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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
    Αριθμ. 72717/Ζ1 (1)

Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτητών 
Τ.Ε.Ι. στο Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τα εδάφια β, γ, δ της παρ. 1α του άρθρου 12 του 

Ν. 1351/1983 (ΦΕΚ Α΄ 56) «Εισαγωγή σπουδαστών στην 
Τριτοβάθμια Εκπ/ση και άλλες διατάξεις», όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει.

2. Την παρ. 4 του άρθρου 11 του Ν. 2327/1995 
(ΦΕΚ Α΄ 156) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμά−
των έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών 
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τα άρθρα 20, 24, 66 και 77 του Ν. 4270/2014 
(ΦΕΚ 143 Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δη−
μόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.»

4. Την παρ. 10 του άρ. 15 του Ν. 3232/04 (ΦΕΚ 48 Α΄) 
«Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις».

5. Το στοιχείο β της παρ. 1 του άρθρου 36 του 
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλι−
ση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των 
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».

6. Την παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.δ. 174/1985 (ΦΕΚ 
59 Α΄) «Άσκηση στο επάγγελμα των σπουδαστών των 
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)».

7. Το Π.δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181 Α΄) «Οργανισμός Υπουργεί−
ου Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

8. Το Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού και Τουρισμού».

9. Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών».
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10. Το άρθρο 90 του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) «Κώδι−
κας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα».

11. Το Π.δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194 Α΄) «Ανάληψη υποχρεώ−
σεων από τους Διατάκτες».

12. Τη με αρ. Ε5/1258/86 (ΦΕΚ 133 Β΄) κοινή υπουργική 
απόφαση «Ορισμός αποζημίωσης ασκουμένων στο επάγ−
γελμα σπουδαστών της τριτοβάθμιας τεχνικής και επαγ−
γελματικής εκπαίδευσης» κοινή υπουργική απόφαση, 
όπως τροποποιήθηκε με τις με αρ. 2025805/2917/0022/93 
(ΦΕΚ 307 Β΄) και 2040776/4589/0022/94 (ΦΕΚ 502 Β΄) 
κοινή υπουργική απόφαση

13. Τη με αρ. Ε5/1303/03−03−1986 (ΦΕΚ 168 Β΄) κοινή 
υπουργική απόφαση. «Ασφάλιση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. κατά 
τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης».

14. Την αριθμ. Υ27/9−10−2015 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού (ΦΕΚ 2168 Β΄) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην 
Αναπληρώτρια Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρη−
σκευμάτων Αθανασία Αναγνωστοπούλου».

15. Την αριθμ. Υ29/8−10−2015 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄2168).

16. Τη με αριθμό φακέλου Φ.000.1/ΑΔ.4673, Σ.1513 από−
φαση, του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας, η οποία δι−
αβιβάσθηκε προς το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων με αρ. πρωτ. 85258/Ζ1/28−05−2015.

17. Την εγκύκλιο Α42/5/2008 του ΙΚΑ «Νέα όρια ημερη−
σίων μισθών και νέα τεκμαρτά ημερομίσθια των ασφα−
λιστικών κλάσεων».

18. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Μετοχικού 
Ταμείου Αεροπορίας 8.937,12 ευρώ περίπου για το έτος 
2016 και ποσό ύψους 13.405,68 ευρώ περίπου για καθένα 
από τα επόμενα οικονομικά έτη.

19. Τη με αριθμ. πρωτ. 112016/1−1−2016 Απόφαση Ανάλη−
ψης Υποχρέωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας.

20. Την υπ’ αρ. 52/2016 εισηγητική έκθεση του Προϊστα−
μένου Οικονομικών Υπηρεσιών ΥΠΕΘΑ, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε έξι (06) θέσεις πρακτικής άσκησης φοι−
τητών Τ.Ε.Ι., ανά εξάμηνο, με δυνατότητα συμμετοχής 
όλων των ειδικοτήτων, στο Μετοχικό Ταμείο Αερο−
πορίας. Η πρακτική άσκηση των φοιτητών Τ.Ε.Ι. για 
το ανωτέρω Ταμείο πραγματοποιείται για ένα εξά−
μηνο αρχίζοντας από 1−5−2016. Οι αποζημιώσεις και 
οι ασφαλιστικές εισφορές των ασκούμενων φοιτητών 
Τ.Ε.Ι. βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Μετοχικού Τα−
μείου Αεροπορίας. Από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους 8.937,12 ευρώ για 
το 2016, η οποία θα καλυφθεί από τους Κ.Α.Ε 0211 και 
0551 σε βάρος του προϋπολογισμού του Μετοχικού 
Ταμείου Αεροπορίας , ως εξής: 8.937,12 ευρώ (06 θέ−
σεις x 186,19 (176,08 +10,11) ευρώ x 8 μήνες) για το έτος 
2016 και 13.405,68 ευρώ (06 θέσεις x 186,19 ευρώ x 12 
μήνες) για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη. Για 
τη δαπάνη του οικονομικού έτους 2016 έχει δεσμευ−
τεί η αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισμό του 
Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας και για καθένα από 
τα επόμενα πέντε οικονομικά έτη προκαλείται ετήσια 
δαπάνη ύψους 13.405,68 ευρώ, η οποία θα δεσμεύεται 
στους αντίστοιχους προϋπολογισμούς.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 5 Μαΐου 2016

