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Αριθμ. 108727 (1)
   Έγκριση της υπ’ αρ. 31/2022 απόφασης του Δημο-

τικού Συμβουλίου του Δήμου Ανατολικής Μάνης 

Ν. Λακωνίας που αφορά μερική τροποποίηση του 

Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχω-

ση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπικής 
Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 107).

2. Τον ν. 3852/2010 (Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυ-
τοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρό-
γραμμα Καλλικράτης» και ιδίως των άρθρων 97 και 280.

3. Το άρθρο 8 του π.δ. 139/2010 «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου» (Α΄ 232).

4. Τα άρθρα 28 και 28Α του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρα-
τισμός της Διοίκησης - Καταπολέμησης Γραφειοκρατίας 
και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών 
και άλλες διατάξεις» (Α΄47).

5. Την υπ’ αρ. 34021/25-5-2022 (Υ.Ο.Δ.Δ. 435) απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών περί αυτοδίκαιης απαλλα-
γής του Νικόλαου Παπαθεοδώρου του Αγγελάκη από 
τα καθήκοντα του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και 
ορισμός Ασκούντος Καθήκοντα Συντονιστή της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας 
και Ιονίου.

6. Την υπ’ αρ. 140634/22.6.2017 (Β΄ 2208) απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Μεταβίβαση δικαιώματος 
υπογραφής ‘’Με εντολή Συντονιστή‘’ στον Προϊστάμενο 
της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας και στους 
Προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης 
Εσωτερικής Λειτουργίας, της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου», όπως 
τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 304768/4-12-2017 (Β΄ 4409) 
και 291101/31.12.2018 (Β΄ 86) όμοιες αποφάσεις.

7. Το άρθρο 10 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και 
Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α΄ 143).

8. Τα π.δ. 37/1987 (Α΄ 11), 22/1990 (Α΄ 7) και 50/2001 
(Α΄ 39) που αφορούν τον καθορισμό των προσόντων 
διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα, όπως 
ισχύουν με τις τροποποιήσεις τους.

9. Το π.δ. 410/1988 (Α΄ 191) που αφορά το προσωπικό 
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου 
των ΟΤΑ και των λοιπών ΝΠΔΔ.

10. Τον ν. 2190/1994 (Α΄ 28) που αφορά τη σύσταση ανε-
ξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση 
θεμάτων διοίκησης όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις του.

11. Τον ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήμα-
τος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του 
Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) 
και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 6).

12. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 
98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρ-
θρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

13. Τον ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενι-
αίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και 
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άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισί-
ου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 - 2015» (Α΄ 226).

14. Την υπ’ αρ. 162/2011 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ανατολικής Μάνης με την οποία 
καταρτίστηκε και ψηφίστηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής 
Υπηρεσίας του Δήμου.

15. Την υπ’ αρ. 4065/12.7.2011 (Β΄ 1682) απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πε-
λοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με την οποία 
επικυρώθηκε η ανωτέρω (162/2011) απόφαση του Δη-
μοτικού Συμβουλίου Ανατολικής Μάνης.

16. Την υπ’ αρ. 23224/15.11.2011 (Β΄ 2976) απόφαση 
του Δημάρχου Ανατολικής Μάνης που αφορά «Δια-
πίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών 
θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας 
δημοσίου δικαίου του φορέα Δήμου Ανατολικής Μά-
νης, κατ’ εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 33 του 
ν. 4024/2011».

17. Την υπ’ αρ. 14181/10.4.2012 (Β΄ 1240) κοινή υπουρ-
γική απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
που αφορά «Κατάργηση και διατήρηση κενών οργανι-
κών θέσεων μόνιμου προσωπικού στο Δήμο Ανατολι-
κής Μάνης Ν. Λακωνίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1α του άρθρου 33 του ν. 4024/2011».

18. Την υπ’ αρ. 49/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Ανατολικής Μάνης αναφορικά με την τροποποί-
ηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου 
προκειμένου:

α) να μειωθούν οι θέσεις των Ειδικών Συμβούλων - 
Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών κατ’ 
εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4093/2012,

β) να καταργηθούν το ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου, το 
Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων 
και το Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας και στη 
θέση τους να δημιουργηθεί το Αυτοτελές Τμήμα Υπο-
στήριξης Δημάρχου, Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων 
και Διοικητικής Βοήθειας για την καλύτερη και αποτελε-
σματικότερη λειτουργία αυτών των υπηρεσιών,

γ) να καταργηθεί το Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής και Οι-
κονομικής Ανάπτυξης και οι αρμοδιότητές του να εν-
σωματωθούν σε άλλα ήδη υπάρχοντα Τμήματα, διότι 
διαχειρίζεται πληθώρα θεμάτων που απαιτούν συνερ-
γασία με άλλα τμήματα γεγονός που επιφέρει πρόσθετο 
διοικητικό βάρος και γραφειοκρατία.

