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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 21208 (1)
Διαδικασία επιλογής και κατάταξη υπαλλήλων της 

πρώην Δημοτικής Αστυνομίας των περιπτώσεων 
β΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του 
Ν. 4325/2015.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4325/2015 και 

ιδιαίτερα της παρ. 7 και των περιπτώσεων β΄, γ΄ και δ΄ 
της παραγράφου 2 αυτού «Εκδημοκρατισμός της Διοί−
κησης−Καταπολέμηση της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρο−
νική Διακυβέρνηση− Αποκατάσταση αδικιών και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 47).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, 
όπως κωδικοποιήθηκε με άρθρο πρώτο του Π.δ. 3/2005 
(ΦΕΚ 98/Α/ 22−4−2005).

3. Την εγκύκλιό μας αρ. 14 οικ.16773/15.5.2015 «Επανασύ−
σταση Δημοτικής Αστυνομίας» (ΑΔΑ 7ΖΥΡ465ΦΘΕ−ΣΟ3).

4. Την ανάγκη ταχείας ολοκλήρωσης των διαδικασιών 
τοποθέτησης των υπαλλήλων της πρώην Δημοτικής 
Αστυνομίας των περιπτώσεων β΄, γ΄ και δ΄ της παρα−
γράφου 2 του άρθρου 19 του Ν. 4325/2015 σε υπηρεσίες 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικη−
τικής Ανασυγκρότησης.

5. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ−
καλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπολο−
γισμού του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, αποφασίζουμε:

1. Οι υπάλληλοι της πρώην Δημοτικής Αστυνομίας που 
υπηρετούσαν στην Ελληνική Αστυνομία και αφορούν 
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τις περιπτώσεις β΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 2 του 
άρθρου 19 του Ν. 4325/2015, τοποθετούνται σε υπηρε−
σίες αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με κριτήριο τις ανάγκες 
των υπηρεσιών αυτών.

2. Η τοποθέτηση γίνεται κατά προτεραιότητα σε υπη−
ρεσίες που υπάγονται στον τομέα ευθύνης της αρμόδιας 
για θέματα μεταναστευτικής πολιτικής Αναπληρώτριας 
Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

3. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών 
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (τέως Εσωτερικών), 
κατανέμει τους πρώην δημοτικούς αστυνομικούς σε 
υπηρεσίες αρμοδιότητας του Υπουργείου με κριτήριο 
καταρχήν την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της 
παρ. 2 της παρούσας. Κατά την κατανομή συνεκτιμάται 
η εντοπιότητα, ιδίως με την έννοια του τόπου όπου 
υπηρετούσαν κατά τον χρόνο εφαρμογής των διατά−
ξεων του άρθρου 19 του Ν. 4325/2015 ή του τόπου όπου 
δήλωσαν ότι επιθυμούν να υπηρετήσουν σε επίπεδο 
νομού ή, σε περίπτωση νησιωτικού νομού, σε επίπεδο 
νησιού. Μετά την πραγματοποίηση της κατανομής, από 
την Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενημερώ−
νονται σχετικά οι ενδιαφερόμενες υπηρεσίες και απο−
στέλλονται οι οικείοι φάκελοι, προκειμένου τα αρμόδια 
προς διορισμό όργανα να προβαίνουν στην διαδικασία 
έκδοσης της διαπιστωτικής πράξεως.

4. Οι υπάλληλοι της παραγράφου 1 κατατάσσονται 
στην κατηγορία που αυτοί κατείχαν στη Δημοτική Αστυ−
νομία κατά τον χρόνο της θέσης τους σε διαθεσιμότητα.

