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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 2661/171761 (1)
Έγκριση κυκλοφοριακής οργάνωσης και σήμανσης 

Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Πατητηρίου Αλοννήσου.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107Α’) «Διοίκη-

ση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θε-
μάτων για τη Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

2. Τον ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -
Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3. Τον ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57Α’) που αφορά στην κύ-
ρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, (ΚΟΚ), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως τα αρθρ. 52 και 52Α.

4. Το άρθρο 109 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α’/23.03.1999) 
περί Δημοσίευσης Αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξου-
σιοδότηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.

5. Το π.δ. 138/2010 (ΦΕΚ 231Α’) «Οργανισμός της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας».

6. Τις υπ’ αριθμ. 1115/2012, 49/2012 και 819/2013 
αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας αναφορικά 
με τη διαδικασία θέσπισης κυκλοφοριακών και άλλων 
συναφών ρυθμίσεων από τους ΟΤΑ για τις οδούς αρμο-
διότητάς τους.

7. Το υπ’ αριθμ. 15109/13.05.2013 έγγραφο της Δ/νσης 
Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσω-
τερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών ορ-
γάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής 
κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρω-
μένων Διοικήσεων».

8. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2874/173392/18-11-2013 έγ-
γραφο της Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας 
Στερεάς Ελλάδας με θέμα: «Διευκρινίσεις - Οδηγίες περί 
Εγκρίσεων Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων οδικών δικτύων 
στους ΟΤΑ και στους χερσαίους χώρους λιμένων».

9. Τις διατάξεις του αρθρ. 56 του ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 
93Α’) «Επείγουσες Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών».

10. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 11181/136302/28.08.2017 
(ΑΔΑ: 6Δ5ΕΟΡ10-ΩΩ3) απόφαση του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελ-
λάδας με θέμα: «Τροποποίηση - συμπλήρωση της υπ’ 
αριθμ. 9663/97430/2-9-2013 απόφασης της Γ.Γ.Α.Δ.Θ.-
Στ. Ελ., όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1122/ 
9732/28.1.2014 απόφαση, αναφορικά με την άσκηση 
αρμοδιότητας σύμφωνα με τα άρθρα 52 και 52 Α του ν. 
2696/1999, όπως ισχύει».

11. Την υπ’ αριθμ. 13917/15-05-2017 απόφαση Υπ. 
Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/ΥΟΔΔ/26-5-2017) περί διορισμού 
του Νικολάου Ντίτορα του Ευαγγέλου ως Συντονιστή 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς 
Ελλάδας.

12. Την υπ’αριθμ. 1959/18509/6-2-2018 απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στ. 
Ελλάδας περί «Ορισμού αναπληρωτή Συντονιστή Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδας».

13. Την κοινή υπουργική απόφαση 8315/2-2-2007 
(ΦΕΚ 202Β’/16-2-2007) περί Κατάταξης Λιμένων.

14. Την υπ’ αριθμ. 52907 (ΦΕΚ 2621/Β’/31-12-2009) 
απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλι-
ματικής Αλλαγής, με θέμα: «Ειδικές ρυθμίσεις για την 
εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους 
χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλο-
φορία πεζών».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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15. Το άρθρο 45 του ν. 4150/2013 «Περί κυκλοφοριακών 
ρυθμίσεων λιμένων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

16. Τα με αριθμ. ΔΥΟ/277/Φ.252/26-3-2018, ΔΥΟ-οικ/ 
2696/Φ252/18-5-2018 έγγραφα του ΥΠΟ.ΜΕ. σχετικά με 
διευκρινήσεις περί διαδικασιών όσο αναφορά τα μέτρα 
ρύθμισης κυκλοφορίας (Κώδικας Οδική Κυκλοφορίας 
ν. 2696/1999), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

17. Το αριθμ. 283/2016 (αριθμ. 2796/154946/8-9-2016 
ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ.) έγγραφο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 
Αλοννήσου, με το οποίο μας διαβιβάστηκε η Θεωρημέ-
νη «Μελέτη κυκλοφοριακής οργάνωσης και Σήμανσης 
Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Πατητηρίου».

18. Το αριθμ. 1304/77897/7-7-2017 έγγραφο παρατη-
ρήσεων της υπηρεσίας μας επί της παραπάνω μελέτης.

