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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/
ΤΔΑΔΤΠ/190785/22679/20151/14694 (1)
  Επαναφορά υπαλλήλου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 

Δικαίου Αορίστου χρόνου σε συνιστώμενη προσω−
ποπαγή θέση κατ’ εφαρμογή του Ν. 4325/2015.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,
 ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 5 και 7 του άρθρου 17 του 

Ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης − Καταπο−
λέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. 
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 47 Α΄)

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Ν. 4172/2013 «Φο−
ρολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του 
Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167 Α΄), όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του Π.δ. 104/2014 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», (ΦΕΚ 171/Α΄/
28−8−2014) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Του Π.δ/τος 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία 
Υπουργείων κ.λπ.» (ΦΕΚ 20/Α΄/27−1−15).

5. Του Π.δ/τος 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 21/Α΄/27−1−15).

6. Την αριθμ. ΥΠ.ΠΟ.Α./165284/24661/20420/10513/16.9.2013 
(ΦΕΚ 2318/Β΄/17−9−2013) κοινή Υπουργική απόφαση, με 
την οποία καταργήθηκαν τριάντα έξι (36) οργανικές και 
προσωποπαγείς θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού κατ’ εφαρμογή 
της παρ. 1 του άρθρου 90 του Ν. 4172/2013 (Α΄ 167) και 
συγκεκριμένα μεταξύ άλλων την κατάργηση του συνό−
λου των προσωποπαγών θέσεων του προσωπικού με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
ειδικότητας Ενδυτριών ΔΕ.

7. Την αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΙΔ/173246/25630/ 
21192/6548/23−9−2013 διαπιστωτική πράξη θέσης σε δια−
θεσιμότητα από 17−9−2013 της Ταπραντζή Αθηνάς του 
Σπυρίδωνα, υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας Ενδυτριών ΔΕ 
του ΥΠΠΟΑ (νυν ΥΠΟΠΑΙΘ), λόγω κατάργησης της θέ−
σης της.

8. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΙΔ/127442/17443/ 
15364/4566/19−5−2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦ8Γ−Δ5Ι) απόφαση αναστο−
λής εκτέλεσης της διαπιστωτικής πράξης σε διαθεσι−
μότητα της ανωτέρω υπαλλήλου με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας Ενδυ−
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τριών ΔΕ, βάσει της αρ. 5144/2−5−2014 απόφασης του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία ασφα−
λιστικών μέτρων).

9. Τις αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.42 Α/οικ. 14150/13−5−2015 (ΑΔΑ: 
6ΙΚΞ46ΦΘΕ−8ΧΘ), ΔΙΔΑΔ/Φ.42 Ε/οικ.17204/2−6−2015 (ΑΔΑ: 
ΩΥΣΒ465ΦΘΕ−ΒΩΛ) και ΔΙΔΑΔ/Φ.42.Ε/15/15132/23−6−2015 
εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, σχετικά με την εφαρμογή των διατά−
ξεων του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ Α΄ 47)

10. Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από τα στοιχεία 
του προσωπικού μητρώου της κατωτέρω με σχέση ερ−
γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλου 
Ειδικότητας Ενδυτριών ΔΕ σε διαθεσιμότητα, η εν λόγω 
υπάλληλος εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 5 του άρ−
θρου 17 του Ν.4325/2015.

11. Την εμπρόθεσμη αίτηση της κατωτέρω υπαλλήλου 
περί επαναφοράς της στην Υπηρεσία, κατόπιν αίτησής 
της στη Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης Οργάνω−
σης και Νομοτεχνικής Επεξεργασίας.

12. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη 
σε βάρος του προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνη−
σης, διότι η κατωτέρω υπάλληλος υπηρετεί ήδη στο 
ΥΠΟΠΑΙΘ βάσει της ανωτέρω απόφασης του Μονομε−
λούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία ασφαλιστικών 
μέτρων), διαπιστώνουμε:

Την επαναφορά της ΤΑΠΡΑΝΤΖΗ ΑΘΗΝΑΣ του Σπυ−
ρίδωνα, υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι−
καίου αορίστου χρόνου, που ανήκει στην Ειδικότητα 
Ενδυτριών ΔΕ, με βαθμό Γ΄ και ΜΚ2, του Υπουργείου 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία είχε 
τεθεί σε διαθεσιμότητα, λόγω κατάργησης της ειδικότη−
τάς της, και τίθεται στη διάθεση του οικείου Υπουργού, 
σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση στην ειδικότητα 
ΥΕ Φυλάκων Κτιρίων του ΥΠΟΠΑΙΘ, στο βαθμό Δ΄ και 
ΜΚ4, σύμφωνα με τα τυπικά προσόντα που κατέχει 
μετά από αίτησή της, στη Διεύθυνση Διοικητικής Υπο−
στήριξης Οργάνωσης και Νομοτεχνικής Επεξεργασίας, 
λαμβανομένου υπόψη και του χρονικού διαστήματος που 
παρέχει υπηρεσία βάσει της ανωτέρω απόφασης του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία ασφα−
λιστικών μέτρων).

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 9 Ιουλίου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ

F
    Αριθμ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔ
ΤΠ//179032/20952/18632/13639 (2)
Επαναφορά μονίμου υπαλλήλου σε συνιστώμενη προ−

σωποπαγή θέση του κλάδου ΥΕ Επιμελητών ειδι−
κότητας Κλητήρων κατ’ εφαρμογή του Ν.4325/2015.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,
  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 5 και 7 του άρθρου 17 του 

Ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης − Καταπο−
λέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. 
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 47 Α΄)

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Ν. 4172/2013 «Φο−

ρολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του 
Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167 Α΄), όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του Π.δ. 104/2014 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», (ΦΕΚ 171/Α΄/
28−8−2014) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Του Π.δ/τος 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία 
Υπουργείων κ.λπ.» (ΦΕΚ 20/Α΄/27−1−15).

5. Του Π.δ/τος 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 21/Α΄/27−1−15).

6. Την αριθμ. ΥΠ.ΠΟ.Α./165284/24661/20420/10513/
16−9−2013 (ΦΕΚ 2318/Β΄/17−9−2013) κοινή Υπουργική από−
φαση, με την οποία καταργήθηκαν τριάντα έξι (36) 
οργανικές και προσωποπαγείς θέσεις μόνιμου και με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητι−
σμού κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 90 του 
Ν. 4172/2013 (Α΄ 167) και συγκεκριμένα μεταξύ άλλων την 
κατάργηση του συνόλου των οργανικών και προσω−
ποπαγών (καλυμμένων και κενών) θέσεων του μόνιμου 
προσωπικού του κλάδου ΔΕ Χειριστών Φωτοτυπικών 
Μηχανημάτων.

7. Την αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΜΝ/Α5//173110/ 
25593/21169/10849/26−9−2013 (ΑΔΑ: ΒΛ9ΣΓ−ΓΕΔ) διαπι−
στωτική πράξη θέσης σε διαθεσιμότητα από 17−9−2013 
του Τσούλου Κωνσταντίνου μόνιμου υπαλλήλου του 
κλάδου ΔΕ Χειριστών Φωτοτυπικών Μηχανημάτων του 
ΥΠΠΟΑ (νυν ΥΠΟΠΑΙΘ), λόγω κατάργησης της θέσης 
του.

8. Την αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΜΝ/Α5/133080/18382/ 
16186/8505/26−5−2014 (ΑΔΑ: ΒΙΙΩΓ−ΕΜΖ) διαπιστωτική πράξη 
του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, σχετικά με 
την παράταση του χρόνου διαθεσιμότητας του μόνιμου 
προσωπικού μεταξύ άλλων του κλάδου ΔΕ Χειριστών 
Φωτοτυπικών Μηχανημάτων, δυνάμει των διατάξεων του 
άρθρου 40 του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α΄/26−3−2014).