5. Οι κλάδοι στους οποίους κατατάσσονται οι υπάλ−
ληλοι αυτοί είναι ιδίως οι κλάδοι ΠΕ Διοικητικού − Οι−
κονομικού, ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού και ΔΕ Διοι−
κητικού – Λογιστικού καθώς και ΠΕ Πληροφορικής και 
ΤΕ Πληροφορικής, εφόσον υπάρχουν υπάλληλοι με 
αντίστοιχα προσόντα. Είναι επίσης δυνατόν η κατάτα−
ξη να γίνει και σε άλλους κλάδους από τις υπηρεσίες 
αρμοδιότητας του Υπουργείου στις οποίες θα τοποθε−
τηθούν οι υπάλληλοι της προηγουμένης παραγράφου, 
ανάλογα με τις αντίστοιχες ειδικότητες ή κλάδους που 
συνάδουν με το αντικείμενό τους και προβλέπονται στις 
οργανικές τους διατάξεις, τηρώντας τις προβλέψεις του 
Π.δ. 50/2001, όπως αυτό ισχύει.

6. Οι σχετικές διαπιστωτικές πράξεις εκδίδονται είτε από 
το αρμόδιο για διορισμό όργανο κατά περίπτωση ή τον 
Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Ιουνίου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ

F
Αριθμ. 1138 (2)
Καταβολή τόκου τιμαριθμοποιημένων ομολογιακών δα−

νείων, λήξης 25−07−2030, τέταρτης τοκοφόρου περιό−
δου.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του Ν. 1914/1990 

«Εκσυγχρονισμός και Ανάπτυξη του Δημοσίου Τομέα και 

της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις».

2. Την αριθμ. 2162/29−12−2014 απόφαση του Αναπληρω−
τή Υπουργού Οικονομικών «Έσοδα − δαπάνες σύναψης, 
έκδοσης, εξυπηρέτησης, τακτοποίησης, των δημοσίων 
δανείων, τίτλων, παραγώγων κ.τ.λ.» (ΦΕΚ 3690/2014).

3. Την αριθμ. 2/22468/0023Α/12−4−2007 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Έκδοση τιμα−
ριθμοποιημένου ομολόγου, λήξης 25−07−2030, με ημ/
νία 16−4−2007».

4. Τις αριθμ. 2/14328/0023Α/20−2−2012 και 2/14949/0023Α/ 
21−2−2012 αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών για την 
ανταλλαγή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου.

5. Το άρθρο 12 του Ν. 2074/1992 (ΦΕΚ 128/31−7−1992).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2628/1998 «Σύ−

σταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την 
επωνυμία Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους 
(Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α΄/1998), όπως 
ισχύουν.

7. Το Π.δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 21 A΄/2015).

8. Την απόφαση του Πρωθυπουργού Υ59/16−02−2015 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών Δημήτριο Μάρδα» (ΦΕΚ 256 Β΄/2015), απο−
φασίζουμε:

Για την πληρωμή τόκου της τέταρτης τοκοφόρου 
περιόδου, στις 27/7/2015, των τιμαριθμοποιημένων 
ομολόγων, ISIN GR0338003552 και ISIN GR0133005182, 
λήξης 25.07.2030 και σύμφωνα με την παρ. 6 της αρ. 
2/22468/0023Α/12−4−2007 απόφασης, καθορίζουμε τα 
εξής:

Ο Ημερήσιος Δείκτης Αναφοράς Πληθωρισμού στις 
25−7−2015 ισούται με 117,70129.

Ο Λόγος Δεικτών (Index Ratio) ισούται με 1,14969.
Το συνολικό ποσό τόκου το οποίο αντιστοιχεί σε ονο−

μαστική αξία ομολόγων € 1.000, στρογγυλοποιημένο στα 
δυο δεκαδικά ψηφία, ανέρχεται σε 26,44 ευρώ.

Το ποσό του συνολικού τόκου των € 1.000 εκφράζεται 
στα δυο δεκαδικά ψηφία, ενώ ως βάση υπολογισμού 
χρησιμοποιείται η μέθοδος Actual/Actual (ICMA).

Κάλυψη δαπάνης

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού του 
τρέχοντος οικονομικού έτους, η οποία έχει προβλεφθεί 
και θα καλυφθεί από τις δαπάνες εξυπηρέτησης Δη−
μοσίου Χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Ιουνίου 2015

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ

F
(3)

Επιβολή προστίμου στον MEΗMET ALI DOLAY.