19. Το αριθμ. 3122-Τ17Α/53834/2018/13.7.2018 
(αριθμ. 1870/107094/16.7.2018 ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ.)έγγραφο 
της Διεύθυνσης Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με δια-
βίβαση της αναθεωρημένης μελέτης προς το Υ.ΝΑ.Ν.Π.-
ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΛΑ και σύμφωνη γνώμη επί της μελέτης.

20. Το αριθμ. 2132.15/1999/2018/29.8.2018 της Λι-
μενικής αρχής Σκιάθου προς το Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.
ΑΚΤ./Δ.Λ.Α. Β΄.

21. Το αριθμ. 217/8-5-2019 έγγραφο του Δημοτικού 
Λιμενικού Ταμείου Αλοννήσου, με το οποίο μας διαβι-
βάστηκε η υπ’ αριθμ. 17/2019(8-4-2019) απόφαση του 
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δήμου Αλοννήσου περί 
έγκρισης της από 11-2-2019 θεωρημένης από το Δήμο 
Βόλου Τροποποιημένης - αναθεωρημένης μελέτης κυ-
κλοφοριακής οργάνωσης και Σήμανσης Χερσαίας Ζώνης 
Λιμένα Πατητηρίου που συντάχθηκε από τον Πολιτικό 
Μηχανικό Κεφαλά Βασίλειο.

22. Το αριθμ. 538/18-2-2019 (αριθμ. 2148/132862/8-
8-2019 ΔΙΠΕΧΩΣΧ) έγγραφο του Δημοτικού Λιμενικού 
Ταμείου προς το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής για υποβολή της νέας αναθεωρημένης μελέτης.

23. Το π.δ. 84 (ΦΕΚ 123/Α΄/17.7.2019) περί «Σύστασης 
και κατάργησης Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμ-
ματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων.

24. Την αριθμ. 2132.15/69857/26-9-2019 (αριθμ. 2661/ 
171761/3-10-2019 ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ.) σύμφωνη γνώμη του 
Υπουργού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής σχετικά με τις προτεινόμενες κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις στη χερσαία ζώνη λιμένα Πατητηρίου Αλον-
νήσου.

25. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

και επειδή:
Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αιτιολο-

γούνται επαρκώς από την αρμόδια υπηρεσία του Δη-
μοτικού Λιμενικού Ταμείου Αλοννήσου και συμβάλλουν 
στην εξυπηρέτηση των πολιτών και στη βελτίωση των 
κυκλοφοριακών συνθηκών της περιοχής, αποφασίζουμε:

Την έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που 
προτείνονται με την από 11/2/2019 εγκεκριμένη Τρο-
ποποιημένη - Αναθεωρημένη μελέτη κυκλοφοριακής 
οργάνωσης και σήμανσης Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Πατη-
τηρίου όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 17/2019 απόφαση 
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αλοννήσου.

Η εν λόγω έγκριση χορηγείται με τις εξής προϋποθέσεις:
1. Να λαμβάνεται μέριμνα έτσι ώστε με την εφαρμογή των 

προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να μην επηρεά-
ζονται οι υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής μεταφοράς.

2. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να υπο-
στηρίζουν και τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ).

3. Τα μέτρα που λαμβάνονται με την παρούσα από-
φαση να ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πι-
νακίδων σήμανσης, εκτός αν κατά το χρόνο ισχύος των 
μέτρων αυτών η κυκλοφορία ρυθμίζεται από στελέχη 
της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής.

4. Οι τοποθετούμενες πινακίδες σήμανσης πρέπει να 
είναι κατασκευασμένες και τοποθετημένες σύμφωνα με 
τις σχετικές προδιαγραφές του Υπουργείου Υποδομών 
και Μεταφορών όπως και τα υλικά και η εφαρμογή της 
οριζόντιας σήμανσης.

5. Με την παρούσα απόφαση δεν νομιμοποιούνται 
τυχόν παράνομες ενέργειες.

6. Παρακολούθησης της ακριβούς εκτέλεσης των όρων 
που έχουν τεθεί με αυτή, από τις Αρχές προς τις οποίες 
αποστέλλεται, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.

7. Να τηρούνται απαρέγκλιτα τα όσα εγκρίθηκαν με 
την υπ’ αριθμ. 17/2019 απόφαση του Δημοτικού Λιμε-
νικού Ταμείου Αλοννήσου.