9. Τις αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.42 Α/οικ. 14150/13−5−2015 (ΑΔΑ: 
6ΙΚΞ46ΦΘΕ−8ΧΘ) και ΔΙΔΑΔ/Φ.42 Ε/οικ.17204/2−6−2015 
(ΑΔΑ: ΩΥΣΒ465ΦΘΕ−ΒΩΛ) εγκυκλίους του Υπουργείου 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά 
με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 
Α΄ 47).

10. Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από τα στοιχεία 
του προσωπικού μητρώου του κατωτέρω μόνιμου υπαλ−
λήλου του καταργηθέντος στο σύνολο του κλάδου ΔΕ 
Χειριστών Φωτοτυπικών Μηχανημάτων του ΥΠΠΟΑ (νυν 
ΥΠΟΠΑΙΘ), σε διαθεσιμότητα, ο εν λόγω υπάλληλος 
εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 17 του 
Ν.4325/2015.

11. Την με αριθ. 132116/18−5−2015 εμπρόθεσμη αίτηση 
του κατωτέρω υπαλλήλου περί επαναφοράς του στην 
Υπηρεσία, σε θέση του κλάδου ΥΕ Επιμελητών ειδικότη−
τας Κλητήρων, δεδομένου ότι κατέχει το απαιτούμενο 
τυπικό προσόν του ως άνω κλάδου.

12. Το γεγονός ότι προκαλείται επιπλέον δαπάνη 
σε βάρος του προϋπολογισμού του ΥΠΟΠΑΙΘ, ύψους 
1.325,00 Ευρώ, για το έτος 2015, για την επαναφο−
ρά του μόνιμου υπαλλήλου στον κλάδο ΥΕ Επιμε−
λητών ειδικότητας Κλητήρων, σύμφωνα με το αριθ. 
178209/21780/14482/4575/30−6−2015 έγγραφο της Δι−
εύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του ΥΠΟΠΑΙΘ, 
διαπιστώνουμε:
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Την επαναφορά του Τσούλου Κωνσταντίνου του 
Ανδρέα, μόνιμου υπαλλήλου (σε διαθεσιμότητα) του 
κλάδου ΔΕ Χειριστών Φωτοτυπικών Μηχανημάτων, με 
βαθμό Δ΄ και στο ΜΚ4, σε συνιστώμενη προσωποπαγή 
θέση, του κλάδου ΥΕ Επιμελητών ειδικότητας Κλητήρων 
του ΥΠΟΠΑΙΘ, λόγω συνολικής κατάργησης του κλάδου 
στον οποίο ανήκε, με βαθμό Δ΄ και στο ΜΚ4 του βαθ−
μού αυτού, στην Κεντρική Υπηρεσία, επειδή κατέχει τα 
απαιτούμενα τυπικά προσόντα του ως άνω κλάδου, και 
τίθεται στη διάθεση του Υπουργού.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 9 Ιουλίου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ

F
    Αριθμ. 18644 (3)
Ίδρυση Εργαστηρίου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, 

Γενικής Ιατρικής και Έρευνας Υπηρεσιών Υγείας στο 
Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) 
και καθορισμός του εσωτερικού κανονισμού λειτουρ−
γίας του.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 7 παρ. 5 του Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87 Α΄) 

«Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευ−
τικών Ιδρυμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173 Α΄) «Δομή και 
λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμά−
των» και αντικαταστάθηκε με την περ. γ΄ της παρ. 22 
του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141 Α΄) «Εθνική 
Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και 
άλλες διατάξεις»,

β) του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ του Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 
159 Α΄) «Εκσυγχρονισμός της Ανωτάτης Εκπαίδευσης»,

γ) των άρθρων: 5 παρ. 2 εδ. α και γ, 80 παρ. 5α και 22α, 
81 παρ. 3 και 9 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τΑ΄/6−9−2011) 
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπου−
δών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

δ) του άρθρου 96 του Ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνο−
λογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 258), 

