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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Επιβολή πολλαπλών τελών για υπόθεση λαθρε-

μπορίας καπνικών. 

 Με την υπ’ αρ. 344/2014/2020 καταλογιστική πράξη 
της Προϊσταμένης του Α’ Τελωνείου Πειραιά (με ημε-
ρομηνία έκδοσης 21/12/2020) επιβάλλονται στον (επ)
MUHAMMAD (ον)ASIF του MUHAMMAD FATEH και της 
BASHEERNA BIBI γεν. 05/06/1985 στο Πακιστάν, αγνώ-
στου διαμονής, με Α.Φ.Μ 154069257,

ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΕΛΗ = 3.835,50 €
ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 2% = 76,71 €
ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 0,4 = 15,34 €
ΣΥΝΟΛΟΝ = 3.927,55 € (τρεις χιλιάδες εννιακόσια εί-

κοσι επτά ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά).
Το ανωτέρω ποσό επεβλήθη για υπόθεση λαθρεμπορί-

ας καπνικών (360 πακέτα με τσιγάρα και έντεκα συσκευ-
ασίες καπνού των 50 γραμμαρίων εκάστη), σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 142, του άρθρου 
119Α, του εδ. α’, β’ της παρ. 1 και του εδ. ζ’ της παρ. 2 του 
άρθρου 155 του ν. 2960/2001.

  Η Προϊσταμένη του Τελωνείου

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΙΛΑΛΗ

Ι

(2)
    Επιβολή πολλαπλών τελών για υπόθεση λαθρε-

μπορίας καπνικών. 

 Με την υπ’ αρ. 211/2014/2020 καταλογιστική πράξη 
της Προϊσταμένης του Α’  Τελωνείου Πειραιά (με ημερο-
μηνία έκδοσης 27-10-2020) επιβάλλονται στον ΜΑΜΑ-
ΣΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κων/νου και της Αθανασίας γεν. 
27/01/1952 στην Αθήνα, κάτοχος του υπό στοιχεία Α.Δ.Τ.: 
ΑΖ 531400, εκδοθέν 23/01/2008 από το Α.Τ Αιγάλεω, με 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Α.Φ.Μ 023821554, αγνώστου διαμονής, ως προσωπικά 
υπόχρεος:

Κηρύσσεται αυτός αλληλέγγυα υπόχρεος για την εξό-
φληση του ποσού των οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων σα-
ράντα έξι ευρώ και εννέα λεπτά (8.946,09 €).

Το ανωτέρω ποσό επεβλήθη για υπόθεση λαθρεμπο-
ρίας καπνικών (820 πακέτα με τσιγάρα), σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 142, του άρθρου 
119Α, του εδ. α’, β’ της παρ. 1 και του εδ. ζ’ της παρ. 2 του 
άρθρου 155 του ν. 2960/2001.

ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΕΛΗ = 4.368,21 €
ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 2% = 87,36 €
ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 0,4 = 17,47 €
ΣΥΝΟΛΟΝ = 4.473,04 € (τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια 

εβδομήντα τρία ευρώ και τέσσερα λεπτά).

 Η Προϊσταμένη του Τελωνείου

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΙΛΑΛΗ

Ι

(3)
 Επιβολή     πολλαπλών τελών για υπόθεση λαθρε-

μπορίας καπνικών 

 Με την υπ’ αρ. 173/2014/2020 καταλογιστική πράξη 
της Προϊσταμένης του Α’ Τελωνείου Πειραιά (με ημε-
ρομηνία έκδοσης 22/12/2020) επιβάλλονται στον (επ) 
JASWER (ον) GUBAL του MUHAMMAD ANWE και της 
SHARIEVON BIBI γεν. 23/07/1986 στο Πακιστάν, αγνώ-
στου διαμονής, με Α.Φ.Μ 500040075.