8. Το παρόν δεν υποκαθιστά απαιτούμενες άλλες 
εγκρίσεις ή άδειες που πρέπει να ληφθούν για την υλο-
ποίηση των εν λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Η ασφάλεια οδικής κυκλοφορίας, οι απαραίτητες ση-
μάνσεις και η ενημέρωση των πολιτών που άπτονται 
των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων αποτελούν 
μέριμνα του Δήμου.

Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί προσφυ-
γή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον 
του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών μέσα σε διά-
στημα τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Λάρισα, 22 Νοεμβρίου 2019

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ

Ι

        Αριθμ. οικ.239985 (2)
Διαπιστωτική πράξη της αυτοδίκαιης λύσης της 

αμιγούς Κοινοτικής Επιχείρησης της πρώην Κοι-

νότητας Ερείκουσας του Νομού Κέρκυρας με 

την επωνυμία «Κοινοτική Επιχείρηση Ανάπτυ-

ξης Ερείκουσας (ΚΕΑΕ)».

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

  Έχοντες υπόψη:
1. Την παρ.1 του άρθρου 28 του ν.4325/2015 (Α’ 47) 

«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γρα-
φειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατά-
σταση αδικιών και άλλες διατάξεις».
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2. Την 7675/7.6.1999 (Β’ 1467) απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων «Σύσταση 
αμιγούς Κοινοτικής Επιχείρησης στην Κοινότητα Ερεί-
κουσας του Νομού Κέρκυρας».

3. Το άρθρο 277 του π.δ. 410/1995 (Α’ 231) «Κωδικο-
ποίηση σε ενιαίο κείμενο νόμου με τίτλο ’“Δημοτικός 
και Κοινοτικός Κώδικας” των ισχυουσών διατάξεων του 
Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, όπως τροποποιήθη-
καν και συμπληρώθηκαν».

4. Τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 269 του ν. 3463/2006 
(Α’ 114) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

5. Την παρ.3 του άρθρου 17 του ν. 3812/2009 (Α’ 234).
6. Τα άρθρα 214 παρ.1 και 2, 215 παρ.1, 2 και 3, 226 

παρ.1 και 2, 238 παρ.1, 2801 και 111 παρ.2 του ν. 3852/ 
2010 (Α’ 87), σε συνδυασμό με το άρθρο 5 παρ.8 του 
ν. 4623/2019 (Α’ 134).

7. Την 15870/2017 (ΥΟΔΔ 250 - ΑΔΑ: ΩΨΦΒ465ΧΘ7 - Τ4Γ) 
υπουργική απόφαση «Διορισμός του Νικολάου Παπαθεο-
δώρου του Αγγελάκη ως Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

8. Την υποπερίπτωση δδ΄) της περίπτωσης α΄) της
παρ. 4 του άρθρου 8 του π.δ. 139/2010 (Α’ 232) «Οργα-
νισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

9. Την οικ.10819/16/22.2.2007 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 
«Νέο θεσμικό πλαίσιο των Επιχειρήσεων ΟΤΑ».

10. Την οικ.71245/77/19.12.2007 όμοια «Διευκρινίσεις 
ζητημάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή του 
νέου θεσμικού πλαισίου για τις δημοτικές και κοινοτι-
κές επιχειρήσεις».

11. Την οικ.4569/27.1.2011 (ΑΔΑ: 4ΑΡΟΚ-ΞΘ) εγκύκλιο 
του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ «Θέματα συγχωνεύσεων και προσωπι-
κού νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και επιχειρή-
σεων των δήμων».

12. Την 39/2011 γνωμοδότηση του ΣΤ’ Τμήματος του 
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

13. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
ουδεμία δαπάνη και 

14. την 132537/14.6.2017 (ΑΔΑ: ΩΙΚΖΟΡ1Φ-Ζ04) από-
φαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου περί ορι-
σμού αναπληρωτή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος 
του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, διαπιστώνουμε:

Την αυτοδίκαιη λύση της αμιγούς Κοινοτικής Επιχεί-
ρησης της πρώην Κοινότητας Ερείκουσας του Νομού 
Κέρκυρας με την επωνυμία «Κοινοτική Επιχείρηση Ανά-
πτυξης Ερείκουσας (ΚΕΑΕ)» από την 1η.1.2011, ημερο-
μηνία κατά την οποία παρήλθε η προθεσμία των παρ.1 
και 2 του άρθρου 269 του ν. 3463/2006 (Α’ 114), όπως 
αυτή παρατάθηκε με την παρ.3 του άρθρου 17 του 
ν.3812/2009 (Α’ 234).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Κέρκυρα, 23 Οκτωβρίου 2019