ε) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώ−
θηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄),

2. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα ο 
Οργανισμός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ−
σαλονίκης,

3. Τις διατάξεις του Π.δ. 98/5−6−2013 (ΦΕΚ 134/τ.Β΄/
5−6−2013): «Κατάργηση του Γενικού Τμήματος, μεταφορά 
έδρας τμήματος και ίδρυση−συγκρότηση, μετονομασία 
και ανασυγκρότηση Σχολών στο Αριστοτέλειο Πανεπι−
στήμιο Θεσσαλονίκης», όπως έχει διορθωθεί με το ΦΕΚ 
140/τ.Α΄/11−6−2013.

4. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος 
Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτε−

λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδριάσεις με 
αριθμό 12/19−11−2010 και 8/20−1−2015).

5. Τις αποφάσεις της Συγκλήτου του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδριάσεις με αριθμό 
2832/2−2−2011 και 2910/28−5−2015)

6. Ότι το Εργαστήριο που ιδρύεται με την παρού−
σα πράξη του Πρύτανη θα λειτουργεί αποκλειστικά με 
ίδιους πόρους και δεν θα βαρύνει τον προϋπολογισμό 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, απο−
φασίζουμε:

Την ίδρυση εργαστηρίου «Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας, Γενικής Ιατρικής και Έρευνας Υπηρεσιών Υγείας» 
στο Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και 
τον καθορισμό του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας 
του.

Άρθρο 1 
Ίδρυση

Ιδρύεται στο Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών 
Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
εργαστήριο «Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Γενικής 
Ιατρικής και Έρευνας Υπηρεσιών Υγείας», εξυπηρετεί 
διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντι−
κείμενο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, της Γενικής 
Ιατρικής, της Κοινωνικής Ιατρικής και Δημόσιας Υγείας, 
καθώς και της Πολιτικής Υγείας.

Άρθρο 2 
Σκοπός

Το εργαστήριο έχει ως σκοπό:
α) Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επί−

πεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμή−
ματος Ιατρικής καθώς και άλλων Τμημάτων και Σχολών 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε 
θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότη−
τας του εργαστηρίου όπως αυτά προσδιορίζονται στο 
άρθρο 1 της παρούσας απόφασης.

β) Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών 
και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλ−
λοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, 
συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους 
του εργαστηρίου.

γ) Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, 
σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημο−
νικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων 
και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων 
αναγνωρισμένων επιστημόνων.

δ) Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο 
Π.δ.159/1984 (ΦΕΚ 53 Α΄).

Άρθρο 3
Προσωπικό

Το εργαστήριο αποτελείται από μέλη του Διδακτικού 
Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Ιατρι−
κής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
που το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που κατέχουν 
εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνητικά αντικείμενα του 
εργαστηρίου, από μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστη−
ριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) καθώς και από μέλη του 
λοιπού επιστημονικού προσωπικού και του Διοικητικού 
Προσωπικού που τοποθετούνται στο εργαστήριο σύμ−
φωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
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Άρθρο 4
Διοίκηση – Αρμοδιότητες

1. Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του Διδακτι−
κού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Ια−
τρικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
που ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 22 
του Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 Α΄), όπως ισχύει κάθε φορά.

2. Ο διευθυντής του εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιότη−
τες που ορίζονται στο άρθρο 7 του Ν.1268/1982 μεταξύ των 
οποίων περιλαμβάνονται ο συντονισμός του διδακτικού 
(προπτυχιακού−μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του 
εργαστηρίου, η κατάρτιση και η υποβολή στη Συνέλευση 
του Τμήματος του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας 
του εργαστηρίου και η μέριμνα για την τήρησή του, η μέ−
ριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση και την 
κατανομή των χώρων του εργαστηρίου, η εισήγηση στη 
Συνέλευση του Τμήματος για τον ορισμό των υπευθύνων 
για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό και η 
υπογραφή κάθε εξερχόμενου του εγγράφου.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση−λειτουργία

1. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες μέρες 
και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και σε χώρους που παρα−
χωρούνται σ' αυτό για την εγκατάσταση των οργάνων 
και του λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος 
για τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των 
ερευνητικών προγραμμάτων. Στο χώρο εγκατάστασης 
τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου. 

2. Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή 
κάθε εργασίας, που γίνεται στο εργαστήριο στα πλαί−
σια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που 
έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη 
χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που 
δεν υπάρχει σχετική απόφαση.

3. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει−
τουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων 
και υλικών που ανήκουν σ' αυτό, την παραμονή των ερ−
γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους 
χώρους, καθώς και στην προστασία των οργάνων και 
εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες. 

4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστηρί−
ου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή σε άλλους 
ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών 
εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το διευθυντή αυτού. 
Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για 
τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρησι−
μοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.

5. Στην περίπτωση που είναι δυνατή κατά τις ισχύου−
σες διατάξεις η πρόσληψη επιστημόνων στους τομείς 
των διδακτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του 
εργαστηρίου, η πρόσληψη διενεργείται κατόπιν ειση−
γήσεως του διευθυντή του εργαστηρίου στα αρμόδια 
όργανα του Τμήματος.

Άρθρο 6
Έσοδα − Πόροι του Εργαστηρίου

Η λειτουργία του εργαστηρίου θα γίνεται από ίδιους 
πόρους οι οποίοι θα προέρχονται από:

α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που 
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαρια−
σμό τρίτων,

β. Την διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων,

γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3 
παρ. 3 του Π.δ. 159/1984 (ΦΕΚ 53 Α΄) και την κείμενη 
νομοθεσία,

δ. Τις κληρονομίες, τις δωρεές και τις κληροδοσί−
ες που καταλείπονται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης για τους σκοπούς του εργαστηρίου.

ε. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία

Για τις ανάγκες κάθε εργαστηρίου τηρούνται τα ακό−
λουθα βιβλία και στοιχεία: βαθμολόγιο φοιτητών, βιβλίο 
περιουσιακών στοιχείων, φάκελος οικονομικών στοι−
χείων κάθε έτους, κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, 
περιοδικών και οργάνων, αρχείο ερευνητικών προγραμ−
μάτων, βιβλίο μεταβολών προσωπικού, πρωτόκολλο ει−
σερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων. Με απόφαση 
του διευθυντή μπορεί να τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο 
ή στοιχείο που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις ή 
κρίνεται απαραίτητο.

Άρθρο 8
Τίτλος – Σφραγίδα

1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο Πρω−
τοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Γενικής Ιατρικής και 
Έρευνας Υπηρεσιών Υγείας», και αναγράφεται σε κάθε 
έντυπό του, μαζί με το λογότυπό του. Ο τίτλος αυτός 
καθώς και τα στοιχεία του Διευθυντή του Εργαστηρίου 
αναγράφονται στους χώρους του Τμήματος/Σχολής που 
είναι εγκατεστημένο το Εργαστήριο.

2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία 
του όμοια σφραγίδα με αυτή του Τμήματος Ιατρικής και 
την προσθήκη του τίτλου καθώς και του λογότυπου. 

3. Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία στην αγγλική 
γλώσσα χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για την ξενόγλωσ−
ση αλληλογραφία του.

Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Θεσσαλονίκη, 6 Ιουλίου 2015

 Ο Πρύτανης
 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ

F
    Αριθμ. 4583 (4)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 107355/Β7/10−07−2014 (ΦΕΚ 

1929/Β΄/17−07−2014) υπουργικής απόφασης στο Πρό−
γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Θε−
ατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 
με τίτλο: «Δραματική τέχνη και παραστατικές τέχνες 
στην εκπαίδευση και δια βίου μάθηση». 

