτικά νοσήματα) Β 4

Λοιμώδη νοσήματα ιχθύων III (Iοί, Ρικέτσιες & Χλαμύδιες), 
Νοσήματα οφειλόμενα σε μη μολυσματικά αίτια Β 4

Βασικές αρχές Ανοσολογίας Ιχθύων Β 4

Βασικές αρχές Παθολογικής Ανατομικής Β 3

Παθολογική Ανατομική Υδρόβιων Οργανισμών Β 3

Ειδικές διαλέξεις / σεμινάρια /πρακτική ασκηση Β 7

ΣΥΝΟΛΟ Β 30

3ο Εξάμηνο Σπουδών Σύνολο ECTS: 30

Αρχές Φαρμακολογίας και Θεραπευτικής Γ 3

Πρόληψη, Θεραπεία και Τοξικότητα στο υδάτινο περιβάλλον Γ 3

Υγιεινή αλιευμάτων, δίθυρων και προϊόντων υδατ/γειας Γ 3

Σεμινάρια / Εκπαιδευτικές επισκέψεις Γ 6

Ερευνητική εργασία και εξάσκηση σε προχωρημένες 
εργαστηριακές τεχνικές Γ 15

ΣΥΝΟΛΟΝ Γ 30

4ο Εξάμηνο Σπουδών: Διπλωματική Εργασία (ECTS=30)
Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) απονέμεται μετά την συμπλήρωση 120 πιστωτικών μονάδων (ECTS) 

σε κάθε κατεύθυνση.
Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ είναι η ελληνική ή η αγγλική. Η γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας 

είναι η ελληνική.

Άρθρο 7
Αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών

Ο ανώτερος αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών ορίζεται ως Τριάντα (30) φοιτητές κάθε δύο χρόνια, συμπε-
ριλαμβανομένου και του ποσοστού 30% χωρίς τέλη φοίτησης (9 φοιτητές χ.τ.φ και 21 με τφ.) που κατανέμονται ως 
εξής: Ειδίκευση υδατοκαλλιέργειες: μέχρι 20  άτομα και Ειδίκευση Ιχθυοπαθολογία: μέχρι 10 άτομα.

Άρθρο 8 
Προσωπικό

Στο Π.Μ.Σ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του τμήματος Κτηνιατρικής και του Τμήματος Γεωπόνων του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων, κυρίως της κατεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής, καθώς και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδα-
πής και της αλλοδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 
4485/2017. Τα μέλη ΔΕΠ που εμπλέκονται στα μαθήματα του προγράμματος σπουδών του ΔΠΜΣ προέρχονται σε 
ποσοστό υψηλότερο του 80% από τα συμμετέχοντα τμήματα.

Το διδακτικό προσωπικό που θα εμπλακεί στο ΠΜΣ δεν θα αμελήσει τις κατά το νόμο υποχρεώσεις του.

Άρθρο 9 
Υλικοτεχνική υποδομή

Για τη λειτουργία του προγράμματος θα χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή και των δυο Τμημά-
των. Ο υπάρχων εργαστηριακός εξοπλισμός των δύο Τμημάτων καλύπτει τις εκπαιδευτικές ανάγκες που σχετίζονται 
με την υλοποίηση του ΠΜΣ.

Άρθρο 10 
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2023- 2024 ( για πέντε έτη από την έναρξη λειτουργίας 
του) με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α’).
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Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017 το κόστος του ΠΜΣ, που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες ανά διετία 
ανέρχεται στο ποσό των 78050 χιλιάδων ευρώ και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANA ΔIETIA

ΕΞΟΔΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 70% = 54635

1. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 500 

 2. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές 4000 

3. Δαπάνες αναλωσίμων 12135

4. Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ. 4000

5. Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς 4000

6. Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των ΑΕΙ και ερευνητικών κεντρών 
και ινστιτούτων που συμμετέχουν στην οργάνωση του ΠΜΣ 0 

7. Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των ΑΕΙ που συμμετέχουν στην οργάνωση 
του ΠΜΣ 5000

8. Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 4000

9 Αμοιβές διοικητικής και τεxνικής υποστήριξης 20000

10. Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα δημοσιότητας - προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού 
υλικού, οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου. 1000

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 30% =23415

11. Λειτουργικά Έξοδα Ιδρύματος (Εκτός Δωρεών, Κληροδοτήματος ή Χορηγίας 
για συγκεκριμένο σκοπό, καθώς και για κρατικές επιχορηγήσεις) 23415

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ 78050

Οι πηγές χρηματοδότησης του ΠΜΣ προέρχονται από (α) Δίδακτρα (β) Χορηγίες, δωρεές.