Το ανωτέρω ποσό επεβλήθη για υπόθεση λαθρεμπο-
ρίας καπνικών (636 πακέτα με τσιγάρα), σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 142, του άρθρου 
119Α, του εδ. α’, β’ της παρ. 1 και του εδ. ζ’ της παρ. 2 του 
άρθρου 155 του ν. 2960/2001.

ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΕΛΗ = 6.776,04 €
ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 2% = 135,52 €
ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 0,4 = 27,10 €
ΣΥΝΟΛΟΝ = 6.938,66 € (έξι χιλιάδες εννιακόσια τριά-

ντα οκτώ ευρώ και εξήντα έξι λεπτά).

   Η Προϊσταμένη του Τελωνείου

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΙΛΑΛΗ

Ι

(4)
 Επιβολή     πολλαπλών τελών για υπόθεση λαθρε-

μπορίας καπνικών. 

 Με την υπ’ αρ. 288/2014/2020 καταλογιστική πρά-
ξη της Προϊσταμένης του Α’ Τελωνείου Πειραιά (με 
ημερομηνία έκδοσης 23/12/2020) επιβάλλονται στον 
(επ)NASIR (ον)MUHAMMAD του MUSA KHAN και της 
GULAAM FATME γεν. 01/09/1983 στο Πακιστάν, αγνώ-
στου διαμονής, με Α.Φ.Μ 165476182.

Το ανωτέρω ποσό επεβλήθη για υπόθεση λαθρεμπο-
ρίας καπνικών (245 πακέτα με τσιγάρα), σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 142, του άρθρου 

119Α, του εδ. α’, β’ της παρ. 1 και του εδ. ζ’ της παρ. 2 του 
άρθρου 155 του ν. 2960/2001.

ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΕΛΗ = 2.610,27 €
ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 2% = 52,20 €
ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 0,4 = 10,44 €
ΣΥΝΟΛΟΝ = 2.672,91 € (δυο χιλιάδες εξακόσια εβδο-

μήντα δυο ευρώ και ενενήντα ένα λεπτά).

Η Προϊσταμένη του Τελωνείου

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΙΛΑΛΗ

Ι

(5)
Επιβολή     πολλαπλών τελών για υπόθεση λαθρε-

μπορίας καπνικών. 

 Με την υπ’ αρ. 299/2014/2020 Καταλογιστική Πράξη 
με ημερομηνία έκδοσης 24.12.2020 της Προϊσταμέ-
νης του Α’ Τελωνείου Πειραιά, επιβάλλονται στoν (επ) 
MUHAMMAD (ον) FAROOQ του MUHAMMAD ANAM 
και της RUNSAR BIBI γεν. 08.06.1995 στο Πακιστάν, νυν 
αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 500040038 αρμοδιότητας 
Δ.Ο.Υ. Α’ Αθηνών, άνευ λοιπών στοιχείων.

ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΤΕΛΟΣ = 2.759,43 €.
Τ.Χ. (2%) = 55,19 €.
ΟΓΑ (20% επί Τ.Χ.) = 11,04 €.
ΣΥΝΟΛΟΝ = 2.825,66 € (δύο χιλιάδες οκτακόσια είκοσι 

πέντε ευρώ και εξήντα έξι λεπτά).
Κηρύσσεται o ανωτέρω προσωπικά υπόχρεος για την 

εξόφληση ολοκλήρου του ποσού.
Το ανωτέρω ποσό επεβλήθη για υπόθεση λαθρεμπο-

ρίας καπνικών (259 πακέτα τσιγάρα), σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 142, του άρθρου 119Α, 
του εδ. α’, β’ της παρ. 1 και του εδ. ζ’ της παρ. 2 του άρ-
θρου 155 του ν. 2960/2001.

  Η Προϊσταμένη του Τελωνείου

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΙΛΑΛΗ

Ι

(6)
Επιβολ    ή πολλαπλού τέλους στον (επ.) AHMED 

(ov). ASWAR του QADIR GHULAM για παράβαση 

λαθρεμπορίας καπνικών.