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ.α.α.
Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης 
Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

    Αριθμ. απόφ. 230 (3)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για το μόνι-

μο προσωπικό του Δήμου έτους 2020. 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/ 2015.
2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/ 

2010 ( ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 48 του 
ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28-06-2007) «Κύρωση του 
Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλ-
λήλων».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 10 και 12 του ν. 2503/1997 
(ΦΕΚ 107/τ.Α΄/30-05-1997) « Διοίκηση, οργάνωση, στελέ-
χωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική 
αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

5. Την αριθ. οικ. 2/78400/ 0022/14-11-2011 εγκύκλιο 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, «Παροχή οδηγιών 
για την εφαρμογή των διατάξεων του Δεύτερου Κεφα-
λαίου του ν. 4024/ 2011 (ΦΕΚ 226/Α΄) «Συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή 
εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθε-
σμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 - 2015».

6. Το γεγονός ότι απαιτείται το μ όνιμο προσωπικό του 
Δήμου να απασχοληθεί υπερωριακά και πέραν του κανο-
νικού ωραρίου εργασίας για την αντιμετώπιση εποχικών, 
εκτάκτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών.

7. Το γεγονός ότι κατά την διάρκεια του έτους προ-
κύπτουν ενδεικτικά οι παρακάτω εποχικές, έκτακτες ή 
επείγουσες ανάγκες:

• Η κάλυψη εποχιακών αναγκών, όπως ή άμεση αποκα-
τάσταση και επισκευή των οδοστρωμάτων, η οποία επι-
βάλλεται να γίνεται κατά τους θερινούς μήνες, διανοίξεις 
οδών και αποκαταστάσεις βλαβών στα δημοτικά δίκτυα.

• Η αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργούνται 
από ακραία φαινόμενα, θεομηνίες και φυσικές κατα-
στροφές.

• Το κλάδεμα των υψηλών δένδρων, αποκομιδή κλα-
διών από τις κλαδεύσεις, ανάγκες αρδεύσεων των πάρκων 
κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, καταστάσεις θεομηνιών 
και εκτάκτων γεγονότων, καθαρισμός χώρων πρασίνου.

• Η αποκατάσταση βλαβών στα δίκτυα ηλεκτροφωτι-
σμού, παροχές ρεύματος, τοποθετήσεις και συντήρηση 
εορταστικού διακόσμου.

• Η διοργάνωση πολιτιστικών, ψυχαγωγικών, επετεια-
κών και κοινωνικών εκδηλώσεων, η υλοποίηση επιμορ-
φωτικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

• Η υποδοχή και φιλοξενία αντιπροσωπειών εσωτερι-
κού και εξωτερικού, προσκεκλημένων, αδελφοποιήσεις

• Η σύνταξη του ετήσιου απολογισμού, ισολογισμού 
και οικονομικών εγκαταστάσεων.

• Ο έλεγχος και συντήρηση δικτύων πληροφορικής και 
Η/Υ του Δήμου και Δημοτικών Ενοτήτων.

• Η προετοιμασία εθνικών εκλογών - μεταδημοτεύσεις - 
ετεροδημότες - αναθεώρηση εκλογικών καταλόγων.
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• Τήρηση πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού 
Συμβουλίου, Συμβουλίου Δημοτικών και Τοπικών Κοι-
νοτήτων, Οικονομικής Επιτροπής, Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής, Εκτελεστικής Επιτροπής.

• Η έκδοση αδειών ταφής από τους Ληξίαρχους του 
Δήμου

• Η γραμματειακή υποστήριξη των Νομικών προσώπων.
• Επισκευή, συντήρηση και καλή λειτουργία των 

υδραυλικών έργων ύδρευσης, αποχέτευσης ακαθάρτων 
και όμβριων και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας πό-
σιμου και ακαθάρτου νερού (γεωτρήσεις, δίκτυο ύδρευ-
σης, υδατοδεξαμενές, δίκτυο αποχέτευσης, βιολογικός 
καθαρισμός κλπ.).

• Σχεδιασμός, μελέτη, κατασκευή, δικτύων ύδρευσης 
και αποχέτευσης του Δήμου και των αντίστοιχων εγκα-
ταστάσεων επεξεργασίας νερού αποβλήτων.

• Καταγραφή των καταναλώσεων νερού στους υδρο-
μετρητές.

• Μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των κάθε είδους τε-
χνικών έργων του Δήμου (συγκοινωνιακά έργα, κτιριακά 
έργα, έργα διαμόρφωσης, διαρρύθμισης και εξοπλισμού 
των κοινόχρηστων χώρων, υδραυλικά και εγγειοβελτι-
ωτικά έργα).

• Επίβλεψη εκτέλεσης των έργων που εκτελούνται με 
αυτεπιστασία.

• Μεριμνά για τις διαδικασίες παραλαβής των έργων 
που εκτελούνται από τρίτους.

• Αρμοδιότητες πολιτικής προστασίας.
• Αρμοδιότητες σε θέματα εγκαταστάσεων και αδει-

οδοτήσεων.
9. Την εφαρμογή του ν. 4354/2015, ενημέρωση μη-

τρώου μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου, ενέρ-
γειες ένταξης και αποστολής αρχείων στην Ενιαία Αρχή 
Πληρωμών, υπηρεσιακές μεταβολές των υπαλλήλων, 
προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων προσωπικού κ.λπ.

• Τον αριθμό των υπηρετούντων μονίμων υπαλλήλων 
του Δήμου ανά κατηγορία ως εξής:

• 09 Υπάλληλοι ΠΕ
• 01 Υπάλληλοι ΤΕ
• 13 Υπάλληλοι ΔΕ
• 3 Υπάλληλοι ΥΕ
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 

απόφασης θα προκληθεί δαπάνη που θα βαρύνει τον 
προϋπολογισμό του Δήμου, οικονομικού έτους 2020 
στους κάτωθι αναφερόμενους:

Κ.Α. 10- 6012.001 (ποσό 500,00 €)
Κ.Α. 10 - 6012.002 (ποσό 5.000,00 €)
Κ.Α. 10 - 6012.003 (ποσό 1.000,00 €), αποφασίζει:
1. Καθιερώνει για όλο το έτος 2020 υπερωριακή εργα-

σία, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι διατάξεις του 
ν. 4354/2015, για το μόνιμο προσωπικό του Δήμου και 
συγκεκριμένα για (09) υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ, (01) 
υπάλληλο κατηγορίας ΤΕ, (13) Υπαλλήλους κατηγορίας 
ΔΕ και (3) Υπαλλήλους κατηγορίας ΥΕ.

Οι ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας δεν 
μπορούν να υπερβαίνουν τις είκοσι (20) ανά υπάλληλο 
μηνιαίως.

2. Όταν προκύπτει εποχιακή ή επείγουσα ανάγκη,
ο Δήμαρχος με απόφασή του θα ορίζει τα άτομα που θα 

απασχοληθούν για την κάλυψη της σχετικής ανάγκης 
καθώς επίσης θα βεβαιώνει τον αριθμό των ωρών απα-
σχόλησης του κάθε ατόμου με ημερήσια δελτία υπερω-
ριακής απασχόλησης.

3. Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και τον έλεγχο 
της πραγματικής παροχής της υπερωριακής εργασίας 
ορίζονται οι αρμόδιοι Προϊστάμενοι του Δήμου.

4. Η προκύπτουσα δαπάνη δεν μπορεί σε καμιά περί-
πτωση να υπερβαίνει κατά μήνα το ένα δωδέκατο (1/12) 
των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ασπράγγελοι, 6 Δεκεμβρίου 2019

Ο Δήμαρχος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΚΟΥΒΕΛΟΣ 

Ι

   Αριθμ. 12889 (4)
Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών με τίτλο «Κλινική Ψυχική Υγεία» 

(Clinical Mental Health) του Τμήματος Ιατρικής 

της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελεί-

ου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
(Συνεδρίαση 3000/29 και 30-8-2019)

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3341/1925 (ΦΕΚ 154/τ.Α’/22-6-1925) 

«Περί ιδρύσεως Πανεπιστημίου εν Θεσσαλονίκη», με τον 
οποίο ιδρύθηκε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσα-
λονίκης ως «Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης», όπως μετο-
νομάστηκε σε «Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονί-
κης» με το άρθρο 7 του ν. 3108/1954.

2. Τις διατάξεις του π.δ. 98/2013 (ΦΕΚ 134/τ.Α’/5-6-2013, 
διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ 140/τ.Α’/11-6-2013) «Κατάρ-
γηση του Γενικού Τμήματος και ίδρυση-συγκρότηση, 
μετονομασία και ανασυγκρότηση Σχολών του Αριστο-
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τις διατάξεις του 
π.δ. 74/2017 (ΦΕΚ 106/τ.Α’/31-7-2017) «Μετονομασία της 
Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης».