Με την υπ’ αριθμ. ΠΤΠ.52/13/17−6−2015 Καταλογιστική 
Πράξη του Προϊσταμένου Τελωνείου Χίου, επιβλήθη−
κε για το αδίκημα της παράνομης κυκλοφορίας αυ−
τοκινήτου, κατά παράβαση του άρθ. 137, παρ. Α1 του 
Ν. 2960/2001 «Τελωνειακού Κώδικα», στον ΜΕΗΜΕΤ ALI 
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DOLAY, τουρκικής υπηκοότητας, μόνιμου κατοίκου Γαλ−
λίας, αγνώστου ταχυδρομικής διεύθυνσης, το πρόστιμο 
που προβλέπεται από τον παραπάνω νόμο, το οποίο 
ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00), 
πλέον χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτ/μου εκατόν είκοσι ευρώ 
(120,00), ήτοι συνολικά πέντε χιλιάδες εκατόν είκοσι 
ευρώ (5.120,00).

Ο Προϊστάμενος

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ
F

(4)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ 49683/16515/Π08/5/00664/Ε/ 

Ν. 3299/2004/07−11−2011 απόφασης του Περιφε ρειάρχη 
Πελοποννήσου «Περί υπαγωγής επένδυσης της ατο−
μικής επιχείρησης ΤΣΙΓΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ στις δια−
τάξεις του Ν. 3299/2004 όπως ισχύει».

Με την υπ’ αριθμ. 49376/16159/Π08/5/00004/Ε/Ν.3299/ 
2004/27−06−2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοπον−
νήσου (η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρ.7 παρ.11 περ. γ του Ν. 3299/2004), τροποποιείται η υπ’ 
αριθμ. 49683/16515/Π08/5/00664/Ε/Ν.3299/2004/07−11−2011 
όμοια απόφαση (ΦΕΚ Β΄/2909/21−12−2011) «Περί υπαγω−
γής στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, επένδυσης της 
ατομικής επιχείρησης ΤΣΙΓΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, η οποία 
αναφέρεται σε εκσυγχρονισμό μονάδας κατασκευής 
γεωργικών μηχανημάτων που βρίσκεται στην Δ.Ε. ΄Αρ−
γους του Δήμου ΄Αργους − Μυκηνών του Ν. Αργολίδας, 
ως εξής:

Το συνολικό ύψος της επένδυσης ανέρχεται στο 
ποσό των εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων 
ευρώ (188.600,00€) με επιχορήγηση ποσού εβδομήντα 
επτά χιλιάδων τριακοσίων είκοσι έξι ευρώ (77.326,00 €), 
ήτοι ποσοστό 41% επί του συνολικού κόστους της 
επένδυσης.

Η ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό των εκατόν 
έντεκα χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ 
(111.274,00€), δηλαδή ποσοστό 59,00% επί του συνολικού 
κόστους της επένδυσης ποσού εκατόν ογδόντα οκτώ 
χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (188.600,00€).

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην υπ’ 
αριθμ. 49683/16515/Π08/5/ 00664/Ε/Ν.3299/2004/07−11−2011 
απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου (ΦΕΚ Β΄/ 
2909/21−12−2011).

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 27−06−2014. 
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

Ο Περιφερειάρχης

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ

F

Αριθμ. απόφ. 1298/2015 (5)
Τοποθέτηση υπαλλήλου σε συνιστώμενη προσωποπα−

γή θέση κλάδου ΠΕ Διοικητικού με βάση τα τυπικά 
του προσόντα λόγω μη επανασύστασης υπηρεσίας 
Δημοτικής Αστυνομίας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 2α του Ν. 4325/2015 

(ΦΕΚ 47/11−05−2015/τ.Α΄) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκη−
σης − καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική 

Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες δια−
τάξεις».

2. Την από 20−05−2015 εμπρόθεσμη αίτηση του υπαλ−
λήλου Κάϊτατζη Μιχαήλ του Γαβριήλ που κατετέθη στο 
Δήμο μας.