  Δυνάμει της υπ’  αρ. 2/2014/2020 καταλογιστικής 
πράξης της Προϊσταμένης του Τελωνείου Σάμου, που 
εκδόθηκε την 01-12-2020 σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 53, της παρ. 1 του άρθρου 106, της παρ. 2 
του άρθρου 119Α, της παρ. 2 του άρθρου 142, των άρ-
θρων 150 και 155 του ν. 2960/2001 και δημοσιεύεται 
σύμφωνα με τις παρ. 1 και 5 του άρθρου 152 του ιδίου 
νόμου, επιβάλλεται στον (επ.) AHMED (ov). ASWAR του 
QADIR GHULAM και της FATMA ΒΙΒΙ, γεννηθέντα στις 
12-09-1974 στο Πακιστάν, με Α.Φ.Μ. 146253269, κάτοχο 
του υπό στοιχεία ΚΗ295348 Διαβατηρίου (Πακιστάν), 
αγνώστου διαμονής, πολλαπλό τέλος ποσού τεσσάρων 
χιλιάδων είκοσι ευρώ και δεκαπέντε λεπτών (4.020,15€), 
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κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 150 ΕΤΚ, το οποίο 
κατά την είσπραξη του επιβαρύνεται με Τ.Χ. 2% και ΟΓΑ 
επί Τ.Χ. 0,4%, για τελωνειακή παράβαση-λαθρεμπορία 
καπνικών προϊόντων (τετρακόσια (400) πακέτα τσιγάρα 
των είκοσι τεμαχίων έκαστο).

Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 152 του ν. 2960/
2001 κατά της άνω καταλογιστικής πράξης επιτρέπεται 
προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Δικα-
στηρίου εντός των προθεσμιών που ορίζουν τα άρθρα 
66 και επόμενα του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας 
(ν. 2717/1999, Α΄ 97) από την επομένη της δημοσίευσής 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η Προϊσταμένη του Τελωνείου

  ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΦΩΤΙΟΥ
Ι

Αριθμ. 9386 (7)
    Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών με τίτλο «Εφηβική Ιατρική και Φροντί-

δα Υγείας Εφήβων» του Τμήματος Ιατρικής της 

Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πα-

νεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3341/1925 «Περί ιδρύσεως Πανε-

πιστημίου εν Θεσσαλονίκη» (Α΄ 154), με τον οποίο ιδρύ-
θηκε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ως 
«Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης», όπως μετονομάστηκε 
σε «Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης» με το 
άρθρο 7 του ν. 3108/1954 (Α΄ 314).

2. Τις διατάξεις του π.δ. 98/2013 (Α΄ 134, διόρθωση 
σφάλματος Α΄ 140) «Κατάργηση του Γενικού Τμήμα-
τος και ίδρυση-συγκρότηση, μετονομασία και ανασυ-
γκρότηση Σχολών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης», τις διατάξεις του π.δ. 74/2017 (Α΄ 106) 
«Μετονομασία της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής 
και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης».

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λει-
τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114), ιδίως των άρθρων 
31-37 και 43-45, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαί-
δευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτι-
κών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος» (Α΄ 189), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 78 του ν. 4727/2020 «Ψη-
φιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νο-
μοθεσία 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. Τις υπουργικές απόφάσεις υπό στοιχεία: α) 216772/
Ζ1/8-12-2017 «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προ-
ϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότη-

τας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» 
(Β΄ 4334) και β) 131757/Ζ1/2-8-2018 «Ρύθμιση θεμάτων 
απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης Προγραμμάτων Με-
ταπτυχιακών Σπουδών των Ελληνικών ΑΕΙ» (Β΄ 3387).

7. Το υπό στοιχεία 34783/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/5-3-2019 
έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων «Εφαρμογή της διάταξης του ν. 4559/2018 
(Α’ 142) για τον ελάχιστο αριθμό εισακτέων σε Πρόγραμ-
μα Μεταπτυχιακών Σπουδών» (ΑΔΑ: Ω66Η4653ΠΣ-ΤΩΚ).

8. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία: 
α) 163204/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των δι-
ατάξεων του ν. 4485/2017 (Α´ 114) για θέματα μεταπτυχι-
ακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-
Λοιπά θέματα», β) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινήσεις 
σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α´ 114)», γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22-12-2017 «Εφαρ-
μογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α´114) για θέ-
ματα μεταπτυχιακών σπουδών», δ) 22879/Ζ1/9-2-2018 
«Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α´ 114)», 
ε) 26407/Ζ1/15-2-2018 «Ίδρυση - Επανίδρυση ΠΜΣ σε 
εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α´ 114)», και 
στ) 45070/Ζ1/19-3-2018 «Κοινοποίηση διατάξεων του 
ν. 4521/2018 “Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
και άλλες διατάξεις” (Α´38)».

9. Τη διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία 108075/Ζ1/
03-07-2019 (ΥΟΔΔ 432, διόρθωση σφάλματος ΥΟΔΔ 
809) με θέμα «Εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντι-
πρυτάνεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλο-
νίκης» με θητεία από 1-9-2019 έως 31-8-2022.

10. Τη διαπιστωτική πράξη της Υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία 105174/Ζ1/12-8-2020 
(ΥΟΔΔ 650) περί παράτασης της θητείας του Πρύτανη 
και των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Α.Π.Θ. έως τη 
συμπλήρωση τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών ετών, ήτοι έως 
31-8-2023.

11. Την πράξη του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανε-
πιστημίου Θεσσαλονίκης υπ’ αρ. 1204/14-9-2020 (ΑΔΑ: 
Ω7Α746Ψ8ΧΒ-ΠΨΟ) περί συγκρότησης της Συγκλήτου 
του Α.Π.Θ. για το ακαδημαϊκό έτος 2020 - 2021.

12. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ια-
τρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό 
44/25-8-2020) για την ίδρυση του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Εφη-
βική Ιατρική και Φροντίδα Υγείας Εφήβων».

13. Τη θετική εισήγηση με αριθμό 2792/1-10-2020 της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών (συνεδρίαση με 
αριθμό 23/24-9-2020) του Α.Π.Θ.

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του Α.Π.Θ., 
αποφασίζουμε:

Την ίδρυση και λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 
2020 - 2021 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστη-
μών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης (Α.Π.Θ.) με τίτλο «Εφηβική Ιατρική και Φροντίδα 
Υγείας Εφήβων», ως ακολούθως:
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Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Α.Π.Θ. οργανώνει και λειτουργεί από το ακα-δημαϊκό 
έτος 2020 - 2021 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Εφηβική Ιατρική και Φροντίδα Υγείας 
Εφήβων» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

Άρθρο 2 
Γνωστικό Αντικείμενο - Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο 
«Εφηβική Ιατρική και Φροντίδα Υγείας Εφήβων» περι-
λαμβάνει τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός ολοκλη-
ρωμένου προγράμματος με αντικείμενο την Εφηβική 
Ιατρική και Φροντίδα Υγείας Εφήβων. Το Π.Μ.Σ. βασίζεται 
στην προτροπή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για 
προτεραιοποίηση και ειδική έμφαση στην προαγωγή της 
υγείας κατά την εφηβική ηλικία, με στόχο την αναχαίτιση 
των δεικτών νοσηρότητας στην νεαρά ενήλικο ζωή.

Ο σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι τριπλός και συνίσταται στην 
κατανόηση και αντιμετώπιση των πολύπλευρων σωμα-
τικών, ψυχικών, γνωσιακών και αναπτυξιακών προβλη-
μάτων των εφήβων, στην προαγωγή της γνώσης και της 
έρευνας στο αντικείμενο της Εφηβικής Ιατρικής και Φρο-
ντίδας Υγείας Εφήβων και στην ανάπτυξη στρατηγικών 
για τον σχεδιασμό, οργάνωση, δημιουργία και λειτουργία 
δομών υπηρεσιών Υγείας κατάλληλων για εφήβους.