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148, τ.Α΄) «Θε−

σμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως 
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τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του 
Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177, τ.Α΄), του άρθρου 27 του Ν. 3794/ 
2009 (ΦΕΚ 156, τ.Α΄), των παρ. 5 και 6 του άρθρου 37 
του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71, τ.Α΄) και του άρθρου 34 του 
Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223, τ.Α΄).

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

3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 και κυρίως τα άρθρα 
14 και 15 (ΦΕΚ 189, τ.Α΄) «Διασφάλιση της ποιότητας στην 
ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς και συσσώ−
ρευσης πιστωτικών μονάδων – Παράρτημα Διπλώματος», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά Όργανα», 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98 τ.Α΄)

5. Η υπ’ αρ. 5361/4.11.2013 απόφαση του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2905/
18−11−2013/τ.Β΄, «Θέματα Λειτουργίας Μονοτμηματικής 
Σχολής Καλών Τεχνών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» 
σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 39, παρά−
γραφος 30 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α΄/17.9.2013). 

6. Την υπ’ αριθμ. 107355/Β7 (ΦΕΚ 1929/τ.Β΄/17−7−2014) 
υπουργική απόφαση έγκρισης λειτουργίας του Προ−
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος 
Θεατρικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με τίτλο «Δραματική 
τέχνη και παραστατικές τέχνες στην εκπαίδευση και 
διά βίου μάθηση – MA in drama and performing arts in 
education and lifelong learning».

7. Το με αριθμ. πρωτ. 1217/01.04.2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ 
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξω−
τερική αξιολόγηση του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών 
της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελο−
ποννήσου.

8. Το απόσπασμα πρακτικών της υπ΄ αρ. 5ης/11.06.2015 
συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης 
της Σχολής Καλών Τεχνών. 

9. Το απόσπασμα πρακτικών της 53ης συνεδρίασης 
της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης (23−06−2015) 

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 107355/Β7/10−07−2014 
(ΦΕΚ 1929/Β΄/17−07−2014) υπουργικής απόφασης που αφο−
ρά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήμα−
τος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννή−
σου με τίτλο: «Δραματική τέχνη και παραστατικές τέχνες 
στην εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τε−
χνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου τροποποιεί τη 
λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 2015−16 του Προγράμ−
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Δρα−
ματική τέχνη και παραστατικές τέχνες στην εκπαίδευση 
και διά βίου μάθηση – MA in drama and performing arts in 

education and lifelong learning», σύμφωνα με τις διατάξεις 
της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 
(ΦΕΚ 148 τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο − Σκοπός

Το ΠΜΣ του Τ.Θ.Σ. με τίτλο «Δραματική τέχνη και 
παραστατικές τέχνες στην εκπαίδευση και διά βίου μά−
θηση – MA in drama and performing arts in education and 
lifelong learning» έχει ως σκοπό τη μελέτη, την προαγω−
γή και τη μετάδοση γνώσεων σχετικών με τη Δραματική 
Τέχνη στην Εκπαίδευση (ΔΤΕ) και τις Παραστατικές 
Τέχνες, καθώς επίσης και την ανάπτυξη τεχνογνωσίας 
και κατάλληλων εφαρμογών στο χώρο της θεατρολο−
γίας, της εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης. Στο 
πλαίσιο αυτό το ΠΜΣ αποσκοπεί αφενός στην ανά−
πτυξη της έρευνας και των εφαρμογών της Δραματι−
κής Τέχνης στην Εκπαίδευση και των Παραστατικών 
Τεχνών και αφετέρου στην εξειδίκευση επιστημόνων 
και καλλιτεχνών στο επιστημονικό αυτό πεδίο για την 
επαγγελματική τους σταδιοδρομία και για την ενεργή 
συμμετοχή τους στην κοινωνικο−πολιτισμική και εκπαι−
δευτική ανάπτυξη της χώρας σε σχέση με το διεθνή 
χώρο και τις επικρατούσες καινοτόμες μεθόδους. 