3. Την αριθ. πρωτ. 30100/22−05−2015 βεβαίωση του 
Προϊσταμένου του Τμήματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού της 
Διεύθυνσης Διοικ/κών Υπηρεσιών του Δήμου, με την 
οποία βεβαιώνεται ότι ο Κάϊτατζης Μιχαήλ του Γαβριήλ 
κατά την θέση του σε διαθεσιμότητα κατείχε τον Ε’ 
βαθμό και το 1ο Μισθολογικό Κλιμάκιο.

4. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 30088/22−05−2015 βεβαίωση της 
οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου για την ύπαρ−
ξη πίστωσης για την δαπάνη μισθοδοσίας.

5. Την αριθμ. 1031/2015 Διαπιστωτική Πράξη Δημάρχου 
Λέσβου περί αυτοδίκαιης κατάληψης θέσης κλάδου ΔΕ 
Δημοτικής Αστυνομίας η οποία δημοσιεύτηκε στο αριθ. 
ΦΕΚ 1135/12−06−2015/τ.Β΄ με ΑΔΑ: 71ΧΕΩΛΦ−4ΕΡ. 

6. Την αριθμ. 417/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Δήμου Λέσβου περί μη επανασύστασης υπη−
ρεσίας Δημοτικής Αστυνομίας στο Δήμο μας με ΑΔΑ: 
69ΚΒΩΛΦ−ΠΦΖ.

7. Την από 16−06−2015 εμπρόθεσμη αίτηση του υπαλλή−
λου Κάϊτατζη Μιχαήλ του Γαβριήλ με την οποία αιτείται 
την τοποθέτησή του σε συνιστώμενη προσωποπαγή 
θέση κλάδου ΠΕ Διοικητικού με βάση τα τυπικά του 
προσόντα, αποφασίζουμε:

Κατατάσσουμε τον υπάλληλο του Δήμου Κάϊτατζη Μι−
χαήλ του Γαβριήλ σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση 
της υπηρεσίας του Δήμου μας, κλάδου ΠΕ Διοικητικού 
με βάση τα τυπικά του προσόντα λόγω μη επανασύστα−
σης της υπηρεσίας Δημοτικής Αστυνομίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στον Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μυτιλήνη 23 Ιουνίου 2015

Ο Δήμαρχος
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ

F
Αριθμ. 4151 (6)
Ίδρυση και Λειτουργία Διαπανεπιστημιακού − Διιδρυμα−

τικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με 
τίτλο «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης 
και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοπον−
νήσου (επισπεύδοντος Τμήματος), του Τμήματος Οι−
κονομικών Επιστημών του Δημοκριτείου Πανεπιστη−
μίου Θράκης, του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και 
του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρή−
σεων του Πανεπιστημίου Πειραιά 

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 
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΄).

2. Τις διατάξεις του εδ. α΄ της παρ. 11 του άρθρου 
80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195, τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, 
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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 (189, τ.Α΄) «Διασφάλιση της ποιότητας στην 
ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς και συσσώ−
ρευσης πιστωτικών μονάδων – Παράρτημα Διπλώματος», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Tις διατάξεις του άρθ. 34 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 23, 
τ.Α΄) «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών 
κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και 
άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας 
Θρησκευμάτων και λοιπές διατάξεις.»

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργα−
να»,που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98, τ.Α΄).

6. Τις διατάξεις του Π.δ. 70/2013 (ΦΕΚ 119, τ.Α΄) «Κα−
τάργηση και Συγχώνευση Τμημάτων, Κατάργηση, Με−
τονομασία και Συγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο 
Πελοποννήσου».

7. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας των συνερ−
γαζόμενων Τμημάτων και ιδρυμάτων, όπου ορίζεται το 
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ως επισπεύδον Τμήμα 
για την ίδρυση του Προγράμματος.

