
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση του υπ’ αριθμ. π.δ. 273/1999 (Α΄ 
229), ‘’Κανονισμός Λειτουργίας του Συνηγόρου 
του Πολίτη’’», ως ισχύει.

2 Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής απα-
σχόλησης με αμοιβή πέρα από το κανονικό ωρά-
ριο σε υπαλλήλους της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Σερρών.

3 Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής απασχό-
λησης με αμοιβή πέρα από το κανονικό ωράριο 
σε υπαλλήλους του Τμήματος Δημόσιας Υγείας - 
της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας, 
Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Σερρών.

4 Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και 
Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστο-
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τροπο-
ποίηση του τίτλου σε: «Γλωσσικές, Λογοτεχνικές 
και Διαπολιτισμικές Σπουδές στο Γαλλόφωνο και 
Ευρωπαϊκό Χώρο».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Φ. 10/50601/2018 (1)
Τροποποίηση του υπ’ αριθμ. π.δ. 273/1999 (Α΄ 

229), ‘’Κανονισμός Λειτουργίας του Συνηγόρου 

του Πολίτη’’», ως ισχύει.

Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 2477/1997 (Α΄ 59) «Συνήγορος του Πολίτη 

και Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης», 
όπως ισχύει.

β) Της παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 3051/2002 (Α΄ 220) 
«Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές 
κ.λπ.», όπως ισχύει.

γ) Του ν. 3094/2003 (Α΄ 10) «Συνήγορος του Πολίτη και 
άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

δ) Του π.δ. 273/1999 (Α΄ 229) «Κανονισμός λειτουργί-
ας του Συνηγόρου του Πολίτη», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, ιδίως με τη με αριθμ. πρωτ.: 29855/5.7.2018 

απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 
(ΦΕΚ 2869/τ.Β΄/18.7.2018) «Τροποποίηση του υπ’ αριθμ. 
273/1999 (ΦΕΚ 229/τ.Α΄/3.11.1999) «Κανονισμός λει-
τουργίας του Συνηγόρου του Πολίτη», ως ισχύει».

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού.

3. Τις υπηρεσιακές ανάγκες, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
Η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 13 του π.δ. 273/1999 

(Α΄ 229) «Κανονισμός λειτουργίας του Συνηγόρου του 
Πολίτη», όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 13
1. «Προσόντα διορισμού, στις θέσεις του άρθρου 12 

του παρόντος, ορίζονται τα προβλεπόμενα από τις δι-
ατάξεις του π.δ. 50/2001 και επιπλέον γνώση χειρισμού 
Η/Υ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα κατά κλάδο από τις 
ανωτέρω διατάξεις. Επιπλέον, η γνώση τουλάχιστον μιας 
ξένης γλώσσας και το επίπεδο αυτής δύνανται να καθορί-
ζονται από την εκάστοτε προκήρυξη πλήρωσης θέσεων 
(ν. 3051/2002 (Α΄ 1220), άρθ. 10, παρ. 10).».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2018 

Ο Συνήγορος του Πολίτη

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΤΤΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. απόφ. 741 (2)
Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής απα-

σχόλησης με αμοιβή πέρα από το κανονικό ωρά-

ριο σε υπαλλήλους της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Σερρών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 48 και 176 του ν. 3584/2007 

«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινο-
τικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/28.6.2007) τ.Α΄.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 
176/τ.Α΄) «Αποζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του 
υποχρεωτικού ωραρίου - Αποζημίωση για εργασία προς 
συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου».

4. Την αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/6.5.2016 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για την 
εφαρμογή των διατάξεων του κεφαλαίου Β΄ του 
ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α΄)» σύμφωνα με την οποία οι 
ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας δεν μπορεί 
να υπερβαίνουν τις εκατόν είκοσι (120) ανά υπάλληλο 
το εξάμηνο και για τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες 
δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις ενενήντα έξι (96) ανά 
υπάλληλο το εξάμηνο. 

5. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 του Καλλικράτη στο 
κεφάλαιο ΣΤ’ Μεταβιβαζόμενες Αρμοδιότητες στους 
Δήμους και στο άρθρο 94 «Πρόσθετες αρμοδιότητες 
Δήμων» έχουν μεταβιβαστεί δεκάδες αν όχι εκατοντάδες 
νέες αρμοδιότητες χωρίς την μεταφορά του αναγκαίου 
προσωπικού. 

