
 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός ανωτάτου αριθμού των επιτρεπομέ-
νων κατ’ έτος ημερών εκτός έδρας μετακινούμε-
νων προσώπων της Προεδρίας της Δημοκρατίας.

2 Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού ΙΔΑΧ μει-
ωμένου ωραρίου του Δήμου Πεντέλης.

3 Ορισμός ληξιάρχου στη Δημοτική Ενότητα Αυλώ-
να Δήμου Ωρωπού.

4 Εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της 
οδού Κωνσταντινουπόλεως, στον οικισμό του Ιά-
σμου της ΠΕ Ροδόπης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
148/2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβου-
λίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

5 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας (απογευματι-
νής) εκτός Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών μέ-
χρι 31/12/2016 για 18 υπαλλήλους της Διεύθυν-
σης Τεχνικών Έργων Περ/κής Ενότητας Πιερίας.

6 Μεταβίβαση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ.

7 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 107283/Β7/ 
10.07.2014 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1930/ 
17.07.2014, τ. Β’), που αφορά στο Πρόγραμμα Με-
ταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μεσογεια-
κών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτ-
λο «Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη και Ασφάλεια στη 
Μεσόγειο».

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

8 Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. 464/12.8.2016 
απόφαση του Δ.Σ. του Γενικού Αντικαρκινικού 
Νοσοκομείου «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» που δημοσιεύ-
θηκε στο ΦΕΚ 2672/τ. Β΄/26.08.2016.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 2/63786/ΔΕΠ (1)
 Καθορισμός ανωτάτου αριθμού των επιτρεπομέ-

νων κατ’ έτος ημερών εκτός έδρας μετακινούμε-

νων προσώπων της Προεδρίας της Δημοκρατίας.

  Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του 3 παρ. 1 του Κεφαλαίου Α’ της 

υποπαραγράφου Δ9 «Δαπάνες μετακινουμένων εντός 
και εκτός Επικράτειας» του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 
«Συνταξιοδοτικές διατάξεις –Κύρωσης του Σχεδίου 
Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό 
Μηχανισμό Σταθεροποίησης και ρυθμίσεις για την υλο-
ποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (Α’ 94).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του Κεφαλαίου 3ου 
«ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» του 
Ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη μέτρων για την 
αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση 
της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών Οργάνων και 
άλλες διατάξεις». (Α’ 29).

3. Τις διατάξεις του Π.δ. 351/1991 «Τροποποίηση, 
συμπλήρωση και κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των 
διατάξεων που ισχύουν για τη σύσταση, οργάνωση και 
λειτουργία των υπηρεσιών της Προεδρίας της Δημοκρα-
τίας» (Α’ 121).

4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφα-
σης του Πρωθυπουργού, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαρά-
κη» (Β’ 2168).

5. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Φ.1601/1360/14.5.2015 
απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Προεδρίας της 
Δημοκρατίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Ειδικό 
Γραμματέα της Προεδρίας της Δημοκρατίας» (Β’ 846).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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6. Το υπ’ αριθμ. Α.Π.2296/21.7.2016 έγγραφο – εισή-
γηση του Γραφείου Οικονομικών Υποθέσεων της Προ-
εδρίας της Δημοκρατίας, σύμφωνα με το οποίο από τις 
διατάξεις του προτεινόμενου σχεδίου ΚΥΑ προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Προεδρίας 
της Δημοκρατίας συνολικού ποσού σαράντα χιλιάδων 
(40.000) ευρώ στο τρέχον οικονομικό έτος (για την κάλυ-
ψη της ανωτέρω δαπάνης έχουν προβλεφθεί στον προϋ-
πολογισμό του έτους 2016, τα παρακάτω ποσά ανά ΚΑΕ: 
Φορέας 01-100, ΚΑΕ 0716-3.000 ευρώ, ΚΑΕ 0719-10.000 
ευρώ, ΚΑΕ 0721 -18.000 ευρώ, ΚΑΕ 0722-9.000 ευρώ).

7. Τις Υπηρεσιακές ανάγκες, αποφασίζουμε:
Α. Καθορίζεται ο αριθμός των επιτρεπομένων ημερών 

εκτός έδρας κατά το έτος 2016 και εφεξής, μετακινου-
μένων προσώπων της Προεδρίας της Δημοκρατίας για 
οποιαδήποτε από τις αιτίες της παρ. 1 του άρθρου 2 του 
Κεφαλαίου Α’ της υποπαραγράφου Δ.9: Δαπάνες μετα-
κινουμένων εντός και εκτός Επικράτειας του άρθρου 2 
του Ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις- Κύρωση 
του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον 
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθεροποίησης και ρυθμίσεις 
για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (Α’ 
94) κατ’ ανώτατο όριο:

1. Σε εξήντα (60) ημέρες ως κάτωθι:
1) ΠΕ Ειδικών Θέσεων: 3
2) ΠΕ Διπλωματικοί: 3
3) Πάρεδρος Στ.Ε. (με ανάθεση καθηκόντων): 1
4) ΠΕ Δημοσιογράφων: 1
5) ΠΕ Διοικητικοί: 21
6) ΠΕ Επιστημονικοί Συνεργάτες: 6
7) ΤΕ Διοικητικοί: 4
8) ΔΕ Οδηγοί: 9
9) ΔΕ (ΥΕ) Οδηγοί: 3
10) ΔΕ Τεχνικών Οχημάτων: 3
11) ΔΕ Διοικητικοί: 26
12) ΔΕ Δημοσιογράφων: 3
Η μετακίνηση των προαναφερομένων υπαλλήλων 

μέχρι εξήντα (60) κατ’ ανώτατο όριο ημερών κατ΄ έτος 
κρίνεται επιβεβλημένη για την κάλυψη των αναγκών 
προπομπής και συνοδείας του Προέδρου της Δημοκρα-
τίας εντός και εκτός της Επικρατείας.

2. Σε δέκα (10) ημέρες ως κάτωθι:
1) ΠΕ Προσωπικού Η/Υ: 1
2) ΠΕ Δικηγόρων (με έμμισθη εντολή): 1
3) ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών: 1
4) ΠΕ Γεωπόνων: 1
Η μετακίνηση των προαναφερόμενων υπαλλήλων μέ-

χρι δέκα (10) κατ’ ανώτατο όριο ημερών κατ’ έτος κρί-
νεται επιβεβλημένη για την κάλυψη των λειτουργικών 
αναγκών της Προεδρίας της Δημοκρατίας.

Β. Οι ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας που τυχόν έχουν 
πραγματοποιηθεί από το προσωπικό των παρ. Α1 και 
Α2 της παρούσας απόφασης θα συμψηφιστούν με τις 
καθοριζόμενες.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Αυγούστου 2016

Ο Ειδικός Γραμματέας
της Προεδρίας της Δημοκρατίας

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

I

(2)
    Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού ΙΔΑΧ 

μειωμένου ωραρίου του Δήμου Πεντέλης. 

 Με την υπ’ αριθμ. 184/21-07-2016 απόφαση του Δη-
μοτικού Συμβουλίου Πεντέλης, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 1 του Ν. 4368/2016, 
κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 4564/10-03-2016 αίτησης 
του  Θανάση Σωτήρη του Σπύρου, της υπ’ αριθμ. πρωτ. 
5085/17-03-2016 αίτησης της Στεργίου Σταματίνας του 
Αναστάσιου, της από 12-07-2016 βεβαίωσης του Δήμου 
Πεντέλης, σύμφωνα με την οποία δεν υπηρετεί προσω-
πικό ορισμένου χρόνου κατηγορίας ΥΕ ειδικότητας Κα-
θαριστών - Καθαριστριών στο Δήμο Πεντέλης και της 
υπ’ αριθμ. πρωτ. 60852/23467/04-08-2016 εγκριτικής 
απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, αυ-
ξάνεται το ωράριο εργασίας των υπαλλήλων με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Θανάση 
Σωτήρη του Σπύρου και Στεργίου Σταματίνας του Ανα-
στάσιου, κατηγορίας ΥΕ ειδικότητας Καθαριστών - Κα-
θαριστριών, από δεκαπέντε (15) ώρες σε πλήρες ωράριο 
σαράντα (40) ώρες εβδομαδιαίως (8ωρο ημερησίως).

(Αριθμ. βεβ. περί ύπαρξης πιστώσεων του Δήμου Πε-
ντέλης 12/07/2016).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
60852/23467/04-08-2016).

  Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ

Ι

(3)
    Ορισμός ληξιάρχου στη Δημοτική Ενότητα Αυ-

λώνα Δήμου Ωρωπού.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 344/ 

1976 (ΦΕΚ  143/Α΄/1976) περί ληξιαρχικών πράξεων, 
όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 15 
του άρθ. 9 του Ν. 2307/1995.
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2. Τις διατάξεις των άρθ. 1, 2, 6 και 280 του Ν. 3852/ 
2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης 
και της Αποκ/νης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης.

3. Την αριθ. Φ. 127080/57460/21-12-2010 (ΦΕΚ 1984/ 
Β΄/2010) Υποδιαίρεση ληξιαρχικής περιφέρειας Δήμων.

4. Το αρ. πρωτ. 16778/2016 έγγραφο του Δήμου Ωρω-
πού, περί ανάθεσης καθηκόντων ληξιάρχου στη Δημο-
τική Ενότητα Αυλώνα.