8. Τα αποσπάσματα πρακτικών των Γενικών Συνελεύ−
σεων Ειδικής Σύνθεσης 

• του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών 
Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (συνεδρία 
52η/29−5−2015), 

• του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης (συνεδρία 7η/26−3−15),

• του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Αριστοτε−
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρία 23η/ 
7−5−2015),

• του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσε−
ων του Πανεπιστημίου Πειραιά (συνεδρία 6η/30−3−2015).

9. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής 
Σύνθεσης

• του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (συνεδρία 52η/ 
8−06−2015

• του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (συνεδρία 
7η/21−05−2015) 

• του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
(συνεδρία 170η/28−5−2015)

• του Πανεπιστημίου Πειραιά (συνεδρία 18η/30−4−2015)
10. 
i. Τα υπ’ αριθμ. πρωτ. 908/7−3−2014, 1117/24−3−2014, 2038/ 

12−8−2013 έγγραφα της ΑΔΙΠ από τα οποία προκύπτει ότι 
έχουν ολοκληρωθεί οι εξωτερικές αξιολογήσεις αντιστοί−
χως του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέ−
σεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, του Τμήματος 
Οικονομικών Επιστημών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιά.

ii. Το υπ’ αριθμ. 86/2013 Π.δ. (ΦΕΚ 124 τΑ΄) «Συγχώ−
νευση Τμημάτων, ίδρυση– συγκρότηση ανασυγκρότηση 
Σχολών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης», από 

το οποίο προκύπτει ότι σύμφωνα με το αρθ. 98 του 
Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/Α΄/8−12−2014 εξαιρείται της δια−
δικασίας εξωτερικής αξιολόγησης. 

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

Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2015−16 την 
ίδρυση και λειτουργία Διαπανεπιστημιακού − Διιδρυ−
ματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με 
τίτλο «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥ−
ΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και 
Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 
(επισπεύδοντος Τμήματος),του Τμήματος Οικονομικών 
Επιστημών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, 
του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτε−
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και του Τμήματος 
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπι−
στημίου Πειραιά, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέ σεων 
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε συνεργασία με τα 
Τμήματα Οικονομικών Επιστημών Δημοκρίτειου Πανεπι−
στημίου Θράκης, Οικονομικών Επιστημών Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Οργάνωσης και Διοίκη−
σης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιά οργανώ−
νει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «ΤΟΠΙ−
ΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» 
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις 
διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄) όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός

Το πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο:
Την προετοιμασία, ανάπτυξη και παροχή εξειδικευ−

μένου διαπανεπιστημιακού − διατμηματικού Μεταπτυ−
χιακού Προγράμματος Σπουδών με τίτλο: «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ».

Την παροχή του διαπανεπιστημιακού−διατμηματικού 
μεταπτυχιακού προγράμματος στις πόλεις των Αθη−
νών − Πειραιά, Κορίνθου, Θεσσαλονίκης και Κομοτηνής, 
μέσω της παράλληλης λειτουργίας τμημάτων στις πα−
ραπάνω πόλεις. 

Την υποστήριξη της λειτουργίας του μεταπτυχιακού 
προγράμματος, μέσα από τη χρήση νέων τεχνολογιών.

Την ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών με ακαδημαϊκούς 
φορείς του Εξωτερικού και Ενώσεις φορέων τοπικής 
αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προ−
γράμματος.

Την ανάπτυξη στους συμμετέχοντες μεταπτυχιακούς 
φοιτητές σύγχρονων δεξιοτήτων οικονομικής διαχείρι−
σης, στρατηγικού σχεδιασμού και παροχής δημοτικών 
υπηρεσιών. 

Την άμεση και διαρκή διασύνδεση του μεταπτυχιακού 
προγράμματος, με τις ανάγκες των φορέων της τοπικής 
αυτοδιοίκησης και των στελεχών αυτής. 

Σκοπός του προγράμματος είναι η υψηλής ποιότη−
τας παροχή γνώσης και ουσιαστικών προσόντων στους 
συμμετέχοντες με σκοπό την άρτια επιστημονική τους 
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κατάρτιση και εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο 
της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης και αυτο−
διοίκησης. 