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. αποτελεί η διεπιστημονική, 
μεταπτυχιακή εκπαίδευση, η προαγωγή της γνώσης 
και η ανάπτυξη της έρευνας στο αντικείμενο της Εφη-
βικής Ιατρικής και της Φροντίδας Υγείας Εφήβων. Πιο 
συγκεκριμένα, το Π.Μ.Σ. εστιάζει στην κατανόηση των 
ιδιαιτεροτήτων της εφηβείας, στην προαγωγή του ολιστι-
κού τρόπου προσέγγισης των εφήβων, στην πλαισίωση, 
οργάνωση, λειτουργία, αξιολόγηση και τον συντονισμό 
υπηρεσιών παροχής υγείας για εφήβους και τέλος στην 
ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευόμενων στην επιστη-
μονική έρευνα και στην συγγραφή εργασιών με ακαδη-
μαϊκή δομή και περιεχόμενο.

Οι απόφοιτοι/-ες του Π.Μ.Σ. θα μπορούν να απασχολη-
θούν ως ιατροί, επαγγελματίες υγείας ή επαγγελματίες άλ-
λων ειδικοτήτων, σε θέσεις του δημοσίου και ιδιωτικού το-
μέα, που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις στο αντικείμενο 
της Εφηβικής Ιατρικής και της Φροντίδας Υγείας Εφήβων.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Εφηβική Ιατρική και Φροντίδα Υγείας 
Εφήβων»», στις παρακάτω δύο (2) ειδικεύσεις:

1. Εφηβική Ιατρική και
2. Ψυχοκοινωνική και Παιδαγωγική Φροντίδα των 

Εφήβων.

Άρθρο 4 
Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. «Εφηβική Ιατρική και Φροντίδα Υγείας 

Εφήβων», γίνονται δεκτοί/-ές πτυχιούχοι του Α’ κύκλου 
σπουδών των Σχολών Επιστημών Υγείας, των Σχολών 
Φιλοσοφικής, Θετικών Επιστημών, Παιδαγωγικής, Επι-
στημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της ημεδαπής, 
καθώς και πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ομοταγών ιδρυμάτων 
της ημεδαπής ή της αλλοδαπής συναφούς γνωστικού 
αντικειμένου. Οι πτυχιούχοι του Α’ κύκλου σπουδών των 
Σχολών Επιστημών Υγείας καθώς και οι πτυχιούχοι των 
ομοταγών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της ημεδαπής 
ή της αλλοδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμέ-νου, 
ακολουθούν την Α’ ειδίκευση σπουδών η οποία παρέ-
χει μεταπτυχιακή εκπαίδευση στην ειδίκευση με τίτλο 
«Εφηβική Ιατρική». Οι πτυχιούχοι των Πανεπιστημιακών 
Σχολών Φιλοσοφικής, Θετικών Επιστημών, Παιδαγωγι-
κής, Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της 
ημεδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ομοταγών 
Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλο-
δαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου ακολουθούν 
την Β’ ειδίκευση σπουδών η οποία παρέχει μεταπτυχιακή 
εκπαίδευση στην ειδίκευση με τίτλο «Ψυχοκοινωνική και 
Παιδαγωγική Φροντίδα των Εφήβων».

Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφό-
σον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου 
της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017, μπορούν 
να εγγραφούν ως υπεράριθμοι/-ες και μόνο ένα μέλος 
ετησίως 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 σπουδών

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. που οδηγεί 
στη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα, πλήρους 
φοίτησης, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκ-
πόνησης και κρίσης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής 
Εργασίας. 