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α’) «Οργάνω-
ση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις 
για την έρευνα και άλλες διατάξεις», ιδίως των άρθρων 
31-37 και 43-46, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 
14 και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α’/2-8-2005) «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα δι-
πλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α’/13-7-2010) 
«Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.
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6. Την υπουργική απόφαση με αριθμό 216772/Ζ1/ 
8-12-2017 (ΦΕΚ 4334/τ.Β’/12-12-2017): «Τρόπος κατάρ-
τισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και 
της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μετα-
πτυχιακών Σπουδών».

7. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό: α) 163204/
Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων 
του Ν. 4485/17 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών σπου-
δών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-Λοιπά θέ-
ματα», β) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινήσεις σχετικά 
με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114), 
και γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22-12-2017 «Εφαρμογή 
των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄114) για θέματα με-
ταπτυχιακών σπουδών», δ) 22879/Ζ1/9-2-2018 «Εφαρ-
μογή 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 
(Α’38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες 
διατάξεις».

8. Την αριθμ. 108075/Ζ1/3-7-2019 (ΦΕΚ 432/τ.ΥΟΔΔ/
5-7-2019, διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ 809/τ.ΥΟΔΔ/
3-10-2019) διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων περί εκλογής Πρύτανη και 
τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Αριστοτελείου Πανε-
πιστημίου Θεσσαλονίκης με θητεία από 01-09-2019 έως 
31-08-2022.

9. Την αριθμ 778/9-9-2019 πράξη του Πρύτανη του 
ΑΠΘ με θέμα «Καθορισμός του τομέα ευθύνης και των 
επιμέρους αρμοδιοτήτων των τεσσάρων (4) Αντιπρυτά-
νεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης», 
όπως εγκρίθηκε με την αριθμ. 975/11-9-2019 απόφα-
ση της Συγκλήτου του ΑΠΘ στη συνεδρίαση με αριθμ 
3001/9 και 10-9-2019 (ΦΕΚ 3493/τ.Β’/18-9-2019).

10. Την αριθμ. 1179/12-9-2019 πράξη του Πρύτανη 
του ΑΠΘ με θέμα «Καθορισμός της σειράς αναπλήρω-
σης του Πρύτανη σε περίπτωση προσωρινής απου-
σίας ή κωλύματος άσκησης των καθηκόντων του» 
(ΦΕΚ 3493/τ.Β’/18-9-2019).

11. Την αριθμ. 3633/3-10-2019 πράξη του Πρύτανη 
του ΑΠΘ, σχετικά με την τροποποίηση της ανωτέρω με 
αριθμό 778/9-9-2019 πράξης του Πρύτανη του Αριστο-
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), ως προς 
τις επιμέρους αρμοδιότητες των Αντιπρυτάνεων (ΦΕΚ 
3749/τ.Β’/10-10-2019).

12. Την αριθμ. 164/3-9-2019 πράξη του Πρύτανη του 
ΑΠΘ. περί συγκρότησης της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. για το 
ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 (ΑΔΑ: ΩΣ4046Ψ8ΧΒ-ΘΑΤ) 
και τις αριθμ. 1757/17-9-2019 (ΑΔΑ: 6ΨΚΠ46Ψ8ΧΒ-ΙΤΒ) 
και 4589/10-10-2019 (ΑΔΑ:6Θ7946Ψ8ΧΒ-ΡΤΛ) πράξεις 
του Πρύτανη του ΑΠΘ για την ανασυγκρότηση της Συ-
γκλήτου του ΑΠΘ για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020,

13. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ια-
τρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό 
11/27-11-2018).

14. Τη με αριθμό 2/27-8-2019 θετική εισήγηση της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών.

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του ΑΠΘ, απο-
φασίζουμε:

Την ίδρυση και λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 
2019-2020 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-σαλονίκης με 
τίτλο: «Κλινική Ψυχική Υγεία» (Clinical Mental Health), 
ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Α.Π.Θ. οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό 
έτος 2019-2020 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο: «Κλινική Ψυχική Υγεία» (Clinical Mental Health), 
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις 
διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄114).