δ) να τροποποιηθούν ονομασίες και αρμοδιότητες 
υπαρχόντων τμημάτων που κρίνονται απαραίτητες για 
την ομαλή λειτουργία τους,

ε) να τροποποιηθεί το άρθρο που αναφέρεται στους 
κλάδους του προσωπικού που μπορούν να τοποθετη-
θούν ως Προϊστάμενοι Οργανικής Μονάδας,

στ) να διαγραφούν από τον Ο.Ε.Υ. θέσεις που καταρ-
γήθηκαν με την υπ’ αρ. 23224/15.11.2011 (Β΄ 2976) από-
φαση του Δημάρχου,

ζ) να διαγραφούν από τον Ο.Ε.Υ. θέσεις που καταργή-
θηκαν με την υπ’ αρ. 14181/10.4.2012 (Β΄ 1240) κοινή 
υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης,

η) να συμπεριληφθούν στον Ο.Ε.Υ. θέσεις προσωπικού 
που δημιουργήθηκαν κατόπιν μετατάξεων είτε εντός του 
Δήμου είτε από άλλους φορείς

θ) να διαγραφούν από τον Ο.Ε.Υ. θέσεις προσωπικού 
που αποχώρησαν είτε λόγω συνταξιοδότησης είτε λόγω 
μετατάξεων σε άλλους φορείς και

ι) να τροποποιηθούν ήδη υπάρχουσες κενές οργανικές 
θέσεις του Ο.Ε.Υ., καθώς και να δημιουργηθούν σε αυτόν 
νέες θέσεις που κρίνονταν απαραίτητες για την εύρυθμη 
λειτουργία του Δήμου.

19. Την υπ’ αρ. 163804/9.8.2017 (Β΄ 2952) απόφαση του 
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με την οποία επικυ-
ρώθηκε η ανωτέρω (49/2017) απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Ανατολικής Μάνης.

20. Την υπ’ αρ. 22/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Ανατολικής Μάνης αναφορικά με τη μερική 
τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
του Δήμου προκειμένου να ενταχθεί το Πρόγραμμα «Βο-
ήθεια στο Σπίτι» σε οργανική μονάδα του Δήμου και να 
συσταθούν συνολικά τέσσερις (4) νέες θέσεις μόνιμου 
προσωπικού για τη στελέχωσή της, σε εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 91 του ν. 4583/2018.

21. Την υπ’ αρ. 20724/22.2.2019 (Β΄ 647) απόφαση του 
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με την οποία επικυ-
ρώθηκε η ανωτέρω (22/2019) απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Ανατολικής Μάνης.

22. Την υπ’  αρ. 31/2022 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Ανατολικής Μάνης αναφορικά με τη μερι-
κή τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρε-
σίας του Δήμου και ειδικότερα του άρθρου 21 αυτού 
«Προϊστάμενοι Υπηρεσιών» προκειμένου να τηρηθεί 
το προβάδισμα των κατηγοριών κατά την επιλογή προ-
ϊσταμένων σε θέσεις ευθύνης σύμφωνα με το άρθρο 
99 του ν.  3584/2007, την παρ. 6 του άρθρου 99 του 
ν. 4483/2017, το άρθρο 260 του ν. 4555/2018 και την 
υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.35.50/2412/οικ.21795/18.6.2018 
(ΑΔΑ: ΨΤΜΓ465ΧΘΨ-ΣΟΔ) εγκύκλιο του Υπουργείου Δι-
οικητικής Ανασυγκρότησης.