Άρθρο 6 
Πιστωτικές Μονάδες - Γλώσσα Διεξαγωγής 
του Προγράμματος

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών είναι απαραίτητη η φοίτηση και επιτυχής εξέ-
ταση σε δεκατέσσερα (14) μαθήματα, έξι (6) υποχρεω-
τικά μαθήματα κοινά και για τις δύο (2) ειδικεύσεις στο 
πρώτο (Α’ ) εξάμηνο σπουδών, τέσσερα (4) υποχρεωτικά 
μαθήματα και δύο επιλογής διαφορετικά σε κάθε ειδί-
κευση στο δεύτερο (Β’ ) εξάμηνο σπουδών, και δύο (2) 
υποχρεωτικά μαθήματα εξ αποστάσεως κοινά και για 
τις δύο (2) ειδικεύσεις και η εκπόνηση της Μεταπτυ-
χιακής Διπλωματικής Εργασίας στο τρίτο (Γ’ ) εξάμηνο 
σπουδών.

Οι μεταπτυχιακοί/-ές φοιτητές/-τριες του Π.Μ.Σ. απαι-
τείται να συμπληρώσουν ενενήντα (90) πιστωτικές μο-
νάδες (ECTS), ως εξής:
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α) Εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες (ECTS) από την επι-
τυχή φοίτηση στα προσφερόμενα μαθήματα του πρώ-
του και δευτέρου εξαμήνου.

β) Δέκα (10) πιστωτικές μονάδες (ECTS) από τα εξ απο-
στάσεως μαθήματα του τρίτου εξαμήνου.

γ) Είκοσι (20)πιστωτικές μονάδες (ECTS) από το σχε-
διασμό, εκπόνηση, συγγραφή και επιτυχή παρουσίαση 
της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Ως γλώσσα 
διδασκαλίας του προγράμματος και γλώσσα εκπόνησης 
της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας ορίζεται η 
ελληνική. 

Άρθρο 7 
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. «Εφηβική Ιατρική 
και Φροντίδα Υγείας Εφήβων» κατ’ έτος ορίζεται κατ’ 
ανώτατο όριο σε τριάντα πέντε (35), μεταπτυχιακούς/-ές 
φοιτητές/-τριες. Σε περίπτωση ισοβαθμίας των υποψηφί-
ων εισάγονται στο Π.Μ.Σ. όλοι/-ες οι υποψήφιοι/-ιες που 
ισοβαθμούν με τον/την τελευταίο/-α επιτυχόντα/-ούσα, 
ως υπεράριθμοι/-ες.

Ο τρόπος επιλογής των εισακτέων, η διαδικασία και τα 
κριτήρια επιλογής, καθορίζονται στον οικείο Κανονισμό 
Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο οποίος έχει εγκριθεί από 
τη Σύγκλητο του Α.Π.Θ. (συνεδρίαση με αριθμό 3036/
21-10-2020) και αναφέρονται στην προκήρυξη.

Άρθρο 8 
Προσωπικό

Για την υλοποίηση του Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη 
Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ. και άλλων Α.Ε.Ι. 
της ημεδαπής, καθώς και μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων 
του Α.Π.Θ. ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της 
αλλοδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων/
ουσών, όπως αυτές ορίζονται από τις διατάξεις των άρ-
θρων 36, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και 45 του 
ν. 4485/2017. Η διοικητική και τεχνική υποστήριξη του 
Π.Μ.Σ. παρέχεται από τη Γραμματεία του Τμήματος Ια-
τρικής του Α.Π.Θ.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθεί η υφι-
στάμενη υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος Ιατρικής 
καθώς και η αίθουσα διδασκαλίας της Β’ Παιδιατρικής 
Κλινικής Α.Π.Θ. Τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. διεξάγονται σε 
κλιματιζόμενους χώρους κατάλληλους για διδασκαλία 
τόσο εντός όσο και εκτός της Πανεπιστημιούπολης 
Α.Π.Θ. Για τη διεξαγωγή των μαθημάτων ο απαραίτητος 
υλικοτεχνικός εξοπλισμός και το οπτικοακουστικό υλικό 
(οθόνες προβολής, projectors, ηχητική και μικροφωνι-
κή εγκατάσταση κ.λπ.) καλύπτονται από τα έσοδα του 
Π.Μ.Σ.