6. Την μείωση κατά 33,92% του υπαλληλικού προσω-
πικού του Δήμου μας από την σύσταση του νέου Καλλι-
κρατικού Δήμου ήτοι: από 516 υπαλλήλους στις 1.1.2011 
σε 341 σήμερα {δηλαδή αποχώρησαν λόγω συνταξιο-
δότησης, διαθεσιμότητας - κινητικότητας - απολύσεων, 
(συνολικά 175 υπάλληλοι)}. 

7. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 37 
του ν. 3986/2011 «από την 1η Ιανουαρίου 2011 και μέχρι 
την 31η Δεκεμβρίου 2016, ο αριθμός των ετήσιων προ-
σλήψεων και διορισμών του μόνιμου προσωπικού και 
του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 
1 του ν. 3812/2009 δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος συ-
νολικά από το λόγο ένα προς πέντε (μία πρόσληψη ανά 
πέντε αποχωρήσεις), στο σύνολο των φορέων». Επίσης 
με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου περίπτ. 3 υποπαρ. 
ΣΤ1 του ν. 4093/2012 οι προσλήψεις και οι διορισμοί 
του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κατη-
γοριών ΥΕ και ΔΕ, όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, των 
ΟΤΑ A΄ και B΄ βαθμού και των Ν.Π.Ι.Δ. αυτών αναστέλλο-
νται έως την 31.12.2016. Επιπρόσθετα σύμφωνα με την 
πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου 27 της 29.12.2016 
έγινε παράταση της ισχύος της 33/2006 πράξης τους, 
με την οποία παρατείνεται από την ημερομηνία λήξης 
της και έως την 31η Δεκεμβρίου 2017, καθώς και με την 
πράξη 25 της 20.12.2017 παρατάθηκε έως και 31 Δεκεμ-
βρίου 2018. Συνεπώς καθίσταται αδύνατη η πρόσληψη 
νέου προσωπικού προς κάλυψη επιτακτικών αναγκών 
του Δήμου μας.

8. Το γεγονός της έλλειψης προσωπικού και λόγω της 
φύσεως των παρεχομένων από το Δήμο υπηρεσιών, πα-
ρίσταται ανάγκη καθιέρωσης εργασίας με αμοιβή πέρα 
από το κανονικό ωράριο από υπαλλήλους της Δ.Τ.Υ. του 
Δήμου μας προκειμένου να ανταποκριθούν στα καθή-
κοντα τους ήτοι:

• Άμεσες παρεμβάσεις αποκαταστάσεις από βανδα-
λισμούς και εξυπηρέτηση λοιπών άμεσων αναγκών για 
λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως η εύρυθμη λει-
τουργία των παροχών εκ δημοτικών έργων, η αποφυγή 
ατυχημάτων κλπ.

• Αποκατάσταση άμεσων βλαβών του οδικού δικτύου 
από διαπιστώσεις της αστυνόμευσης.

• Έκτακτες αποκαταστάσεις βλαβών δημοτικών καθώς 
και σχολικών κτιρίων.

• Έκτακτες παρεμβάσεις αποκατάστασης πεζοδρομί-
ων, οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης του οδικού 
δικτύου.

• Περιοδική αστυνόμευση του οδικού δικτύου όλου 
του Καλλικρατικού Δήμου Σερρών για την διαπίστωση 
βλαβών του οδοστρώματος και των λοιπών στοιχείων 
ασφάλειας των οδών.

• Η αποκατάσταση άμεσων βλαβών στα δίκτυα ηλε-
κτροφωτισμού, παροχές ρεύματος, τοποθετήσεις και 
συντήρηση εορταστικού διακόσμου.

• Έκτακτες αποκαταστάσεις βλαβών ηλεκτροφωτι-
σμού, αντικατάσταση λαμπτήρων.

• Προετοιμασία φακέλου και εκπόνηση μελετών για 
την υποβολή αντίστοιχων προτάσεων χρηματοδότησης 
σε προσκλήσεις προγραμμάτων του ΕΣΠΑ με επείγουσες 
ημερομηνίες λήξης υποβολής.

• Επείγουσες τοπογραφικές αποτυπώσεις.
• Η διοργάνωση πολιτιστικών, ψυχαγωγικών, επετεια-

κών και κοινωνικών εκδηλώσεων, η υλοποίηση επιμορ-
φωτικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων (τοποθέ-
τηση εξέδρας, ηλεκτροφωτισμός, μικροφωνική κ.λπ.).