Άρθρο 2 
Γνωστικό Αντικείμενο - Σκοπός

Αντικείμενο του ΠΜΣ αποτελεί η διεπιστημονική, με-
ταπτυχιακή εκπαίδευση, η προαγωγή της γνώσης και 
η ανάπτυξη της έρευνας στο αντικείμενο της Κλινικής 
Ψυχικής Υγείας, η άσκηση της οποίας αφορά κυρίως 
στην προώθηση της ψυχικής υγείας και η αντιμετώπιση 
των ψυχικών διαταραχών, καθώς και η ένταξη τους σε 
ευρύτερο κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο, αποκαλύ-
πτοντας τους καθοριστικούς παράγοντες της υγείας, 
της νόσου και της αντιμετώπισής της. Το αντικείμενο 
του Π.Μ.Σ. ενσωματώνει εφαρμοσμένη επιστημονική 
έρευνα, θεωρία, κλινική εξέταση/παρατήρηση και πο-
λυδιάστατη θεραπευτική προσέγγιση, στοχεύοντας 
στην κατανόηση, αποτροπή και θεραπεία της ψυχικής 
δυσπροσαρμοστικότητας και της ψυχιατρικής διατα-
ραχής και στη συνολική προαγωγή της ψυχικής υγείας. 
Το Π.Μ.Σ. στην «Κλινική Ψυχική Υγεία» έχει σχεδιαστεί 
ειδικά για να προάγει την εφαρμοσμένη γνώση, την κα-
τανόηση και τις κλινικές δεξιότητες στους κεντρικούς 
θεωρητικούς, μεθοδολογικούς και εμπειρικούς τομείς 
της Κλινικής Ψυχικής Υγείας.

Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ θα μπορούν να απασχοληθούν 
σε θέσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Κλινική Ψυχική Υγεία» (Clinical Mental 
Health).

Άρθρο 4
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων 

Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, 
Βιολογίας, Νοσηλευτικής, Ψυχολογίας καθώς και άλλοι 
επιστήμονες Υγείας (όπως Λογοθεραπευτές, Παιδα-
γωγοί), πτυχιούχοι άλλων συναφών Πανεπιστημιακών 
Τμημάτων (Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής εργασίας κα.) ή 
ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, συναφούς γνω-
στικού αντικειμένου.
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Υποψήφιοι μπορούν να είναι και τελειόφοιτοι φοιτητές, 
οι οποίοι θα έχουν περατώσει επιτυχώς τις προπτυχιακές 
τους σπουδές πριν από τη λήξη των εγγραφών και θα 
πληρούν όλες τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο Π.Μ.Σ.

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 και μόνο ένας κατ’ έτος, αρ-
κεί να υπηρετεί σε οικεία Τμήματα του Ιδρύματος όπου 
οργανώνεται το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα.

Άρθρο 5 
Χρονική διάρκεια σπουδών

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε ένα πλήρες 
ημερολογιακό έτος.

Άρθρο 6 
Πιστωτικές Μονάδες-
Γλώσσα Διεξαγωγής του Προγράμματος

Ως γλώσσα διδασκαλίας και εκπόνησης της Διπλωμα-
τικής Εργασίας ορίζεται ελληνική.

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών, ο μεταπτυχιακός φοιτητής πρέπει να παρακο-
λουθήσει και να εξετασθεί επιτυχώς σε έξι (6) μαθήματα, 
τέσσερα (4) στο Α’ εξάμηνο σπουδών, δύο (2] στο Β’ εξά-
μηνο σπουδών και νά εκπονήσει διπλωματική εργασία. 
Η έναρξη της διπλωματικής εργασίας (ανάληψη θέμα-
τος, προετοιμασία-παρουσίαση διαγράμματος μελέτης) 
γίνεται στο Β’ εξάμηνο και ολοκληρώνεται (συγγραφή-
παρουσίαση) τρεις μήνες μετά τη λήξη του Β’ εξαμήνου, 
δηλαδή με τη λήξη του πλήρους ημερολογιακού έτους.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως 
εξής:

Α’ εξάμηνο

Μαθήματα Τύπος ECTS

1. Κλινική ψυχιατρική και ψυχική υγεία (ιστορία της ψυ-

χιατρικής και της ψυχολογίας, κλινική εικόνα, διάγνωση, 

νοσολογία, ταξινόμηση)

Υ 7,5

2. Ψυχολογικές θεωρίες και ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις Υ 7,5