23. Τη σύμφωνη γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου Προσωπικού των ΟΤΑ Νομού Λακωνίας 
που διατυπώνεται στο αριθμ. 6/16.6.2022 πρακτικό του 
(απόφαση 38), αποφασίζουμε:

Α. Εγκρίνουμε την υπ’ αρ. 31/2022 απόφαση του Δημο-
τικού Συμβουλίου Ανατολικής Μάνης Νομού Λακωνίας 
που αφορά την μερική τροποποίηση του Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου και ειδικότερα: του 
άρθρου 21 αυτού «Προϊστάμενοι Υπηρεσιών» το οποίο 
πλέον διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 21 
Προϊστάμενοι Υπηρεσιών

Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων, Τμημάτων και αυ-
τοτελών Γραφείων της οργανωτικής δομής του Δήμου 
τοποθετούνται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, υπάλ-
ληλοι των ακόλουθων κλάδων/ειδικοτήτων:
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (Οργανική μονάδα) ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
1 Αυτοτελές Τμήμα 

Υποστήριξης  Δημάρχου, Επικοινωνίας, 
Δημοσίων Σχέσεων και Διοικητικής Βοήθειας

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

2 Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, 
Πληροφορικής και Διαφάνειας

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ 
ή ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ και εν ελλείψει 
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

3 Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, 
Υπηρεσίας Δόμησης, Τεχνικών Υπηρεσιών, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ/
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ και εν ελλείψει ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

Τμήμα Υπηρεσίας Δόμησης, Ελέγχου Κατασκευών, 
Χωροταξίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ/
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ και εν ελλείψει ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

Τμήμα Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας, 
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Πρασίνου 
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας

ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ και εν ελλείψει ΔΕ ΕΠΟΠΤΗΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ή ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ/
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ και εν ελλείψει ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

4 Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, 
Απασχόλησης, Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ) ή 
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ ή ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ή 
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή 
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

5 Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ή 
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ ή ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή 
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (Α’ ΤΑΞΗΣ)
και εν ελλείψει
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ή 
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟ-

ΓΟΥ ή ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ή ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ 
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ή ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ή ΔΕ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ

Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ή 
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ ή ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή 
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ή ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ή 
ΔΕ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ή ΔΕ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - 
ΕΞΟΔΩΝ

Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας, Ταμείου, Αδειοδοτήσεων 
και Εμπορικών Δραστηριοτήτων

ΔΕ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ή ΔΕ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 
ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ

Downloaded from eduguide.gr



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ45400 Τεύχος B’ 4480/24.08.2022

Τμήμα Κ.Ε.Π. ΠΕ ΚΑΙ ΤΕ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ (Δ.Υ.Π.), 
Ή ΠΕ ΚΑΙ ΤΕ ΑΛΛΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ 
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ Κ.Ε.Π. ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 
ΠΕΝΤΕ (5) ΕΤΩΝ, ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
Κ.Ε.Π., ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΙΚΕΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.
ΚΑΙ ΕΝ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΥΠΑΡΞΗΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΕ ΚΑΙ ΤΕ ΠΟΥ ΝΑ 
ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ, ΩΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ 
ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΕ ΚΑΙ ΤΕ ΟΛΩΝ 
ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΕΛΛΕΨΕΙ
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ, ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ 
ΝΑ ΠΡΟΙΣΤΑΝΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ 
ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Δ.Υ.Π. Ή ΑΛΛΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ Κ.Ε.Π. ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΤΩΝ, ΚΑΙ ΕΝ ΕΛΛΕΙΨΕΙ 
ΑΥΤΩΝ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΕ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ 
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

6 Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας ΠΕ ΚΑΙ ΤΕ ΚΛΑΔΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΕΝ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΠΕ ΚΑΙ ΤΕ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ

Β. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του 
Δήμου Ανατολικής Μάνης τόσο για το τρέχον έτος 2022 όσο και για τα επόμενα έτη.

Γ. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υπ’ αρ. 163804/9.8.2017 (Β΄ 2952) και 20724/22.2.2019 (Β΄ 647) αποφάσεις του Συντο-
νιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Τρίπολη, 9 Αυγούστου 2022

Με εντολή Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Εσωτερικής Λειτουργίας της Γενικής Διεύθυνσης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

Ι

    Αριθ. 7450 (2)
Έγκριση ίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών 

της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανε-

πιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με τίτλο «Δημό-

σια Διοίκηση» («Master of Science (M.Sc) in Public 

Administration»).

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 92/2003 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας» (Α΄ 83).
2. Τον ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 και 15 «Δι-

ασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. 
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο-
νάδων - Παράρτημα διπλώματος» (Α΄ 189).

3. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98), 
όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

4. Την περ. α) της παρ. 11 του άρθρου 80 του 
ν. 4009/2011 (Α΄ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά-
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε 
με την παρ. γ΄ του άρθρου 47, του ν. 4025/2011 (Α΄ 228), 
της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 4076/2012 (Α΄ 159) και της 
παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24).