5. Την υπ' αρ. 11023/31-5-2016 παραίτηση της Καρα-
τέλιου Αφροδίτης από τα καθήκοντα ληξιάρχου.

6. Το γεγονός ότι έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση 
ποσού 9.602.00 ευρώ για την αποζημίωση των ληξι-
άρχων του Δήμου Ωρωπού εγγεγραμμένη στον ΚΑ 
10.60.12.0003 του προϋπολογισμού του Δήμου.

7. Την αριθ. 3943/1690 (ΦΕΚ Β΄/597/2011) απόφαση 
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής περί «Μεταβίβασης αρμοδιότητας υπογραφής «ΜΕ 
ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ», αποφασίζουμε:

Α) Απαλλάσσουμε την ΚΑΡΑΤΕΛΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ, από τα 
καθήκοντα Ληξιάρχου, λόγω παραίτησής της.

Β) Ορίζουμε ληξίαρχο για τα ληξιαρχικά γεγονότα που 
συμβαίνουν στη Δημοτική Ενότητα Αυλώνα Δήμου Ωρω-
πού, την ΠΕΤΡΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, του Ευαγγέλου, κλάδου 
ΠΕ Οικονομικού-Λογιστικού με βαθμό Β΄.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Αυγούστου 2016

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Διευθύντρια Διοίκησης

  ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΟΓΙΑΤΖΗ

Ι

    Αριθμ. 3158 (4)
Εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της 

οδού Κωνσταντινουπόλεως, στον οικισμό του Ιά-

σμου της ΠΕ Ροδόπης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 

148/2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβου-

λίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

  Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις περί Διοικητικής Αποκέντρωσης διατάξεις όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α΄/

30-5-1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περι-
φέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση 
και άλλες διατάξεις».

3. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχι-
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

4. Το Π.δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α΄/27-12-2010) «Οργα-
νισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θρά-
κης».

5. Την υπ’ αριθ. 54218/11-07-2013 (ΑΔΑ ΒΛ4ΙΡ1Υ-ΠΔΙ) 
απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Μακεδονίας-Θράκης με θέμα «Άσκηση αρμοδιότη-
τας έγκρισης αποφάσεων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού περί 
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων».

6. Το άρθρο 52 του Ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα 
Οδικής Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
11 του Ν. 3082/2001 και το άρθρο 46 του Ν. 3542/2007 
«Τροποποιήσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ.».

7. Το υπ’ αριθ. 15109/13-5-2013 έγγραφο Δ/νσης Οργά-
νωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών 
με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών οργάνων 
ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας 
από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρωμένων Διοι-
κήσεων».

8. Τη με αριθ. 4/6-2-2015 (ΦΕΚ 24Α΄/6-2-2014) Π.Υ.Σ. 
«Αποδοχή παραιτήσεων των Γ. Γραμματέων των Αποκε-
ντρωμένων Διοικήσεων της χώρας».

9. Το άρθρο 56 του Ν.  4257/2014 (ΦΕΚ 93Α΄/
14-4-2014) που καθορίζει τον τρόπο αναπλήρωσης του 
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης όταν 
η θέση είναι κενή.

10. Την Τεχνική Προδιαγραφή Σήμανσης, εκτελού-
μενων έργων σε οδούς εντός και εκτός κατοικημένων 
περιοχών, όπως εγκρίθηκε με την ΔΙΠΑΔ/οικ/502/
1-7-2003 απόφαση Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε και την υπ’ 
αριθμ. ΔΜΕΟ/Ο/613/2011 (ΦΕΚ 905/Β’/20-05-2011) της 
Γενικής Γραμματείας δημοσίων έργων.

11. Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορί-
ας Ν.  2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α’/23.3.1999) άρθρα 9, 52 
παρ. 1, εδ.β’, όπως τροποποιήθηκε με τον υπ’ αριθμ. 
Ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α’/17-12-2014).

12. Την υπ’ αριθμ. ΔΟΥ/οικ/220/15.01.2015 Εγκύκλιο 
του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ./Δ/νση Οδικών Έργων (ΔΟΥ) 
(ΑΔΑ: Ω37Χ1-2ΥΑ) «Μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας 
για την εκτέλεση έργων στο οδικό δίκτυο της χώρας».

13. Τη με αρ. πρωτ. 1028/8.2.2016 Τεχνική Έκθεση 
της Δ/νσης Περιβάλλοντος Πολεοδομίας και Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Ιάσμου με συνημμένα τα ορι-
ζοντιογραφικά αποσπάσματα αποτύπωσης σήμανσης 
που την συνοδεύουν, όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και 
θεωρήθηκε.