Άρθρο 10 
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊ-
κό έτος 2020 - 2021 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 
2024 - 2025. 

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας - Τέλη Φοίτησης

Ετήσιο Κόστος Λειτουργίας

Κατηγορία Δαπάνης Ποσό

Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες 
λογισμικού

6.000,00 €

Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε 
μεταπτυχιακούς φοιτητές

1.800,00 €

Δαπάνες αναλωσίμων 6.000,00 €
Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων 
του Π.Μ.Σ.

5.000,00 €

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

0,00 €

Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού 
προσωπικού των Α.Ε.Ι.

18.000,00 €

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

5.000,00 €

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

2.000,00 €

Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής 
υποστήριξης

12.000,00 €

Λοιπές δαπάνες, όπως έξοδα 
δημοσιότητας-προβολής, αγοράς 
εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης 
συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου

5.940,00 €

Λειτουργικά έξοδα Ιδρύματος 
(=30% τελών φοίτησης)

26.460,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΤΗΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 88.200,00 €

Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας καλύπτεται από 
τέλη φοίτησης ποσού τριών χιλιάδων εξακοσίων ευρώ 
(3.600,00 €) συνολικά.

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφα-
ση θα ρυθμίζονται από τον οικείο Κανονισμό Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 28 Δεκεμβρίου 2020

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
Ι

Αριθμ. απόφ. 16/5 (8)
    Υπερωριακή απασχόληση έτους 2021 προσω-

πικού Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσε-

ων Γιαννιτσών.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 7 του Κεφ. Β’ του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) 
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σύμφωνα με το οποίο στο πεδίο εφαρμογής του νόμου 
υπάγονται οι υπάλληλοι των Γενικών και Τοπικών Οργα-
νισμών Εγγείων Βελτιώσεων (περ. 1ιδ).

2. Την υπό στοιχεία 2/1015/ΔΕΠ/5-01-2016 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για την 
εφαρμογή των διατάξεων του Κεφ. Β’ του ν. 4354/2015 
(Α΄ 176) ’’Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του 
Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(Ο.Τ.Α.) πρώτου και δευτέρου βαθμού, των Νομικών 
Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ) και ιδιωτικού Δικαί-
ου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο του Κεφ. Α΄ του 
ν. 3429/2015 (Α’ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις’’ 
και ΑΔΑ: ΨΑΕΦΗ-ΠΟ7».

3. Τις διατάξεις των παρ. Α και Β του άρθρου 20 (Εργα-
σία καθ’ υπέρβαση και προς συμπλήρωση του υποχρεω-
τικού ωραρίου) του ν. 4354/2015 στις οποίες επισημαί-
νεται ότι είναι υποχρεωτική η δημοσίευση των ανωτέρω 
αποφάσεων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Την εισήγηση του Προέδρου του Οργανισμού για 
την πραγματοποίηση εργασίας καθ’ υπέρβαση και προς 
συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου για το έτος 
2021 στον Τ.Ο.Ε.Β. Γιαννιτσών, λόγω των αυξημένων υπη-
ρεσιακών αναγκών του Οργανισμού κατά την αρδευτική 
περίοδο, όπου τα έργα λειτουργούν σε 24ωρη βάση, 
αλλά και πέρα από την περίοδο λειτουργικής αιχμής των 
έργων κατά την αρδευτική περίοδο, λόγω της αναγκαιό-
τητας της συντήρησης του αρδευτικού δικτύου.

5. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δε συνεπάγεται επι-
βάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, καθώς οι πόροι 
των Ο.Ε.Β. προέρχονται από ανταποδοτικές εισφορές 
των ωφελούμενων (άρθρο 15 του ν.δ. 3881/1958 «Περί 
Έργων Εγγείων Βελτιώσεων»).