• Έκτακτες παρεμβάσεις αποκατάστασης βλαβών 
εξοπλισμού φωτεινής σηματοδότησης, κυκλοφοριακών 
ρυθμίσεων και εφαρμογή μέτρων οδικής ασφάλειας.

• Εφαρμογή προγραμμάτων υγειονομικής σημασίας 
(καταπολέμηση εντόμων).

• Η υποδοχή και φιλοξενία αντιπροσωπειών εσωτερι-
κού και εξωτερικού ή άλλων προσκεκλημένων (αδελφο-
ποιήσεις - ευρωπαϊκά προγράμματα).

9. Τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 στον 
οποίον έχει προβλεφθεί πίστωση με Κ.Α 30.6012.001 και 
την ένδειξη: «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας απο-
γευματινής απασχόλησης και λοιπές πρόσθετες αμοιβές, 
ποσού 20.000,00 €, αποφασίζουμε:

1. Καθιερώνουμε αποζημίωση υπερωριακής απογευ-
ματινής απασχόλησης σε υπαλλήλους της Δ.Τ.Υ. του 
Δήμου μας για την αντιμετώπιση εποχιακών, εκτάκτων 
ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών με την σημείωση 
ότι η πέρα από το κανονικό ωράριο εργασίας δεν μπορεί 
να υπερβεί τις (120) εκατόν είκοσι ώρες το εξάμηνο ανά 
υπάλληλο, για το χρονικό διάστημα από 1.1.2019 και έως 
31.12.2019 ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ / 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΕ 73 18

ΤΕ 39 8

ΔΕ 125 19

ΥΕ 103 6

ΣΥΝΟΛΟ 340 51
2. Η κατάσταση της υπερωριακής απογευματινής 

απασχόλησης πέρα από το κανονικό ωράριο θα υπο-
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γράφεται από τον αντίστοιχο προϊστάμενο και αρμόδιο 
Αντιδήμαρχο του υπαλλήλου.

3. Η αμοιβή για την εν λόγω απασχόληση θα βαρύνει 
τον ΚΑ. 30.6012.001 τον πρ/σμό του Δήμου που φέρει 
την ένδειξη: «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας απο-
γευματινής απασχόλησης και λοιπές πρόσθετες αμοιβές, 
ποσού 20.000,00 €.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Σέρρες, 14 Νοεμβρίου 2018 

Ο Δήμαρχος

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Ι

Αριθμ. απόφ. 743 (3)
Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής απα-

σχόλησης με αμοιβή πέρα από το κανονικό 

ωράριο σε υπαλλήλους του Τμήματος Δημόσιας 

Υγείας - της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασί-

ας, Υγείας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου 

Σερρών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 48 και 176 του ν. 3584/2007 

«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινο-
τικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/28.6.2007) τ.Α΄.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 
176/τ.Α΄) «Αποζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του 
υποχρεωτικού ωραρίου - Αποζημίωση για εργασία προς 
συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου».

4. Την αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/6.5.2016 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για την 
εφαρμογή των διατάξεων του κεφαλαίου Β΄ του 
ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α΄)» σύμφωνα με την οποία οι 
ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας δεν μπορεί 
να υπερβαίνουν τις εκατόν είκοσι (120) ανά υπάλληλο 
το εξάμηνο και για τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες 
δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις ενενήντα έξι (96) ανά 
υπάλληλο το εξάμηνο. 

5. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 του Καλλικράτη στο 
κεφάλαιο ΣΤ’ Μεταβιβαζόμενες Αρμοδιότητες στους 
Δήμους και στο άρθρο 94 «Πρόσθετες αρμοδιότητες 
Δήμων» έχουν μεταβιβαστεί δεκάδες αν όχι εκατοντάδες 
νέες αρμοδιότητες χωρίς την μεταφορά του αναγκαίου 
προσωπικού. 

6. Την μείωση κατά 33,92% του υπαλληλικού προσω-
πικού του Δήμου μας από την σύσταση του νέου Καλλι-
κρατικού Δήμου ήτοι: από 516 υπαλλήλους στις 1.1.2011 
σε 341 σήμερα {δηλαδή αποχώρησαν λόγω συνταξιο-
δότησης, διαθεσιμότητας - κινητικότητας - απολύσεων, 
(συνολικά 175 υπάλληλοι)}. 

7. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 37 
του ν. 3986/2011 «από την 1η Ιανουαρίου 2011 και μέχρι 

την 31η Δεκεμβρίου 2016, ο αριθμός των ετήσιων προ-
σλήψεων και διορισμών του μόνιμου προσωπικού και 
του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 
1 του ν. 3812/2009 δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος συ-
νολικά από το λόγο ένα προς πέντε (μία πρόσληψη ανά 
πέντε αποχωρήσεις), στο σύνολο των φορέων». Επίσης 
με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου περίπτ. 3 υποπαρ. 
ΣΤ1 του ν. 4093/2012 οι προσλήψεις και οι διορισμοί 
του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κατη-
γοριών ΥΕ και ΔΕ, όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, των 
ΟΤΑ A΄ και B΄ βαθμού και των Ν.Π.Ι.Δ. αυτών αναστέλλο-
νται έως την 31.12.2016. Επιπρόσθετα σύμφωνα με την 
πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου 27 της 29.12.2016 
έγινε παράταση της ισχύος της 33/2006 πράξης τους, 
με την οποία παρατείνεται από την ημερομηνία λήξης 
της και έως την 31η Δεκεμβρίου 2017 καθώς και με την 
πράξη 25 της 20.12.2017 παρατάθηκε έως και 31 Δεκεμ-
βρίου 2018. Συνεπώς καθίσταται αδύνατη η πρόσληψη 
νέου προσωπικού προς κάλυψη επιτακτικών αναγκών 
του Δήμου μας. 

8. Το αριθμ. Α4γ/Γ.Π./οικ.10790 έγγραφο του Υπουρ-
γείου Υγείας «Εφαρμογή του νόμου 4419/2016 (ΦΕΚ Α΄ 
174) εθνικό μέτρο προσαρμογής της Οδηγίας 2014/40/
ΕΕ για τα προϊόντα καπνού και άλλα συναφή προϊόντα 
αναφορικά με χρήση και κατανάλωση αυτών». 

9. Το γεγονός της έλλειψης προσωπικού και λόγω της 
φύσεως των παρεχόμενων από το Δήμο υπηρεσιών, πα-
ρίσταται ανάγκη καθιέρωσης εργασίας με αμοιβή πέρα 
από το κανονικό ωράριο λόγω πενθημέρου λειτουργίας 
της υπηρεσίας του Δήμου μας (του Τμήματος Δημόσιας 
Υγείας - της Διεύθυνσης Κοινων. Προστασίας, Υγείας, 
Παιδείας και Πολιτισμού) για την συγκρότηση οργάνου 
ελέγχου με αντικείμενο την διενέργεια τακτικών, εκτά-
κτων, αιφνιδιαστικών επιθεωρήσεων, και την διαπίστωση 
παραβάσεων και επιβολής προστίμων, από την χρήση 
προϊόντων καπνού και άλλα συναφή προϊόντα στο Δήμο 
Σερρών ήτοι: 

• στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα όλων των ειδών και βαθ-
μίδων, 

• εκπαιδευτικά ιδρύματα κατά προτεραιότητα: παιδι-
κοί σταθμοί και νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία, ειδικά 
σχολεία, δευτεροβάθμια εκπαίδευση όλων των τύπων, 
Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, εκπαιδευτικά Ιδρύματα Τρι-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης, χώροι παροχής κάθε είδους 
Τεχνικής Εκπαίδευσης, χώροι παροχής παντός τύπου 
ιδιωτικής εκπαίδευσης, 

• Χώροι αθλητικών εγκαταστάσεων, 
• Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και σε 

κέντρα διασκέδασης κ.λπ. 
• Κτήρια όπου στεγάζονται Δημόσιες Υπηρεσίες, 

Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμοί και Ιδρύματα (ΟΤΕ, ΔΕΗ, 
ΕΛΤΑ κ.λπ.), σταθμούς λεωφορείων, τραίνων, ταξί, σε κυ-
λικεία κ.λπ. χρέωση τριπλότυπου επιβολής προστίμων 
Νο 105551-105600 και 106201-106250.