14. Το με αρ. πρωτ. 3158/05.08.2016 έγγραφο του Τμή-
ματος Διοικητικού Οικονομικού Ν. Ροδόπης με το οποίο 
διαβιβάζεται στην υπηρεσία η υπ’ αριθμ. 148/2016 ομό-
φωνη Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατο-
λικής Μακεδονίας και Θράκης, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τις παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 
επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως (Ε.Ο. Κομοτηνής – 
Ξάνθης) στον οικισμό Ιάσμου του ομώνυμου δήμου της 
ΠΕ Ροδόπης,: 

α) Ρυθμίσεις πλησίον του συγκροτήματος Δημοτικού-
Γυμνασίου-Λυκείου:

- Τοποθέτηση δύο (2) ρυθμιστικών πινακίδων περιορι-
σμού της μέγιστης ταχύτητας στα 30χλμ/ώρα (P-32) στα 
δύο ρεύματα κυκλοφορίας της οδού Κων/πόλεως, πριν 
το σχολικό συγκρότημα,

- Τοποθέτηση προστατευτικού κιγκλιδώματος στο πε-
ζοδρόμιο έμπροσθεν (βορείως) του Γυμνασίου,
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- Δημιουργία δύο (2) διαβάσεων πεζών συμβατικής 
μορφής (με διαγράμμιση τύπου ‘ζέβρας’) πριν και μετά 
τα προαναφερθέντα κιγκλιδώματα, για την ασφαλή δι-
έλευση των μαθητών,

- Τοποθέτηση ανακλαστήρων οδοστρώματος (γνωστά 
και ως ‘μάτια γάτας’) πριν από τις συγκεκριμένες διαβά-
σεις,

- Τοποθέτηση μίας (1) ρυθμιστικής πινακίδας υποχρεω-
τικής διακοπής πορείας (STOP,P-2) επί της οδού Καρτάλη, 
πριν τη συμβολή της με την οδό Κωνσταντινουπόλεως.

β) Λοιπές ρυθμίσεις επί της οδού Κων/πόλεως:
- Δημιουργία δύο (2) διαβάσεων πεζών συμβατικής 

μορφής (με διαγράμμιση τύπου ‘ζέβρας’), επί της οδού 
Κων/πόλεως εκατέρωθεν της συμβολής της με τη Λεω-
φόρο Ηρώων και με την προέκταση αυτής - οδού Κολο-
κοτρώνη - στο ύψος της στάσης λεωφορείου (Νηπιαγω-
γείο/Παλαιό Δημοτικό Σχολείο) και ανατολικά αμέσως 
μετά τη συμβολή αντίστοιχα,

- Τοποθέτηση μίας (1) πινακίδας αναγγελίας κινδύνου 
(Κ-16) λόγω συχνής κίνησης παιδιών στο ρεύμα κυκλοφο-
ρίας της οδού Κων/πόλεως προς Ξάνθη πριν τη διάβαση,

- Τοποθέτηση μίας (1) ρυθμιστικής πινακίδας για την 
απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης (P-40) επί του 
ιδίου ρεύματος στο ύψος του χώρου στάθμευσης των TAXI.

Η απόφαση αυτή χορηγείται υπό τις εξής προϋποθέσεις:
1. Τα μέτρα που λαμβάνονται με την παρούσα απόφα-

ση να ισχύσουν από την τοποθέτηση των οικείων πινα-
κίδων σήμανσης ή/και διαγραμμίσεων στο οδόστρωμα,

2. Η τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων, κολωνακίων 
και διαγραμμίσεων να γίνει καθ’ υπόδειξη της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του οικείου δήμου,

3. Ο Δήμος Ιάσμου είναι αρμόδιος για την υλοποίηση 
των εν λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. 

Κατά της παρούσας απόφασης δύναται να ασκηθεί προ-
σφυγή ενώπιον του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων, εντός διαστήματος τριάντα (30) ημερών από 
την παραλαβή της. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκύπτουν δαπάνες οι οποίες να βαρύνουν τον κρατικό 
προϋπολογισμό. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 22 Αυγούστου 2016

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. οικ.351985(1516) (5)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας (απογευματι-

νής) εκτός Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών μέ-

χρι 31/12/2016 για 18 υπαλλήλους της Διεύθυν-

σης Τεχνικών Έργων Περ/κής Ενότητας Πιερίας. 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 7 του Ν. 2738/1999 

«Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση» 
(ΦΕΚ 180/τ. Α΄/1999).

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

3. Τις διατάξεις του άρθρου 283 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

4. Τις διατάξεις των άρθρων 12 παρ. 10 και 15 παρ. 18 
εδ. 2 του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, στελέχω-
ση της Περιφέρειας κλπ».