6. Tο άρθρο 4 του Κανονισμού Άρδευσης του Οργανι-
σμού που αναφέρει ότι: «Η λειτουργία του αρδευτικού 
δικτύου προβλέπεται να είναι γενικά 18ωρη. Στις περι-
όδους όμως αιχμής των ζητήσεων η λειτουργία θα είναι 
24ωρη», ομόφωνα αποφασίζει:

Την πραγματοποίηση υπερωριακής απασχόλησης 
καθ’ υπέρβαση και προς συμπλήρωση του υποχρεωτι-
κού ωραρίου του έτους 2021, σύμφωνα με το άρθρο 20 
του ν. 4354/2015.

Ειδικότερα:
α) Για το Α’ εξάμηνο του 2021 χορηγεί:
- απογευματινή υπερωριακή εργασία καθ’ υπέρβαση 

του υποχρεωτικού ωραρίου, μέχρι 240 ώρες για δύο 
άτομα τακτικό προσωπικό και μέχρι 1.120 ώρες για δε-
κατέσσερα άτομα επί συμβάσει προσωπικό.

- υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσι-
μες ημέρες προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρί-
ου, μέχρι 96 ώρες για δύο άτομα τακτικό προσωπικό και 
μέχρι 1.911 ώρες για δεκατέσσερα άτομα επί συμβάσει 
προσωπικό.

Αφορά συνολικά δέκα έξι άτομα προσωπικό και 3.367 
ώρες συνολικά κατ’ ανώτατο όριο.

β) Για το Β’ εξάμηνο του 2021 χορηγεί:
- απογευματινή υπερωριακή εργασία καθ’ υπέρβαση 

του υποχρεωτικού ωραρίου, μέχρι 240 ώρες για δύο 
άτομα τακτικό προσωπικό και μέχρι 1.120 ώρες για δε-
κατέσσερα άτομα επί συμβάσει προσωπικό.

- υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσι-
μες ημέρες προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωρα-
ρίου, μέχρι 96 ώρες για 2 άτομα τακτικό προσωπικό και 
μέχρι 1.820 ώρες για δεκατέσσερα άτομα επί συμβάσει 
προσωπικό.

Αφορά συνολικά δέκα έξι άτομα προσωπικό και 3.276 
ώρες συνολικά κατ’ ανώτατο όριο.

Αρμόδιο όργανο για την αναγκαιότητα πραγματοποίη-
σης υπερωριακής απασχόλησης καθίσταται ο Πρόεδρος 
Κουμαρτζούδης Νικόλαος και για την παρακολούθηση 
της υλοποίησής εντός των ορίων του εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού έτους 2021 το οικονομικό τμήμα του 
Οργανισμού.

Η  απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Γιαννιτσά, 21 Δεκεμβρίου 2020

Ο Πρόεδρος 

Ν. ΚΟΥΜΑΡΤΖΟΥΔΗΣ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(9)
      Στην καταλογιστική πράξη της Προϊσταμένης της Δι-

εύθυνσης του Τελωνείου Σύρου που δημοσιεύθηκε στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 5652), απόφαση 9 στη 
σελίδα 66498, διορθώνεται 

το εσφαλμένο: «Με την υπ’ αρ. 26/06-08-2020 κατα-
λογιστική πράξη …»,

στο ορθό: «Με την υπ’ αρ. 41/03-12-2020 καταλογι-
στική πράξη …».

  (Από την ΑΑΔΕ - Τελωνείο Σύρου).

Ι

(10)
      Στην καταλογιστική πράξη της Προϊσταμένης της Δι-

εύθυνσης του Τελωνείου Σύρου, που δημοσιεύθηκε στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 5652), απόφαση 8 στη 
σελίδα 66498, διορθώνεται

το εσφαλμένο: «Με την υπ’ αρ. 26/06-08-2020 κατα-
λογιστική πράξη …», 

στο ορθό: «Με την υπ’ αρ. 42/03-12-2020 καταλογι-
στική πράξη …».

  (Από την ΑΑΔΕ - Τελωνείο Σύρου).   
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*02060973112200008*

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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