Άρθρο 3 
 Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην Τοπική 

και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση.

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημά−
των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής 
καθώς επίσης και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμά−
των της αλλοδαπής και Τμημάτων ΤΕΙ σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄).

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Το ΠΜΣ χαρακτηρίζεται εντατικό διάρκειας ενός 
έτους (δύο εξάμηνα και θερινή περίοδος).

Η φοίτηση μπορεί να παραταθεί κατά την κρίση της 
Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής μέχρι δύο (2) κατ’ 
ανώτατο όριο επιπλέον διδακτικά εξάμηνα, η δε ολο−
κλήρωση της μεταπτυχιακής διατριβής μέχρι τέσσερις 
(4) κατ’ ανώτατο όριο επιπλέον μήνες.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

1. Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος 
Ειδίκευσης (ΜΔΕ) απαιτείται η συγκέντρωση 75 πιστω−
τικών μονάδων ECTS (ΠΜ−ECTS) και η φοίτηση και η 
επιτυχής ολοκλήρωση των συναφών υποχρεώσεων των 
φοιτητών κατά τη διάρκεια δύο (2) διδακτικών εξαμήνων 
τα οποία ακολουθούνται από την εκπόνηση μεταπτυ−
χιακής διατριβής. Οι 60 ΠΜ−ECTS αντιστοιχούν στις 
κάθε είδους εκπαιδευτικές δραστηριότητες των δύο 
διδακτικών εξαμήνων (ανά 30 ΠΜ−ECTS σε κάθε εξά−
μηνο), ενώ οι υπόλοιπες 15 ΠΜ−ECTS αντιστοιχούν στην 
μεταπτυχιακή διατριβή. Για τον ορισμό των πιστωτικών 
μονάδων ισχύουν τα αναφερόμενα στις διατάξεις του 
άρθρου 14 του Ν. 3374/2005.

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

Τα Μαθήματα του προγράμματος σπουδών διαμορ−
φώνονται ως εξής:

Κοινή φάση σπουδών: 4 μαθήματα
Φάση κατευθύνσεων: 4 μαθήματα
• 3 κατευθύνσεις: α) ανάπτυξης και προγραμματισμού 
β) οικονομικής λειτουργίας
γ) κοινωνικής πολιτικής

Α΄ εξάμηνο: Μαθήματα κορμού ECTS
1. Στρατηγική διοίκηση φορέων τοπικής και 
περιφερειακής αυτοδιοίκησης 7,5

2. Παρακολούθηση και αξιολόγηση αποδοτι−
κότητας παρεχόμενων υπηρεσιών με τη χρή−
ση στατιστικών μεθόδων

7,5

3. Διαχείριση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων για 
την τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση 7,5

4. Ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην τοπική και 
περιφερειακή αυτοδιοίκηση 7,5

ΣΥΝΟΛΟ 30

Β΄ εξάμηνο: ECTS
1η κατεύθυνση – Ανάπτυξης και προγραμ−
ματισμού 
1. Στρατηγικός προγραμματισμός και συντο−
νισμός φορέων τοπικής και περιφερειακή αυ−
τοδιοίκησης 

7,5

2. Ανάπτυξη και παρακολούθηση επιχειρησι−
ακών προγραμμάτων 7,5

3. Μάθημα επιλογής από τη 2η ή 3η κατεύ−
θυνση σπουδών 7,5

4. Μάθημα επιλογής από τη 2η ή 3η κατεύ−
θυνση σπουδών 7,5

ΣΥΝΟΛΟ 30
2η κατεύθυνση – Οικονομικής λειτουργίας
1. Σύνταξη και διαχείριση προϋπολογισμού 7,5
2. Οικονομική διαχείριση και έλεγχος φο−
ρέων τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοί−
κησης 

7,5

3. Μάθημα επιλογής από τη 1η ή 3η κατεύ−
θυνση σπουδών 7,5

4. Μάθημα επιλογής από τη 1η ή 3η κατεύ−
θυνση σπουδών 7,5

ΣΥΝΟΛΟ 30
3η κατεύθυνση – Κοινωνικής πολιτικής 
1. Οργάνωση και διοίκηση κοινωνικών υπη−
ρεσιών 7,5