5. Την αριθμ. 2/72757/0022/31-12-2003 εγκύκλιο του 
Γ.Λ.Κ.

6. Τις διατάξεις του Π.δ. 133/2010 (ΦΕΚ  226/τ. Α΄/
27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρ. Μα-
κεδονίας».

7. Την υπ' αριθμ. 461114/(9980)/18-11-2014 - (ΦΕΚ 
3129Β΄/21-11-2014) Αποφ. Περ/χη άρθρο 2,3 «Περί με-
ταβίβασης αρμοδιοτήτων και παροχής εξουσιοδότησης 
υπογραφής ...» και όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις της.

8. Την υπ’ αριθμ. 281848(1453)/07-07-2016 εισήγηση 
της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενό-
τητας Πιερίας για τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες 
που παρουσιάζονται κατά την τρέχουσα περίοδο του Β΄ 
Εξαμήνου έτους 2016 για την αντιμετώπιση των οποίων 
η Υπηρεσία διαθέτει δεκαοχτώ (18) τεχνικούς υπαλλή-
λους της, πέραν του κανονικού ωραρίου εργασία τους 
κατά τις απογευματινές ώρες των εργάσιμων ημερών.

9. Το ότι οι ανωτέρω εργασίες δεν μπορούν να γίνουν 
εντός του ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων.

10. Την αριθμ. 241434(2655)/28-06-2016 Απόφαση Δέ-
σμευσης Πίστωσης με α/α 2625 της Διεύθυνσης Διοικη-
τικού Οικονομικού της ΠΕ Πιερίας στον προϋπολογισμό 
οικονομικού έτους 2016 του φορέα 721 και στον ΚΑΕ 
0511.01 Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας.

11. Το αριθμ. 295554(1288)/18-07-2016 έγγραφο του 
Γενικού Δ/ντή Αν/κου Προγ/σμου Περ/ντος και Υποδ., 
αποφασίζουμε: 

Α. Διαπιστώνουμε την ανάγκη για υπερωριακή απα-
σχόληση σε υπαλλήλους της Διεύθυνσης Τεχνικών Έρ-
γων της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας για το Β΄ Εξά-
μηνο έτους 2016 (μέχρι 31-12-2016) για την κάλυψη των 
αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών.

Β. Την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με 
αμοιβή για το έτος 2016 (μέχρι 31-12-2016) κατά τις 
απογευματινές ώρες των εργάσιμων ημερών για τους 
δεκαοκτώ υπαλλήλους της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων 
της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας και αναλυτικά μέχρι 
είκοσι ώρες μηνιαίως ανά υπάλληλο.

Η συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλη-
σης στην οποία θα αναγράφονται ονομαστικά οι συμ-
μετέχοντες υπάλληλοι, το χρονικό διάστημα και οι ώρες 
απασχόλησης για τον κάθε υπάλληλο κατά μήνα θα γίνει 
με απόφαση ανάλογα με τις εκάστοτε παρουσιαζόμενες 
ανάγκες. Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον 
έλεγχο πραγματικής παροχής υπερωριακής απασχόλη-
σης ορίζεται ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας.
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Η δαπάνη η οποία ανέρχεται στο ποσό των δύο χι-
λιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500 €), θα καλυφθεί 
από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφε-
ρειακής Ενότητας Πιερίας (μέχρι 31-12-2016) του ΚΑΕ 
02.10.04.721.0511.01 οικονομικού έτους 2016.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 26 Αυγούστου 2016

Με εντολή Περιφερειάρχη 
Ο Διευθυντής Γεν. Δ/νσης Αν. Προγραμματισμού 
και Υποδομών

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΙΑΝΤΣΗΣ

Ι

    Αριθμ. απόφ. 308 (6)
Μεταβίβαση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 

ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 75 παρ. Ι τομέας στ΄ στοιχείο 28 του 

Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 4 του άρ-
θρου 94 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/07.06.2010) 
«Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Την παρ. 1ζ του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρό-
γραμμα Καλλικράτης».

3. Τις διατάξεις του Ν. 299/1976 «Περί ρυθμίσεως θε-
μάτων αφορώντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των 
ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ 90/Α΄/1976).

4. Τις διατάξεις του Β.δ/τος 16/1966 «Περί ιδρύσεως 
ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 7/Α΄/1966).

5. Το άρθρο 10 του Ν. 3207/2003 «Ρύθμιση θεμάτων 
Ολυμπιακής προετοιμασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
302/Α΄/2003).