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 
(ΜΔΕ) στη «Δραματική τέχνη και παραστατικές τέχνες 
στην εκπαίδευση και διά βίου μάθηση – MA in drama and 
performing arts in education and lifelong learning»

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων Πανε−
πιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμέ−
νων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι 
Τμημάτων ΤΕΙ. 

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια 

Για τη λήψη του ΜΔΕ απαιτείται η φοίτηση και η 
επιτυχής ολοκλήρωση των συναφών υποχρεώσεων των 
φοιτητών κατά τη διάρκεια δύο (2) διδακτικών εξαμήνων 
(με παράταση φοίτησης μέχρι δύο (2) κατ’ ανώτατο όριο 
επιπλέον εξάμηνα) και ακολούθως η εκπόνηση μεταπτυ−
χιακής διατριβής, η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί σε 
διάστημα έξι μηνών. Η ολοκλήρωση της μεταπτυχια κής 
διατριβής μπορεί να παραταθεί κατά την κρίση της Συ−
ντονιστικής Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών (Σ.Ε.) 
μέχρι δύο (2) κατ’ ανώτατο όριο επιπλέον εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα μαθημάτων

Το πρόγραμμα μαθημάτων διδάσκεται στην ελληνική 
γλώσσα και είναι το παρακάτω:

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS

Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση: Μορφές 
και είδη

4

Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση και Επι−
στήμες της Αγωγής

6
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Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση: Θεατρο−
παιδαγωγικά προγράμματα 

5

Ποιοτικές και ποσοτικές μέθοδοι έρευνας στις 
ανθρωπιστικές επιστήμες

4

Μέθοδοι αξιολόγησης/μέτρησης θεατροπαι−
δαγωγικών προγραμμάτων στην εκπαίδευση 
και τη διά βίου μάθηση

6

Δραματική Τέχνη στην εκπαίδευση: Ερευνη−
τικό Σχέδιο Ι 

5

 Σύνολο: 30 ECTS
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS

Παραστατικές τέχνες: Μορφές και είδη 4

Παραστατικές τέχνες και άλλες τέχνες 5

Διασύνδεση Τεχνών: Πολύτεχνο δρώμενο 6

Μορφές θεάματος 4

Εκδηλώσεις πολιτισμού στην εκπαίδευση και 
τη διά βίου μάθηση

6

Δραματική Τέχνη στην εκπαίδευση: Ερευνη−
τικό Σχέδιο ΙΙ

5

 Σύνολο: 30 ECTS
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Εκπόνηση πτυχιακής εργασίας ECTS

30 ΕCTS

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 90 ECTS 

• Για τον ορισμό των πιστωτικών μονάδων ισχύουν 
τα αναφερόμενα στις διατάξεις του άρθρου 14 του 
Ν. 3374/2005.

• Η παρακολούθηση όλων των εκπαιδευτικών δραστη−
ριοτήτων είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση 
για την αξιολόγηση του φοιτητή.

• Οι φοιτητές/τριες οφείλουν να συγκεντρώσουν 90 
Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ΠΜ/ECTS) για την 
ολοκλήρωση του προγράμματος. 

Τροποποίηση και ανακατανομή των μαθημάτων με−
ταξύ των εξαμήνων μπορεί να επέλθει με αποφάσεις 
των αρμοδίων οργάνων.

Άρθρο 7 
Αριθμός εισακτέων 

Ο συνολικός αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ του 
ΤΘΣ ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε τριάντα δύο (32) 
άτομα (και επιπλέον, εφόσον προκύπτουν, μέχρι πέντε 
(5) ισοψηφίσαντες με τον τελευταίο επιτυχόντα) κατά 
έτος. Επιπλέον του αριθμού αυτού των εισακτέων γί−
νονται δεκτοί και υπότροφοι σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 4 του Ν.3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.Α΄).

Άρθρο 8
Προσωπικό

Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ΤΘΣ 
και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ή 
άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και της αλλοδαπής 
καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.Α΄).