5. Το π.δ. 72/2013 «Μετονομασία Τμήματος, συγχώνευ-
ση Τμήματος και ίδρυση-συγκρότηση και ανασυγκρότηση 
Σχολών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας» (Α’  119).

6. Τον ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 83).

7. Την παρ. 2 του άρθρου του άρθρου 13 του ν. 4485/2017 
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
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ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114).
8. Τον ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της 

ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 114) και ιδίως των άρθρων 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 43, 45 και 85 σε συνδυασμό με το 
άρθρο 455 του ν. 4957/2022.

9. Την υπό στοιχεία 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική 
απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋ-
πολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας 
των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β’ 4334).

10. Τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 19 του ν. 4521/2018 
(Α΄ 38).

11. Την υπό στοιχεία 41931/Ζ1/2018 υπουργική από-
φαση «Ρύθμιση θεμάτων ίδρυσης κοινών Π.Μ.Σ και εκ-
πόνησης διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη με-
ταξύ ημεδαπών Α.Ε.Ι. και αναγνωρισμένων ως ομοταγών 
ιδρυμάτων ή ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων της 
αλλοδαπής» (Β’ 972).

12. Τις παρ. 1 και 5 του άρθρου 101 του ν. 4547/2018 
(Α΄ 102).

13. Το άρθρο 17 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142).
14. Το Κεφάλαιο Γ (άρθρα 13-22 «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥ-

ΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ») του ν. 4610/2019 (Α’ 70) «Συνέρ-
γειες Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων και λοιπές διατάξεις εκπαίδευσης».

15. Το άρθρο 171 του ν. 4635/2019 «Τροποποιήσεις 
στον ν. 4485/2017 (Α’ 114)» (Α’ 167).

16. Την υπό στοιχεία 137444/Ζ1/6-9-2019 απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.Ο.Δ.Δ. 709)  
«Διορισμός Πρύτανη και Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας».

17. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (συ-
νεδρίαση υπ’ αρ. 6/05-05-2022).

18. Τη θετική εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (συ-
νεδρίαση υπ’ αρ. 28/06-06-2022).

19. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πα-
νεπιστημίου Μακεδονίας (συνεδρίαση υπ’ αρ. 164/08-
06-2022).

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

Την ίδρυση και λειτουργία του Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστη-
μών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Δημόσια Διοίκηση» 
(«Master of Science (M.Sc) in Public Administration»), 
ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονο-
μικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδο-
νίας οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 
2022-2023 Π.Μ.Σ με τίτλο «Δημόσια Διοίκηση», σύμφωνα 
με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), όπως τροπο-
ποιήθηκαν και ισχύουν.

Άρθρο 2 
Αντικείμενο-Σκοπός

Το Π.Μ.Σ. «Δημόσια Διοίκηση» του Τμήματος Οικονο-
μικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδο-
νίας έχει ως σκοπό την εξειδίκευση επιστημόνων στον 
τομέα της Δημόσιας Διοίκησης.

Πιο συγκεκριμένα, οι διπλωματούχοι του Π.Μ.Σ. 
αποκτούν το θεωρητικό και εμπειρικό υπόβαθρο στο 
γνωστικό αντικείμενο της Δημόσιας Διοίκησης με την 
κατανόηση θεωρητικών υποδειγμάτων στη Δημόσια 
Διοίκηση και την αναλυτική εξέτασή τους σε σχέση με 
τις πρακτικές της. Παράλληλα παρέχεται μεταπτυχιακή 
εκπαίδευση σε λειτουργούς του ευρύτερου δημόσιου 
τομέα και σε άτομα που σκοπεύουν να απασχοληθούν 
στον τομέα αυτό (Δημόσια Υπηρεσία, Ημικρατικοί Οργα-
νισμοί, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Δημόσιοι Οργανισμοί και 
Φορείς και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις). Οι απόφοιτοι 
του προγράμματος μπορούν να γίνουν δεκτοί σε σπου-
δές τρίτου κύκλου (Διδακτορικές Σπουδές).

Επιμέρους στόχοι είναι οι εξής:
- H δημιουργία ειδικευμένων στελεχών με άρτια εκ-

παίδευση που θα συμβάλλουν στην βελτίωση της ποι-
ότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και στη βελτίωση 
της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας του 
Δημοσίου τομέα.

- H βελτίωση της θεωρητικής και πρακτικής γνώσης των 
ατόμων που υπηρετούν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, 
με επωφελή αποτελέσματα για ολόκληρη την κοινωνία.