9. Τον προϋπολογισμό του Δήμου, οικονομικού 
έτους 2019 στον οποίον έχει προβλεφθεί πίστωση στον 
Κ.Α.15.6012.001 και την ένδειξη: «Αποζημίωση υπερωρι-
ακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές 
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ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 1.230,00 € και στον 
Κ.Α. 15.6022.001 και την ένδειξη: «Αποζημίωση υπερω-
ριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτε-
ρινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 2.880,00 €, 
αποφασίζουμε:

1. Καθιερώνουμε αποζημίωση υπερωριακής απογευ-
ματινής απασχόλησης πέρα από το κανονικό ωράριο σε 
υπαλλήλους του Τμήματος Δημόσιας Υγείας της Διεύθυν-
ση Κοινων. Προστασίας, Υγείας, Παιδείας και Πολιτισμού 
του Δήμου Σερρών για την αντιμετώπιση εποχιακών, 
εκτάκτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών με την 
σημείωση ότι η πέρα από το κανονικό ωράριο εργασίας 
δεν μπορεί να υπερβεί τις (120) εκατόν είκοσι ώρες το 
εξάμηνο ανά υπάλληλο, για το χρονικό διάστημα από 
1.1.2019 έως τις 31.12.2019 ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ / 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΤΕ 39 3

ΣΥΝΟΛΟ 39 3
2. Η κατάσταση της υπερωριακής απογευματινής 

απασχόλησης πέρα από το κανονικό ωράριο θα υπο-
γράφεται από τον αντίστοιχο προϊστάμενο και αρμόδιο 
Αντιδήμαρχο του υπαλλήλου.

3. Η αμοιβή για την εν λόγω απασχόληση θα βαρύνει 
τον Κ.Α. 10.6012.001 του προϋπολογισμού του Δήμου 
Σερρών που φέρει την ένδειξη: «Αποζημίωση υπερωρι-
ακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές 
ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές, ποσού 1.230,00 €» 
και τον Κ.Α. 10.6022.001 του προϋπολογισμού του Δήμου 
Σερρών που φέρει την ένδειξη: «Αποζημίωση υπερωρια-
κής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές 
ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές, ποσού 2.880,00 €».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Σέρρες, 14 Νοεμβρίου 2018 

Ο Δήμαρχος

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Ι

Αριθμ. 7928 (4)
Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φι-

λολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτε-

λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τροπο-

ποίηση του τίτλου σε: «Γλωσσικές, Λογοτεχνικές 

και Διαπολιτισμικές Σπουδές στο Γαλλόφωνο και 

Ευρωπαϊκό Χώρο».

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(Συνεδρίαση 2958/12 και 13.4.2018)

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργά-

νωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθ-

μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως αυτός 
ισχύει, και ιδίως των άρθρων 32 και 85 παρ. 2α.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 19 (παρ. 7) του ν. 4521/2018 
και 17 (παρ. γ) του ν. 4559/2018.

3. 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».

4. 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. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών 
σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών - Λοι-
πά θέματα», 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 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 (Α΄ 38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής και άλλες διατάξεις».

5. 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.

6. Την υπουργική απόφαση με αριθμό 206588/Z1/
18.12.2014 (ΦΕΚ 3573/τ.Β΄/31.12.2014), που αφορά στο 
ΠΜΣ στη Γαλλική Λογοτεχνία του Τμήματος Γαλλικής 
Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ, με την οποία έχει αντι-
κατασταθεί η υπουργική απόφαση με αριθμό 79976/
Β7/28.9.2007 (ΦΕΚ 1994/τ.Β΄/11.10.2007) όπως αυτή 
τροποποιήθηκε με την υπουργική απόφαση με αριθμό 
101673/Β7/6.9.2009 (ΦΕΚ 284/τ.Β΄/17.2.2009).

7. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Γαλλι-
κής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συ-
νεδρίαση με αριθμό 326/1.3.2018).

8. Τη θετική εισήγηση με αριθμό 20160/12.4.2018 της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΑΠΘ.

9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή θα προκληθεί 
δαπάνη ποσού 20.000,00 € ανά έτος λειτουργίας στον προ-
ϋπολογισμό του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ΚΑΕ 2421 του ειδικού φορέα 19-
250 του προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ.), αποφασίζουμε:

Την επανίδρυση και λειτουργία από το ακαδημαϊκό 
έτος 2019-2020 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολο-
γίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανε-
πιστημίου Θεσσαλονίκης με τροποποίηση του τίτλου σε: 
«Γλωσσικές, Λογοτεχνικές και Διαπολιτισμικές Σπουδές 
στο Γαλλόφωνο και Ευρωπαϊκό Χώρο» ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φι-
λοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
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Θεσσαλονίκη ΑΠΘ οργανώνει και λειτουργεί από ακαδη-
μαϊκό έτος 2019-2020 επανιδρυμένο και αναμορφωμένο 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τροποποίηση 
του τίτλου σε: «Γλωσσικές, Λογοτεχνικές και Διαπολιτι-
σμικές Σπουδές στο Γαλλόφωνο και Ευρωπαϊκό Χώρο», 
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις 
διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), όπως αυτός ισχύει.