2. Κοινωνική Επιχειρηματικότητα: Εναλλα−
κτικά μοντέλα χρηματοδότησης και παρο−
χής κοινωνικών υπηρεσιών 

7,5

3. Μάθημα επιλογής από τη 1η ή 2η κατεύ−
θυνση σπουδών 7,5

4. Μάθημα επιλογής από τη 1η ή 2η κατεύ−
θυνση σπουδών 7,5

ΣΥΝΟΛΟ 30
Μεταπτυχιακή εργασία 15

ΣΥΝΟΛΟ 75
• Οι φοιτητές/τριες οφείλουν να συγκεντρώσουν 75 

Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ΠΜ/ECTS) για την 
ολοκλήρωση του προγράμματος. 

• Μέρος του Προγράμματος Σπουδών ή και ολόκληρο 
το Πρόγραμμα μπορεί να παρέχεται εκτός από την ελ−
ληνική και σε ξένη γλώσσα (αγγλική), μετά από απόφαση 
της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο 
όριο σε ενενήντα (90) φοιτητές/τριες κατ’ έτος μέσω 
της παράλληλης λειτουργίας τμημάτων.

Άρθρο 8
 Προσωπικό

Το πρόγραμμα θα απασχολήσει μέλη Δ.Ε.Π του Τμή−
ματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων και 
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των συμμετεχόντων Τμημάτων καθώς και μέλη ΔΕΠ 
άλλων Τμημάτων του ιδίου Πανεπιστημίου και άλλων 
Πανεπιστημίων. Επίσης, θα απασχοληθούν ομότιμοι κα−
θηγητές, επισκέπτες καθηγητές, εντεταλμένοι επίκουροι 
καθηγητές ή ειδικοί επιστήμονες. Ερευνητές αναγνω−
ρισμένων ερευνητικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της 
αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του 
Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄). 

Η διοικητική και τεχνική υποστήριξη του ΠΜΣ μπο−
ρεί να ανατίθεται σε διοικητικό και τεχνικό προσωπικό 
που υπηρετεί στα συνεργαζόμενα Τμήματα και στα συ−
νεργαζόμενα Ιδρύματα, καθώς επίσης και εξωτερικούς 
συνεργάτες.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για τη λειτουργία του ΠΜΣ θα χρησιμοποιηθούν οι 
υφιστάμενοι χώροι και η υλικοτεχνική υποδομή διδα−
σκαλίας, έρευνας και εξοπλισμού των εργαστηρίων των 
συνεργαζόμενων Τμημάτων.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει έως και το ακαδημαϊκό έτος 
2022−2023, με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδ. α΄ 
της παρ. 11 του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 
τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄) 
του Διαπανεπιστημιακού−Διατμηματικού Προγράμματος 
το 65% του ετήσιου συνολικού κόστους λειτουργίας 

που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες ανέρχεται στο 
ποσό των διακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ 
(234.000€) και αναλύεται ως εξής:

Κατηγορία Δαπάνης Ποσό ανά 
κατηγορία δαπάνης 

ΑΜΟΙΒΕΣ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

140.000,00

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 40.000,00
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ−ΟΡΓΑΝΑ−ΥΛΙΚΑ 25.000.00
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 10.000,00
ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 19.000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 234.000,00
Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας του διαπανεπιστη−

μιακού−διατμηματικού Προγράμματος θα καλυφθεί από:
• Την καταβολή διδάκτρων για την παρακολούθηση 

του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών
• Την λήψη υποτροφιών και χορηγιών από φορείς

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις

Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα από−
φαση θα ρυθμίζονται από το Ειδικό Πρωτόκολλο Συ−
νεργασίας καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Τρίπολη, 24 Ιουνίου 2015 

Ο Πρύτανης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ
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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


		2015-07-09T10:35:19+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