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

F   
   Αριθμ. 10601/350 (2)

Επέκταση − Ανακατασκευή δικτύου ακαθάρτων 
στο «Ηλιακό Χωριό». 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

 Έχοντας υπόψη:
α) Της παραγράφου 6 περ. β) υποπ. εε) και της παρα−

γράφου 14 του άρθρου 34 του Ν. 4144/2013 «Αντιμετώπι−
ση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και 
στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότη−
τας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 88/Α΄/2013),

β) των άρθρων 20 περ. ιβ, και 77 του Ν. 4270/2014 
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας − δη−
μόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014),

γ) του Ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ και 
άλλες διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 
(ΦΕΚ 258/Α/2001),

δ) του Π.δ. με αριθμό 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α) «Κωδικοποί−
ηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερ−
νητικά Όργανα»,

ε) του άρθρου 21 του Π.δ. 113/2014 «Οργανισμός Υπουρ−
γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 
(ΦΕΚ 180/Α΄)»,

στ) του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου ...και 
Υφυπουργών» (Α, 116),

ζ) του αρ. 27 του Ν. 4320/2015 (Α΄29).
2. Την αριθ. Υ56/21−10−2015 απόφαση του Πρωθυ−

πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια 
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω−
νικής Αλληλεγγύης Ουρανία Αντωνοπούλου» (Β,2281)

3. Την αριθ. Υ29/8−10−2015 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ−
γό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄2168)

4. Το έγγραφο αριθμ. πρωτ. 6877/25−01−2016 του ΟΑΕΔ 
με το οποίο διαβιβάστηκε η αριθμ. 3187/73/22−12−2015 
απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού.

5. Το αριθ. 4952/186/02−03−2016 έγγραφο της Δ/νσης 
Προμηθειών, Μέριμνας και Τεχνικών Έργων του Υπουρ−
γείου.

6. Την αριθ. οικ. 11731/404/11−03−2016 εισηγητική έκθεση 
της Γενικής Δ/ντριας Οικονομικών Υπηρεσιών.

7. Την αριθμ. 136/07−03−2016 απόφαση έγκρισης δέ−
σμευσης πίστωσης του ΟΑΕΔ για το έτος 2016 (ΑΔΑ: 
73ΘΟ4691Ω2−ΗΞ0).

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται επιβάρυνση ύψους 585.000,00€ ( συ−
μπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) η οποία θα καλυφθεί από 
τις πιστώσεις του Λογαριασμού Κοινωνικής Πολιτικής 
ΚΑΕ 9734 προϋπολογισμού έτους 2016, αποφασίζουμε:
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Η κατασκευή του έργου «Επέκταση − Ανακατασκευή δι−
κτύου ακαθάρτων στο «Ηλιακό Χωριό» στο Δήμο Λυκόβρυ−
σης − Πεύκης καθίσταται αναγκαία στα πλαίσια του κοινω−
νικού σκοπού του Λ.Κ.Π., προκειμένου να καταστεί ασφαλής 
και λειτουργική η στέγαση των κατοίκων του οικισμού και 
να επιτευχθεί η συνολική παραλαβή και συντήρηση του 
δικτύου αποχέτευσης του οικισμού από την ΕΥΔΑΠ.

Η δαπάνη για την υλοποίηση του έργου δεν μπορεί 
να υπερβεί το ποσό των 585.000,00€ (του ΦΠΑ συμπερι−
λαμβανόμενου) και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του 
Λογαριασμού Κοινωνικής Πολιτικής του ΟΑΕΔ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 9 Μαΐου 2016

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

F
      Αριθμ. 3878/1813 (3)
Καθιέρωση ωραρίου λειτουργίας Υπηρεσίας Τμήματος 

Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς της Δ/νσης 
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού του 
Δήμου Κέρκυρας. 

 Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων:
α) 2801 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτε−

κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης − Πρόγραμμα "Καλλικράτης"».

β) 36 παρ. 3 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α/2007) "Κύρω−
ση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων".