Άρθρο 2 
Αντικείμενο - Σκοπός

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η ανάπτυξη της έρευνας στα 
επιστημονικά πεδία της Διδακτικής της Γλώσσας και της 
Μεταφρασεολογίας - Μετάφρασης και η εκπαίδευση /
κατάρτιση εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού 
που θα μπορέσει να καλύψει υπάρχουσες και προβλε-
πόμενες κοινωνικές και αναπτυξιακές ανάγκες.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι:
1. Η έρευνα στις νέες διδακτικές προσεγγίσεις των 

ξένων γλωσσών / πολιτισμών και η εκπαίδευση εξειδι-
κευμένων επιστημόνων στο χώρο της Γλωσσολογίας και 
της Διδακτικής της Γλώσσας.

2. Η εκπαίδευση εξειδικευμένων μεταφραστών και η 
ανάπτυξη επιστημονικής σκέψης στους τομείς της Μετα-
φρασεολογίας - Μετάφρασης με έμφαση στη μετάφρα-
ση κειμένων που ανήκουν στο χώρο της Λογοτεχνίας και 
των Επιστημών του Ανθρώπου, ως βάθρο της σκέψης 
και του πολιτισμού.

3. Η επιμόρφωση των πτυχιούχων Φιλοσοφικών Σχο-
λών και των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις σύγχρονες θεωρίες και 
μεθόδους διδασκαλίας των γλωσσών / πολιτισμών, και 
της μετάφρασης ως πράξης.

4. Η προώθηση και εφαρμογή νέων τεχνολογιών στη 
γλωσσική εκπαίδευση και στην έρευνα στα πεδία των 
ανθρωπιστικών επιστημών.

5. Η εισαγωγή της διαπολιτισμικής διάστασης στην 
εκπαιδευτική πράξη άμεσα συναρτώμενης με την αρχή 
της γλωσσικής / πολιτισμικής πολυμορφίας στον ευρω-
παϊκό χώρο.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Γλωσσικές, Λογοτεχνικές και Διαπολιτι-

σμικές Σπουδές στο Γαλλόφωνο και Ευρωπαϊκό Χώρο», 
στις ειδικεύσεις:

α) Διδακτική των Γλωσσών και Νέες Τεχνολογίες στη 
Γλωσσική Επικοινωνία και 

β) Μεταφρασεολογία - Μετάφραση Λογοτεχνίας και 
Επιστημών του Ανθρώπου.

Άρθρο 4 
Κατηγορίες πτυχιούχων

Κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δε-
κτοί για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών στις ειδικεύσεις α) Διδακτική των 
Γλωσσών και Νέες Τεχνολογίες στη Γλωσσική Επικοινω-
νία και β) Μεταφρασεολογία - Μετάφραση Λογοτεχνίας 
και Επιστημών του Ανθρώπου, είναι:

1. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Πανεπι-
στημίων και ΤΕΙ της ημεδαπής.

2. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών 
Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος 
σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής 
δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανι-
σμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρη-
σης (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 σπουδών

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τέσσερα 
(4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Άρθρο 6 
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών Δ.Μ.Σ. είναι 120 (εκατόν είκοσι).

Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο 
διαμορφώνεται ως εξής:

Ειδίκευση “Διδακτική των Γλωσσών και Νέες Τεχνολογίες στη Γλωσσική Επικοινωνία” 
Α΄ Εξάμηνο

α/α Μάθημα ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS

1 Διδακτική Ι: Μεθοδολογία διδασκαλίας / εκμάθησης των ξένων γλωσσών / πο-
λιτισμών Υ 8

2 Τεχνολογίες Ι: Νέες τεχνολογίες και διδασκαλία / εκμάθηση των ξένων γλωσσών / 
πολιτισμών Υ 8