6. Την αριθμ. ΥΠΠΟ/78036/2473/14.10.2004 υπουρ-
γική απόφαση «Καθορισμός προδιαγραφών κτιρίων 
για στέγαση Μουσικού Εκπαιδευτηρίου» (ΦΕΚ 1595/
Β΄/2004).

7. Την αρ. ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/7388/07.02.1994 απόφα-
ση «Καθορισμός παραβόλου για ίδρυση Ανώτερων Σχο-
λών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης και ιδιωτικών Μουσικών 
Εκπαιδευτηρίων» (ΦΕΚ 123/Β΄/23.02.1994).

8. Την κοινή υπουργική απόφαση ΥΠΠΟΤ/οικ. 38573/ 
1216/31.03.2011 (ΦΕΚ 693/29.04.2011 τ. Β΄).

9. Την υπ' αριθμ. Δ/3388/244/30/01/1986 (ΦΕΚ 104/
τ. Β΄/14.03.1986) απόφαση του ΥΠ.ΠΟ. με την οποία χο-
ρηγήθηκε άδεια ίδρυσης και λειτουργίας «ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
ΣΧΟΛΗΣ» στον ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗ ΧΡΗΣΤΟ με την επωνυμία 
«ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» η οποία στε-
γάζεται σε κτίριο επί της οδού ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 39 του 
Δήμου.

10. Την υπ' αριθμ. 667/33/31.01.2012 απόφαση Δη-
μάρχου περί μεταβίβασης άδειας ίδρυσης και λειτουρ-
γίας «ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» στην 
ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΟΥ ΡΟΔΙΑΝΝΑ η οποία δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 421/τ. Β΄/23.02.2012. 

11. Την υπ' αριθμ. 25928/10.08.2016 αίτηση της «ΜΟΥ-
ΣΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» δια της ΛΑΜΠΡΙΑ-
ΝΙΔΟΥ ΡΟΔΙΑΝΝΑΣ, με τα συνημμένα δικαιολογητικά για 
τη μεταβίβαση της άδειας λειτουργίας της «ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
ΣΧΟΛΗΣ», αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη μεταβίβαση της άδειας ίδρυσης και λει-
τουργίας της «ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» 
η οποία στεγάζεται σε κτίριο της οδού ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 
39 του Δήμου Αγίας Παρασκευής, στην ΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΑΡΤΕΜΙΔΑ του Γεωργίου επειδή διαθέτει τα νόμιμα προ-
σόντα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αγία Παρασκευή, 25 Αυγούστου 2016 

Ο Δήμαρχος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

    Αριθμ. απόφ. 766  (7)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 107283/Β7/ 

10.07.2014 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1930/ 

17.07.2014, τ. Β’), που αφορά στο Πρόγραμμα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μεσο-

γειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

με τίτλο «Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη και Ασφά-

λεια στη Μεσόγειο».

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Π.δ. 83/1984 (ΦΕΚ 31/20.3.1984, τ. 

Α’) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστη-
μίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» όπως ισχύει. 

2. Την υπ’ αριθμ. 5178/16.05.2014 απόφαση του 
Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου με θέμα «Δι-
ορισμός Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου» (ΑΔΑ: 
Ω0Ψ5469Β7Λ-ΖΚΒ), η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
346/17.06.2014, τ. ΥΟΔΔ. 

3. Την υπ’ αρ. Φ.120.61/17/115922/Β2/23.07.2014 
(ΑΔΑ: Ω3ΞΟ9-ΑΥ4) διαπιστωτική απόφαση του Υπουρ-
γού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Διορισμός 
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου σύμφωνα με το 
Ν. 4009/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».

4. Τις διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 8 του Ν. 4009/ 
2011, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 9 
του άρθρου 2 του Ν. 4076/2012.

5. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6 
(ΦΕΚ 148, τ. Α΄, 16-7-2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις με-
ταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με τις 
διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177, 
τ. Α΄, 25-8-2008), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 
156, τ. Α΄, 04-9-2009) και του άρθρου 37, παρ. 5 του 
Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ. Α΄).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του Ν. 4009/ 
2011 (ΦΕΚ 195 τ. Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση 
της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των 
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροπο-
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ποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ΄ του 
Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 τ. Α΄), του άρθρου 5, παρ. 8 του 
Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ. Α΄) και του άρθρου 34, παρ. 2 
του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ. Α΄).

7. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 
14 και 15 (ΦΕΚ 189, τ. Α΄, 02-08-2005) «Διασφάλιση της 
ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφο-
ράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

8. Το Π.δ. 93/2013 (ΦΕΚ 131 τ. Α΄) «Κατάργηση Τμήμα-
τος, ίδρυση Ειδίκευσης, συγχώνευση Τμημάτων, ένταξη 
Τμημάτων σε Σχολές και ανασυγκρότηση των Σχολών 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου».