Η διοικητική και τεχνική υποστήριξη του ΠΜΣ μπο−
ρεί να ανατίθεται σε διοικητικό και τεχνικό προσωπικό 
που θα εδράζεται στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Διάφορες διοικητικές, 
τεχνικές, γραμματειακές και λοιπές ανάγκες του προ−
γράμματος θα καλύπτονται από πόρους του ΠΜΣ.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή

Οι ανάγκες λειτουργίας του ΠΜΣ θα καλύπτονται 
από την εκάστοτε υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή 
του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου.

Άρθρο 10
Διάρκεια λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό 
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 148 
Α΄) το 65% του ετήσιου συνολικού κόστους λειτουργίας 
του προγράμματος αφορά στις λειτουργικές δαπάνες 
και ανέρχεται στο ποσό των 81.120€ και αναλύεται σε 
κατηγορίες δαπανών ως εξής:

Κατηγορίες δαπανών Κόστος

1. Αμοιβές − αποζημιώσεις διδακτικού 
προσωπικού

60.000 €

2. Γραμματειακή και τεχνική υποστήριξη 12.000 € 

3. Δαπάνες μετακινήσεων και μεταφορι−
κά έξοδα

3.300 €

4. Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού, ερευ−
νητικών εργαλείων, ειδικού εξοπλισμού 
και λογισμικών

1.120 €

5. Έξοδα δημοσιότητας, διάχυση 1.200 €

6. Συνέδρια, εκθέσεις και εκδηλώσεις 
πολιτισμού

2.500 €

7. Λοιπά έξοδα 200€

8. Αναλώσιμα 800 €

ΣΥΝΟΛΟ 81.120 €

Β) Το 25%, δηλαδή 31.200 ευρώ, για λειτουργικά έξοδα 
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που αφορούν στο 
πρόγραμμα και οι κατηγορίες των οποίων ορίζονται με 
απόφαση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης.

Γ) Το 10%, δηλαδή 12.480 ευρώ, αφορούν στις κρατή−
σεις υπέρ του Ε.Λ.Κ.Ε του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας του Προγράμματος 
καλύπτεται από:

• την καταβολή διδάκτρων για την παρακολούθηση 
του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών τα οποία 
ανέρχονται σε 3.900,00€ συνολικά για το Πρόγραμμα 
ανά φοιτητή/τρια. Ο καθορισμός των διδάκτρων του 
ΠΜΣ θα γίνεται με εισήγηση της ΣΕ στην ΓΣΕΣ της 
Σχολής και κατόπιν σχετικής απόφασης της Συγκλή−
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του Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Πελοπον−
νήσου. 

• Τη λήψη υποτροφιών, χορηγιών, δωρεών, κληροδο−
τημάτων και λοιπά

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που ενεγράφησαν στο 
πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος 
για πρώτη φορά πριν το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016 
μπορούν να επιλέξουν αν θα ακολουθήσουν τις προϋ−
ποθέσεις για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος 
Ειδίκευσης που ίσχυαν κατά την περίοδο της πρώτης 
εγγραφής τους (ΦΕΚ 1929 τ.Β΄/17−7−2014) σε συνδυασμό 
με τον παλαιό κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών ή να 
ακολουθήσουν τις προϋποθέσεις για την απόκτηση Με−
ταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης σύμφωνα με την 

παρούσα Υπουργική απόφαση. Κατά την εγγραφή τους 
για το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016, οι φοιτητές αυτοί 
θα πρέπει να δηλώσουν αμετάκλητα στη Γραμματεία 
του Τμήματος κατά πόσον θα ενταχθούν στις διατάξεις 
του παρόντος κανονισμού ή του παλαιού όσον αφορά 
στις προϋποθέσεις για την απόκτηση Μεταπτυχιακού 
Διπλώματος Ειδίκευσης.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Τρίπολη, 6 Ιουλίου 2015

Ο Πρύτανης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ  
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ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02017351808150008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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