3. Βιολογική ψυχιατρική (βιολογικά μοντέλα της ψυχικής 

νόσου, βασική και κλινική ψυχοφαρμακολογία και άλλες 

βιολογικές θεραπείες)

Υ 7,5

4. Στρες (ψυχολογικές και βιολογικές έννοιες και ορισμοί 

εργασιακό στρες-burnout, σχέση στρες και ψυχοσωματική 

ανάπτυξη, ψυχική νόσος, ευ-ζειν κ.α)

Υ 7,5

Σύνολο μονάδων εξαμήνου 30

Β’ εξάμηνο

Μαθήματα Τύπος ECTS

1. Νευροψυχολογία και ψυχομετρία (βασικές έννοιες και 

βασική θεωρία των μετρήσεων, ερωτηματολόγια και δοκι-

μασίες κατά ένδειξη, μέθοδοι εφαρμογής και αξιολόγησης)

Υ 7,5

2. Ερευνητική μεθοδολογία (ερευνητική ιδέα, σχεδιασμός 

μελέτης, είδη μελετών, μεθοδολογία συλλογής και στα-

τιστικής ανάλυσης δεδομένων, συγγραφή και ανάγνωση 

μελετών και βιβλιογραφική ανασκόπηση και κριτική)

Υ 7,5

Σύνολο μονάδων εξαμήνου Υ 15

Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία 30 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ ECTS 75

Άρθρο 7 
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται, κατ’ 
ανώτατο όριο, σε σαράντα πέντε (45) μεταπτυχιακούς 
φοιτητές/τριες ετησίως. Σε περίπτωση ισοβαθμίας των 
υποψηφίων εισάγονται στο ΠΜΣ όλοι οι υποψήφιοι που 
ισοβαθμούν με τον τελευταίο επιτυχόντα, με μέγιστο 
αριθμό αυτόν των πέντε (5) υποψηφίων, ως υπεράριθμοι.

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 ΑΠΘ (συνεδρίαση με αριθμό 3000/29 και 
30-8-2019) και αναφέρονται στην προκήρυξη.

Άρθρο 8 
Προσωπικό

Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος 
Ιατρικής, μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ΑΠΘ και μέλη 
ΔΕΠ άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλο-
δαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων, όπως 
αυτές ορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 36, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει και 45 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 9 
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για τη λειτουργία του προγράμματος θα χρησιμοποι-
ηθεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος 
Ιατρικής του ΑΠΘ ή άλλες ανάλογες εκπαιδευτικές υπο-
δομές, οι οποίες περιλαμβάνουν χώρους διδασκαλίας, 
κατάλληλα εξοπλισμένους με σύγχρονα μέσα διδασκα-
λίας και ηλεκτρονικούς υπολογιστές, βιβλιοθήκες, και 
εργαστήρια με ειδικό εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας.

Άρθρο 10 Διάρκεια 
Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 
2019-2020 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2023-24.

Άρθρο 11 
Τέλη Φοίτησης - Ετήσιο Κόστος Λειτουργίας

Κατηγορία Δαπάνης Ποσό

Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 6.200,00 €

Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς 

φοιτητές
2.500,00 €

Δαπάνες αναλωσίμων 4.000,00 €

Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του ΠΜΣ 1.000,00 €

Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του ΠΜΣ 

για εκπαιδευτικούς σκοπούς
1.000,00 €

Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των ΑΕΙ και 

ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων που συμμετέχουν 

στην οργάνωση του ΠΜΣ

30.000,00 €
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Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των ΑΕΙ 

που συμμετέχουν στην οργάνωση του ΠΜΣ
7.000,00 €

Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού της παρ. 5 

του άρθρου 36 του ν. 4485/2017
10.000,00 €

Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης 14.000,00 €

Λοιπές δαπάνες, όπως έξοδα δημοσιότητας-προβολής, 

αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης συνεδρίου, 

δαπάνες εργασιών πεδίου

12.500,00 €

Λειτουργικά έξοδα Ιδρύματος (=30% τελών φοίτησης) 37.800,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΤΗΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 126.000,00 €

Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας καλύπτεται από τέλη 
φοίτησης ποσού τεσσάρων χιλιάδων (4.000 €), συνολικά 
για ένα κύκλο σπουδών.

Άρθρο 12 
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, 
θα ρυθμίζονται από τον οικείο Κανονισμό Μεταπτυχια-
κών Σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 11 Δεκεμβρίου 2019
Ο Πρύτανης κ.α.α. 
Ο Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ   
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*02049803112190008*

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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