3 Κοινωνιογλωσσολογία και εφαρμογές στην πολυγλωσσία Υ 8

4 Μάθημα που προσφέρεται από τον πίνακα μαθημάτων επιλογής ή Μάθημα από 
τα επιλεγόμενα της άλλης ειδίκευσης Ε 6

Σύνολο 30
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Β΄ Εξάμηνο

α/α Μάθημα ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS

1 Διδακτική ΙΙ: Στρατηγικές μάθησης στη διδασκαλία / εκμάθηση των ξένων γλωσ-
σών / πολιτισμών Υ 8

2 Τεχνολογίες ΙΙ: Διαδικτυακά περιβάλλοντα και γλωσσική κατάρτιση Υ 8
3 Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Υ 8

4 Μάθημα που προσφέρεται από τον πίνακα μαθημάτων επιλογής ή Μάθημα από 
τα επιλεγόμενα της άλλης ειδίκευσης Ε 6

Σύνολο 30

Γ΄ Εξάμηνο

α/α Μάθημα ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS

1 Διδακτική ΙΙΙ: Διδακτικές προσεγγίσεις των ξένων γλωσσών σε παιδιά πρώιμης 
ηλικίας και Δημοτικού Υ 8

2 Τεχνολογίες ΙΙΙ: Βάσεις Δεδομένων και γλωσσικές εφαρμογές Υ 8

3 Μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας - Τεχνικές γραφής επιστημονικού κει-
μένου Υ 8

4 Μάθημα που προσφέρεται από τον πίνακα μαθημάτων επιλογής ή Μάθημα από 
τα επιλεγόμενα της άλλης ειδίκευσης Ε 6

Σύνολο 30

Δ΄ Εξάμηνο

α/α Μάθημα ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS

1 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Υ 30
Σύνολο 30

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις 6 ECTS

Γλώσσες σε Επαφή 6 ECTS

Διαπολιτισμικότητα στην εκπαίδευση 6 ECTS

Διαπολιτισμική επικοινωνία στη γλωσσική κατάρτιση 6 ECTS

Πραγματολογία και Επικοινωνία 6 ECTS

Ανάλυση γλωσσικών αναγκών/σχεδιασμός προγραμμάτων και παραγωγή υλικών γλωσσικής κατάρτι-
σης 6 ECTS

Θέματα Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Σπουδών 6 ECTS

Ειδικά Θέματα Ιστορίας της Γαλλόφωνης Λογοτεχνίας και Πολιτισμού 6 ECTS

Σταθμοί της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας 1 (Μυθιστόρημα - Δοκίμιο) 6 ECTS

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας 6 ECTS

Ειδικά Θέματα Θεωρίας της Λογοτεχνίας και Πολιτισμού 6 ECTS

Σταθμοί της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας 2 (Θέατρο - Ποίηση) 6 ECTS

Ειδικά Θέματα Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών 6 ECTS

Δημιουργική Γραφή 6 ECTS

Ειδίκευση “ Μεταφρασεολογία - Μετάφραση Λογοτεχνίας και Επιστημών του Ανθρώπου ”
Α΄ Εξάμηνο

α/α Μάθημα ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS

1 Μεταφρασεολογία - Μεθοδολογία της Μετάφρασης Υ 5
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2 Ελληνική Γλώσσα - Υφολογία Υ 5

3 Μετάφραση Κειμένων γενικής θεματολογίας από Γαλλικά προς Ελληνικά Ι Υ 5

4 Μετάφραση Κειμένων γενικής θεματολογίας από Αγγλικά προς Ελληνικά Υ 5

5 Ζητήματα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Υ 5

6 Ειδικά Θέματα Ιστορίας της Γαλλόφωνης Λογοτεχνίας και Πολιτισμού ή Ε 5

7 Σταθμοί της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας 1 (Μυθιστόρημα - Δοκίμιο) ή Ε 5

8 Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Ε 5

Σύνολο 30

Β΄ Εξάμηνο

α/α Μάθημα ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS

1 Νέες Τεχνολογίες και Λογοτεχνική Μετάφραση Υ 6

2 Μετάφραση Ειδικών Επιστημονικών κειμένων (Επιστήμες του Ανθρώπου) Γαλλικά 
προς Ελληνικά και Ορολογική Τεκμηρίωση Υ 6

3 Μετάφραση Πεζογραφίας 1 Γαλλικά προς Ελληνικά Υ 6

4 Μετάφραση Ειδικών Επιστημονικών Κειμένων (Επιστήμες του Ανθρώπου) από 
Αγγλικά προς Ελληνικά Υ 6