9. Το άρθρο 34 του Ν. 4301/2014 σύμφωνα με το οποίο 
η τελική έγκριση ενός Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών πραγματοποιείται πλέον με απόφαση του Πρύ-
τανη κάθε Ιδρύματος και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

10. Την υπ’ αριθμ. 107283/Β7 υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 1930 Β’ 17.07.2014), που αφορά στο Π.Μ.Σ. «Δια-
κυβέρνηση, Ανάπτυξη και Ασφάλεια στη Μεσόγειο» του 
Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου, όπως αυτή έχει αντικαταστήσει την υπ’ αριθμ. 
24518/Β7/6.5.2004 (ΦΕΚ 753 Β΄19.5.2004) υπουργική 
απόφαση η οποία έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 
76930/Β7/7.11.2005 (ΦΕΚ 1575 Β΄15.11.2005).

11. Την απόφαση της υπ’ αριθμ. 11ης Συνεδρίασης της 
Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Με-
σογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου σχετικά 
με την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 107283/Β7 υπουργικής 
απόφασης (ΦΕΚ 1930 Β’ 17.07.2014), που αφορά στο Πρό-
γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μεσο-
γειακών Σπουδών, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο «Διακυβέρνηση, Ανά-
πτυξη και Ασφάλεια στη Μεσόγειο» λόγω τροποποίησης 
του άρθρου 11 «Κόστος Λειτουργίας» αυτής.

12. Την απόφαση της υπ’ αριθμ. 13ης Συνεδρίασης της 
Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Με-
σογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου σχετικά 
με την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 107283/Β7 υπουργικής 
απόφασης (ΦΕΚ 1930 Β’ 17.07.2014), που αφορά στο Πρό-
γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μεσο-
γειακών Σπουδών, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο «Διακυβέρνηση, Ανά-
πτυξη και Ασφάλεια στη Μεσόγειο» λόγω τροποποίησης 
του άρθρου 6 «Πρόγραμμα μαθημάτων» αυτής.

13. Την σχετική απόφαση της υπ’ αριθμ. 5 (επαναλη-
πτικής)/07.07.2016 Συνεδρίασης της Συγκλήτου Ειδικής 
Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

14. Την σχετική απόφαση της υπ’ αριθμ. 6(επαναληπτι-
κής)/22.07.2016 έκτακτης συνεδρίασης της Συγκλήτου 
Ειδικής Σύνθεσης, θέμα 1.3, του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

15. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1224/2.4.2014 έγγραφο της 
ΑΔΙΠ από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η 
εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Μεσογειακών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζει: 

Την τροποποίηση των άρθρων 6 και 11 της υπ’ αριθμ. 
107283/Β7/10.07.2014 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ
1930 Β’ 17.07.2014), που αφορά στο Πρόγραμμα Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μεσογειακών Σπου-
δών του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο «Διακυβέρνη-
ση, Ανάπτυξη και Ασφάλεια στη Μεσόγειο» και η οποία 
τροποποιείται-διαμορφώνεται ως ακολούθως: 

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις 

Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημί-
ου Αιγαίου θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 
2014−2015 αναμορφωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη 
και Ασφάλεια στη Μεσόγειο», σύμφωνα με τις διατάξεις 
της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 
(ΦΕΚ 148 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός 

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών είναι η εκπαίδευση, η παραγωγή και μετάδοση γνώ-
σεων, εμπειρίας και μεθοδολογικών εργαλείων ανάλυσης 
της σύνθετης πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής και 
γεωπολιτικής πραγματικότητας του ευρύτερου Μεσο-
γειακού χώρου στους συμμετέχοντες στο μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα. 

Ειδικότερα, στόχος του Προγράμματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη και 
Ασφάλεια στη Μεσόγειο» είναι να προσφέρει υψηλού 
επιπέδου θεωρητική και μεθοδολογική εκπαίδευση και 
κυρίως την εξειδικευμένη γνώση των πολιτικών, κοινω-
νικών και οικονομικών εξελίξεων στη περιοχή της Με-
σογείου ώστε οι απόφοιτοί/ές του να επιχειρήσουν με 
αξιώσεις τα επόμενα βήματά τους στον εγχώριο ή/και το 
διεθνή επαγγελματικό και ακαδημαϊκό στίβο. 

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος 

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 
(Μ.Δ.Ε.) στη «Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη και Ασφάλεια 
στη Μεσόγειο». 

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων 

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι Πανεπιστημί-
ων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυ-
μάτων της αλλοδαπής. Δεκτοί γίνονται επίσης πτυχιούχοι 
Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. 

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια 

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχια-
κού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα. 