- H ανάπτυξη των απαραίτητων διοικητικών ικανοτή-
των και δεξιοτήτων που είναι απαραίτητα για μια επιτυ-
χημένη επαγγελματική σταδιοδρομία στη διοίκηση των 
δημόσιων οργανισμών.

- Η ανάπτυξη της έρευνας σε συναφείς επιστημονικές 
περιοχές στον τομέα της δημόσιας διοίκησης.

- Η ανάπτυξη κριτικών και ερευνητικών δεξιοτήτων 
που απαιτούνται για διδακτορικές σπουδές.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού 
Διπλώματος με τίτλο: «Δημόσια Διοίκηση» και στην 
Αγγλική γλώσσα «Master of Science (M.Sc) in Public 
Administration».

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. απευθύνεται σε πτυχιούχους Ανωτάτων Εκ-
παιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή/και αναγνωρι-
σμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Κριτήρια για την επιλογή αποτελούν α) ο βαθμός βα-
σικού τίτλου σπουδών, β) η γνώση της ξένης γλώσσας, 
γ) αποδεδειγμένη εργασιακή προϋπηρεσία και δ) λοιπά 
στοιχεία που περιλαμβάνονται στο βιογραφικό σημείωμα.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια Φοίτησης και Λειτουργίας του 
Π.Μ.Σ.

Το Π.Μ.Σ. «Δημόσια Διοίηκηση» διαρθρώνεται σε τρία 
(3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, εκ των οποίων το 3ο εξάμηνο 
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διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. 
Κατά τη διάρκεια των πρώτων δυο (2) εξαμήνων οι φοι-
τητές/τριες θα παρακολουθήσουν έξι (6) υποχρεωτικά 
μαθήματα, που περιλαμβάνουν διδασκαλία δεκατριών 
(13) εβδομάδων.

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό 
έτος 2028-2029 με την επιφύλαξη της παρ. 11α του άρ-
θρου 80 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει βάσει του νόμου 4485/2017.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) απαιτείται η παρακολούθηση και επι-
τυχής εξέταση σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα του Α’ 
και Β’ εξαμήνου, καθώς και η εκπόνηση Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής Εργασίας στο Γ’ εξάμηνο. Τα μαθήματα 
και η διπλωματική εργασία βαθμολογούνται με άριστα 
το δέκα (10). Κάθε μεταπτυχιακό μάθημα έχει δέκα (10) 
πιστωτικές μονάδες (Π.Μ.) σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό 
Σύστημα Μονάδων Μεταφοράς (ECTS), ενώ συνολικά, σε 
εφαρμογή της υπό στοιχεία Φ5/89656/Β3 (Β΄ 1466/2007) 
υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει και με τις μεταγε-
νέστερες διατάξεις, τα μαθήματα αντιστοιχούν σε τρι-
άντα (30) πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο σπουδών. 
Επίσης, η διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε τριάντα 
(30) πιστωτικές μονάδες. Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών απονέμεται μετά τη συμπλήρωση ενενήντα 
(90) πιστωτικών μονάδων (ECTS).

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

Αναλυτικά, η διάρθρωση του προγράμματος είναι η 
ακόλουθη:
Π. Μ. Σ. στη Δημόσια Διοίκηση 
«Master of Science (M.Sc) in Public Administration»
Εξάμηνο Α’
A/A Τίτλος μαθήματος ECTS

1 Ποσοτικές Μέθοδοι και Διαχείριση 
Έργων 10

2 Διοίκηση, Στρατηγική και 
Οργανωσιακή συμπεριφορά 10

3 Διοικητική Οικονομική 
και Χρηματοοικονομική 10

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων 30
Εξάμηνο B’

1 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Μάρ-
κετινγκ Υπηρεσιών 10

2 Δημόσια και Ευρωπαϊκή Οικονομική 10

3 Πληροφοριακά συστήματα και 
Μεθοδολογία Έρευνας

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων 30

Εξάμηνο Γ’

1 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 
(Master Thesis) 30

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων 90

Άρθρο 7 
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτερο όριο σε 
πενήντα (50) φοιτητές ανά τμήμα, εκ των οποίων πο-
σοστό έως 30 % απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης 
εφόσον το ατομικό τους εισόδημα και το οικογενειακό 
διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυ-
τοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), 
το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του 
εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήμα-
τος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δη-
μοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής 
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Σε περίπτωση ισοβαθμίας των υποψηφίων 
φοιτητών εισάγονται ως υπεράριθμοι όσοι ισοβαθμούν 
με τον τελευταίο επιτυχόντα. Ο αριθμός των εισακτέων 
μπορεί να τροποποιείται με απόφαση της Συντονιστικής 
Επιτροπής. Ο αριθμός των τμημάτων ανά κύκλο σπου-
δών ορίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό μεταπτυχιακών 
σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Άρθρο 8 
Προσωπικό