5 Ειδικά Θέματα Θεωρίας της Λογοτεχνίας και Πολιτισμού ή Ε 6

6 Σταθμοί της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας 2 (Θέατρο - Ποίηση) Ε 6

Σύνολο 30

Γ΄ Εξάμηνο

α/α Μάθημα ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS

1 Επιμέλεια Κειμένου Υ 6

2 Μετάφραση Πεζογραφίας 2 από Γαλλικά προς Ελληνικά Υ 6

3 Μετάφραση Θεατρικών Έργων - Ποίησης από Γαλλικά προς Ελληνικά Υ 6

4 Μετάφραση Πεζογραφίας και Θεατρικών Έργων από Αγγλικά προς Ελληνικά Υ 6

5 Ειδικά Θέματα Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών ή Ε 6

6 Δημιουργική Γραφή Ε 6

Σύνολο 30

Δ΄ Εξάμηνο

α/α Μάθημα ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS

1 Πρακτική Άσκηση 300 ώρες Υ 10

2 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ή Σχολιασμένη Μετάφραση Υ 20

Σύνολο 30

 Γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική, η εκπόνηση της 
διπλωματικής εργασίας μπορεί να γίνει στην ελληνική 
ή γαλλική.

Άρθρο 7 
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο 
όριο σε δώδεκα (12) μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες 
για κάθε μία από τις δύο (2) ειδικεύσεις και μπορεί να 
τροποποιείται με απόφαση της Συνέλευσης, χωρίς να 
υπερβαίνει τον ανώτατο ορισθέντα αριθμό, ανάλογα με 
την προκήρυξη των νέων θέσεων.

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 2958/12 και 
13.4.2018) και αναφέρονται στην προκήρυξη.

Άρθρο 8 
Προσωπικό

Για την υλοποίηση του ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη 
ΔΕΠ του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς και 
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μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ίδιου Πανεπιστημίου ή 
άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες 
κατηγορίες διδασκόντων και επισκέπτες διδάσκοντες 
(καταξιωμένοι επιστήμονες, καλλιτέχνες ή επιστήμονες 
αναγνωρισμένου κύρους) από την ημεδαπή και την αλ-
λοδαπή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του 
ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

Άρθρο 9 
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθεί η υλι-
κοτεχνική υποδομή του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και 
Φιλολογίας.

Άρθρο 10 
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 
2019-2020 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Άρθρο 11 
Κόστος Λειτουργίας

Ο αναλυτικός προϋπολογισμός λειτουργίας κατ’ έτος 
και για πέντε (5) συνεχή έτη, συμπεριλαμβανομένου του 
αναλυτικού λειτουργικού κόστους του ΠΜΣ, τις πηγές 
χρηματοδότησής του και τους εν γένει πόρους της λει-
τουργίας του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 
και 37 του ν. 4485/2017 έχει ως εξής:

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02053713011180008*

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ

1. Προϋπολογισμός ΥΠΠΕΘ (ΚΑΕ 2421 του ειδικού φορέα 19-250 του προϋπολογισμού του 
ΥΠ.Π.Ε.Θ.)

20.000,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 20.000,00 €

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ

1. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 5.500,00 €

2. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές 1.000,00 €

3. Δαπάνες αναλωσίμων 2.500,00 €

4. Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ. 1.700,00 €

5. Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς 500,00 €

6. Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των ΑΕΙ που συμμετέχουν στην οργάνωση του ΠΜΣ 4.000,00 €

7. Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 1.800,00 €

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

3.000,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 20.000,00 €
Δε προβλέπονται τέλη φοίτησης για τους φοιτητές του ΠΜΣ.

Άρθρο 12 
Μεταβατικές διατάξεις

Κατ’ εξαίρεση φοιτητές που έχουν ήδη εγγραφεί στο ΠΜΣ κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4485/2017 καθώς και 
φοιτητές που εισήχθησαν το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 θα περατώσουν και θα συνεχίσουν τις σπουδές τους 
σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης απόφασης [υπουργική απόφαση με αριθμό 206481/Ζ1/18.12.2014 
(ΦΕΚ 3523/31.12.2014 τ.Β΄)] καθώς και τις ισχύουσες έως την έναρξη ισχύος του ν. 4485/2017 διατάξεις.

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον οικείο Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 14 Νοεμβρίου 2018.

Ο Πρύτανης

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ
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