Άρθρο 6
Πρόγραμμα μαθημάτων 

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε 90 
σε συνδυασμό με τη συμμετοχή του/της φοιτητή/τριας 
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στο σύνολο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δρα-
στηριοτήτων του Π.Μ.Σ. Κάθε μάθημα διδάσκεται τρεις 
(3) ώρες εβδομαδιαίως και πιστώνεται με 7,5 πιστωτικές 
μονάδες. Η διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε τριάντα 
(30) πιστωτικές μονάδες. 

Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως 
εξής: 

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 
Τίτλος Μαθήματος Π.Μ. (ECTS) 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 
Σύγχρονη Ιστορία της Μεσογείου 7,5 
Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις και 
Διακυβέρνηση στη Μεσόγειο 7,5 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
(δύο εκ των τεσσάρων 

προσφερομένων) 
Διακρατικές, Ενδο-κρατικές και 
Δι-εθνικές Συγκρούσεις στη Μεσόγειο 7,5 

Η Εξωτερική Πολιτική των Χωρών της 
Μέσης Ανατολής και Βορείου Αφρικής 7,5 

Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση, 
Παγκοσμιοποίηση και η θέση της 
Μεσογείου 

7,5 

Διεθνείς Οργανισμοί στον Μεσογειακό 
Χώρο 7,5 

Σύνολο: 30 
Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Τίτλος Μαθήματος Π.Μ.(ECTS) 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

Σύγχρονες Προσεγγίσεις Ασφάλειας για 
τη Μεσόγειο 7,5 

Ευρωπαϊκές Πολιτικές στη Μεσόγειο 7,5 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

(δύο εκ των τεσσάρων 
προσφερομένων) 

Ισλάμ: Θρησκεία και Πολιτική 7,5 
Διεθνείς Σχέσεις στη Νοτιοανατολική 
Ευρώπη και τη Μεσόγειο 7,5 

Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και 
Μεσόγειος 7,5 

Πολιτική και Οικονομία στον ευρύτερο 
Εύξεινο Πόντο 7,5 

Σύνολο: 30 
Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 
Διπλωματική Εργασία 30 

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων 

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο 
όριο σε είκοσι πέντε (25) μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/
τριες κατ' έτος. 

Άρθρο 8
Προσωπικό 

Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος 
Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και 

άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου ή άλλων 
Πανεπιστημίων της ημεδαπής καθώς και άλλες κατηγο-
ρίες διδασκόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 5 
του Ν. 3685/2008. 

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή 

Οι ανάγκες λειτουργίας του ΠΜΣ θα καλύπτονται από 
την εκάστοτε υπάρχουσα υλικοτεχνική και ηλεκτρονική 
υποδομή και υπηρεσίες του οικείου Τμήματος και του 
Ιδρύματος. 

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας 

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το Ακαδ. Έτος 
2021-2022 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 
11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας 

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148Α΄) 
το 65% του ετήσιου συνολικού κόστους λειτουργίας του 
ΠΜΣ που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες, ανέρχεται 
στο ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων και πεντακοσίων 
ευρώ (45.500 €) και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών 
ως εξής: 

Α/Α Κατηγορίες δαπανών Ποσό (€) 

1 
Αμοιβές - Αποζημιώσεις διδακτικού, 
τεχνικού και διοικητικού 
προσωπικού 

10.000 

2 Μετακινήσεις 8.000 
3 Εκπαιδευτικό Υλικό 17.000 
4 Εξοπλισμός 2.100 
5 Έξοδα Προβολής και Δημοσιότητας 1.000 
6 Υποτροφίες 2.400 
7 Άλλες Δαπάνες 5.000 
  ΣΥΝΟΛΟ 45.500

Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας καλύπτεται από δίδα-
κτρα καθώς και άλλες πηγές (χορηγίες, δωρεές, έσοδα 
από ερευνητικά και άλλα προγράμματα, κ.λπ.)». 

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις 

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο 
πρόγραμμα μέχρι το ακαδ. έτος 2013-14 θα περατώ-
σουν τις σπουδές τους σύμφωνα με τις διατάξεις της 
προηγούμενης υπουργικής απόφασης. 

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μυτιλήνη, 25 Αυγούστου 2016 

Ο Πρύτανης 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ 
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 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(8)

   Στην αριθμ. 464/12.8.2016 απόφαση του Δ.Σ. του Γε-
νικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» 
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2672/τ. Β΄/26.08.2016, στη 

σελίδα 28761, στο τέλος της α΄ στήλης, μετά τη λέξη 
ομόφωνα, τίθεται το εξής:

«... σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 
176/Α΄/16.12.2015) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
52 του Ν. 4384/2016 (ΦΕΚ 78/Α΄/26.04.2016) ...».

  (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)  

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