ΕΣΟΔΑ 78050

1. Προϋπολογισμός ΑΕΙ και Συνεργαζόμενων Φορέων 2000

2. Προϋπολογισμός ΥΠΠΕΘ 0

3. Δωρεές, Παροχές, Κληροδοτήματα, Χορηγίες, Φορέων Δημοσίου Τομέα 6000

4. Πόροι Ερευνητικών Προγραμμάτων 1350

5. Πόροι Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Άλλων Διεθνών Οργανισμών 0

6. Ειδικός Λογαρισμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) 1500

7. Κάθε Άλλη Νόμιμη Αιτία -

8. Τέλη Φοίτησης (Αιτιολογημένες Περιπτώσεις) 30 φοιτητές - 30%=21 
φοιτητές x 3200 δίδακτρα ανά φοιτητή=67200 (3200 x 21 φοιτητές) = 67200

Ο προϋπολογισμός έχει γίνει βάσει του αριθμού 21 φοιτητών που θα πληρώσουν δίδακτρα (Στο σύνολο των 30 
φοιτητών το 30%, δηλ.9 φοιτητές απαλλάσσονται από τέλη φοίτησης. Επομένως, 21 φοιτητές x 3200 τέλη φοίτησης 
ανά φοιτητή = 67.200 €.

Ο προϋπολογισμός θα είναι ο ίδιος και για τις δύο επόμενες διετίες (2020-2022, 2022-2024).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Βόλος, 26 Νοεμβρίου 2019 

Ο Πρύτανης

ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ57240 Τεύχος B’ 5009/31.12.2019

    Αριθμ. απόφ. 402 (4)
Ανάθεση αρμοδιοτήτων της Διοικητή του Οργα-

νισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης στην Υποδιοικητή του Οργανισμού 

και αναπλήρωση της Διοικητή.

  Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ 
ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4520/2018 (ΦΕΚ Α’30/22.2.2018) 

Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε 
Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και συγκεκριμένα:

- του άρθρου 5 παρ. 4 
- του άρθρου 7 παρ 2 και 3 
- του άρθρου 14 επόμενα
2. Την απόφαση αριθμ. Δ1/οικ.47794/15648/23.10.2019 

της υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσε-
ων σύμφωνα με την οποία διορίστηκε ως Διοικητής 
του ΟΠΕΚΑ, η Παπασταύρου Ξένια του Παναγιώτη 
Ορφέα, Πτυχιούχος ΑΕΙ, με τριετή θητεία (ΦΕΚ 888/
ΥΟΔΔ/25.10.019).

3. Την απόφαση αριθμ. Δ1/41827/14010/30.09.2019 
της υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
σύμφωνα με την οποία διορίστηκε ως Υποδιοικητής του 
ΟΠΕΚΑ, η Καρποδίνη Ευθυμία του Εμμανουήλ, ιατρός, 
με τριετή θητεία (ΦΕΚ 816/ΥΟΔΔ/04.10.2019).

4. Τις υπηρεσιακές ανάγκες.
5. Την με αριθμ. 1578/4/18.1.2019 απόφαση του ΔΣ 

του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης.

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο-
λογισμού και του Προϋπολογισμού του Οργανισμού 
Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης,α-
ποφασίζουμε:

Ι. Ορίζουμε όπως η Υποδιοικητής του Οργανισμού 
Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
αναπληρώνει τη Διοικητή του Οργανισμού σε όλες τις 
αρμοδιότητες της, σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος 
ή ελλείψεως αυτής.

II. Αναθέτουμε στην Υποδιοικητή του Οργανισμού 
Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης την 
άσκηση των κατωτέρω αρμοδιοτήτων, εκτός εάν με αυ-
τές ρυθμίζονται θέματα με τα οποία χαράσσεται η γενική 
Πολιτική του Οργανισμού ή αφορούν στην εκπροσώ-
πηση του στα πλαίσια των διεθνών υποχρεώσεων του 
Οργανισμού:

Α) Της εποπτείας και προώθησης του υπηρεσιακού 
αντικειμένου των κατωτέρω Διευθύνσεων και Τμημάτων:

• Διεύθυνση Επιθεώρησης και Ελέγχου
• Διεύθυνση Αναπηρικών Επιδομάτων και Οικονομικών 

Ενισχύσεων
• Τμήμα Ασφάλειας Εργασίας και Υγειονομικής Μέριμνας
• Τμήμα Εξέτασης προσφυγών Αναπηρικών Επιδομάτων
• Τμήμα Προμηθειών
• Τμήμα Λειτουργικής Μέριμνας και Εποπτείας Υποδο-

μών Υλικών και Αποθηκών
Β) Την παρακολούθηση και συντονισμό των ενεργειών 

και δράσεων για:
1. Όλα τα θέματα που ανακύπτουν κατά την υλοποίη-

ση της πολιτικής χορήγησης και των ενδικοφανών προ-
σφυγών των αναπηρικών επιδομάτων και οικονομικών 
ενισχύσεων στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ

2. Όλα τα θέματα που αφορούν στη χορήγηση ασφα-
λιστικής ικανότητας στους μοναχούς και μοναχές που 
είναι εγγεγραμμένοι στα μοναχολόγια Ιερών Μονών ή 
Μητροπόλεων της Ελλάδας, εγκαταβιούν στις Ιερές Μο-
νές ή τα εξαρτήματα αυτών και δεν συνταξιοδοτούνται 
από Φορέα Ημεδαπής, πλην ΟΠΕΚΑ ή αλλοδαπής. Το 
δικαίωμα αυτό παρέχεται και στους Έλληνες το γένος, 
κληρικούς και μοναχούς των Πατριαρχείων της Ανατο-
λικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, καθώς και μοναχούς της 
Ιεράς Μονής Σινά.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2019

Η Διοικητής

ΞΕΝΙΑ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02050093112190008*
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