Στο Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν κυρίως μέλη Δ.Ε.Π., 
Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του 
οικείου Τμήματος ή διδάσκοντες/ουσες σύμφωνα με 
το π.δ. 407/1980 καθώς και άλλες κατηγορίες διδα-
σκόντων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του 
ν. 4485/2017 (Α’ 114). Η Συνέλευση του Τμήματος μπο-
ρεί αποφασίζει την ανάθεση διδακτικού έργου σε μέλη 
Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του ιδίου Α.Ε.Ι ή την πρόσκληση 
μελών Δ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι ή ερευνητών από ερευνητικά 
κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258).

Άρθρο 9 
Υλικοτεχνική υποδομή

Για την υλοποίηση του Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθεί η 
υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή (αίθουσες διδασκαλί-
ας, αμφιθέατρα εξοπλισμένα με οπτικοακουστικά μέσα, 
εργαστήρια) του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της 
Σχολής Οικονομικών Επιστημών και το θεσμοθετημένο 
Εργαστήριο Εφαρμοσμένων Οικονομικών του Τμήματος 
Οικονομικών Επιστημών της Οικονομικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Άρθρο 10
Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017, το 70% 
του συνολικού κόστους του Π.Μ.Σ., που αφορά στις λει-
τουργικές δαπάνες ανέρχεται στο ποσό των 94.500,00 
ευρώ και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:
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ΕΞΟΔΑ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1

ΑΜΟΙΒΕΣ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (αμοιβές διδασκαλίας 
τακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι., ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων καθώς και 
αμοιβές εκτάκτου διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι., που συμμετέχουν στην 
οργάνωση του Π.Μ.Σ., και αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του άρθρου 
36 του ν. 4485/2017)

65475,00

2
ΑΜΟΙΒΕΣ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (αμοιβές 
τακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. ή/και έκτακτου προσωπικού για τη διοικητική και 
τεχνική υποστήριξη του Π.Μ.Σ.)

4050,00

3 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 13500,00
4 ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 1350,00
5 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 675,00

6 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ (δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ. και δαπάνες 
μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς) 6750,00

7

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ (λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως, έξοδα δημοσιότητας - προβολής, 
αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου, 
έξοδα υποβολής και δημοσίευσης εργασιών, έξοδα συμμετοχής σε συνέδρια, 
συνδρομές σε βάσεις δεδομένων)

2700,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ (70% των εσόδων του Π.Μ.Σ.) 94500,00

8
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (Τριάντα τοις εκατό (30%) για κάλυψη λειτουργικών εξόδων 
του Ιδρύματος, με προτεραιότητα στην κάλυψη των αναγκών των Π.Μ.Σ. που 
λειτουργούν χωρίς τέλη φοίτησης)

40500,00

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Π.Μ.Σ. 135000,00

Οι πηγές χρηματοδότησης του Π.Μ.Σ. προέρχονται από τα τέλη φοίτησης, το ύψος των οποίων ανέρχεται στο ποσό 
των 2700,00 ευρώ, δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους χορηγίες φυσικών προσώπων, πόρους από 
προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και ερευνητικά και άλλες διαφανείς χρηματικές εισροές σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 1. του άρθρο 37 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 11 
Υποτροφίες

Το Π.Μ.Σ. δύναται να χορηγεί υποτροφίες ή βραβεία αριστείας σε μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες βάσει ακα-
δημαϊκών κριτηρίων, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Άρθρο 12 
Μεταβατικές Διατάξεις

Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Κοζάνη, 8 Αυγούστου 2022

Ο Πρύτανης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(3)
      Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αρ. 12965/12462/27.06.2022 απόφαση του Δημάρχου Πατρέων που δημοσιεύ-

θηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 3600) στη σελίδα 35961 στην Α’ στήλη (ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ), διορθώνεται 
το εσφαλμένο: 
«Χορήγηση άδειας μεταστέγασης Ωδείο Μεσσάτιδος Ιωάννη Κοτανίδη»
στο ορθό:
«Χορήγηση άδειας μεταστέγασης «ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ». 

 (Από το Δήμο Πατρέων)   
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*02044802408220008*

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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