γ) 8 Α΄ παρ. 4 περ. α υποπερ. δδ) του Π.δ. 139/2010 
(ΦΕΚ 232 Α/2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

δ) 56 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93 Α/2014) και την υπ’ 
αριθμ. 4/06−02−2015 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου

2. Το υπ’ αριθμ. 9881/25−02−2016 έγγραφο του γρα−
φείου Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας, με 
το οποίο μας απεστάλη η υπ’ αριθμ. 3−56/10−02−2016 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας, με την 
οποία αποφασίστηκε η λειτουργία της Υπηρεσίας του 
Τμήματος Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς της 
Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού 
του Δήμου Κέρκυρας κατά τη διάρκεια του δεκαοκτα−
ώρου, από ώρα 08.00 μέχρι ώρα 02.00, για όλες τις 
ημέρες του έτους 2016.

3. Το γεγονός ότι με την ανωτέρω απόφαση θα αντιμε−
τωπιστούν οι ιδιαιτερότητες του Τμήματος Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Νέας Γενιάς σχετικά με την οργάνωση 
και υλοποίηση όλων των πολιτιστικών, αθλητικών και κοι−
νωνικών εκδηλώσεων, τις εθνικές και τοπικές εορτές που 
πραγματοποιεί ο Δήμος και την παροχή υλικοτεχνικής 
υποστήριξης για τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούν τα 
Δημοτικά Νομικά Πρόσωπα και όλοι οι πολιτισμικοί και 
κοινωνικού φορείς της περιοχής του Δήμου, στις εγκα−
ταστάσεις του Δημοτικού Θεάτρου, σε άλλες δημοτικές 

εγκαταστάσεις, σε υπαίθριους χώρους εκδηλώσεων και 
σε αθλητικούς χώρους, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, 
συμπεριλαμβανομένων των Κυριακών και των εξαιρέσιμων 
ημερών και από ώρα την 8η πρωινή μέχρι την 2α πρωινή.

4. Την αριθμ. 9639/24−02−2016 βεβαίωση της Δ/νσης 
Οικονομικών του Δήμου Κέρκυρας περί ύπαρξης πίστω−
σης στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2016 για την κάλυψη 
της δαπάνης που θα προκληθεί από την απόφαση αυτή, 
αποφασίζουμε:

Για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία 
της Υπηρεσίας του Τμήματος Πολιτισμού, Αθλητισμού 
και Νέας Γενιάς της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, 
Παιδείας, Πολιτισμού του Δήμου Κέρκυρας καθιερώ−
νουμε το ωράριο λειτουργίας της κατά τη διάρκεια 
του δεκαοκταώρου, από ώρα 08.00 μέχρι ώρα 02.00, 
για όλες τις ημέρες του έτους 2016.

Η ημέρα υποχρεωτικής ανάπαυσης θα καθορίζεται 
βάσει των υπηρεσιακών αναγκών.

Η ημέρα του Σαββάτου δε θεωρείται ημέρα αργίας, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Η αμοιβή του προσωπικού για την απασχόλησή του 
κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και αργίες θα είναι κάθε 
φορά η προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία.

Η δαπάνη που θα προκληθεί από την παρούσα ανέρ−
χεται στο ύψος των 19.500,00€ και θα βαρύνει τους Κ.Α. 
15.6012.001, 15.6022 και 15.6055.001 του προϋπολογισμού 
του Δήμου Κέρκυρας οικονομικού έτους 2016.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Κέρκυρα, 9 Μαΐου 2016

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ   
F

   Αριθμ. απόφ. 699 (4)
Έγκριση ίδρυσης − λειτουργίας νέου Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών 
Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπι−
στημίου Αιγαίου με τίτλο «Ολοκληρωμένη Σχεδίαση 
Καινοτόμων Προϊόντων (ΟΣΚΠ)» − "Integrated Product 
Design & Innovation (IPDI)" 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
− Τις διατάξεις του Π.δ. 83/1984 (ΦΕΚ 31/20.3.1984, τ. Α΄) 

«Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου 
και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» όπως ισχύει,

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

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

− 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.

− Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 
6 (ΦΕΚ 148, τ.Α΄, 16−7−2008), «Θεσμικό πλαίσιο για τις 
μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με 
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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΄).

− 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 εκπαιδευ−
τικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις 
του άρθρου 47, παρ. γ' του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 Α΄), του 
άρθρου 5, παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α΄) και του 
άρθρου 34, παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄).

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

− Το Π.δ. 93/2013 (ΦΕΚ 131 Α΄) «Κατάργηση Τμήματος, 
ίδρυση Ειδίκευσης, συγχώνευση Τμημάτων, ένταξη Τμη−
μάτων σε Σχολές και ανασυγκρότηση των Σχολών του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου». 

− 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.

− Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης 
Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης 
Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
(συνεδρία 4η/8.4.2016). 

− Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής 
Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου (συνεδρία 04 
(επαναληπτική)/27.04.2016). 

− Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1636/3.09.2012 έγγραφο της ΑΔΙΠ 
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτε−
ρική αξιολόγηση του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης 
Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

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

Εγκρίνει από το ακαδημαϊκό έτος 2016−2017 την ίδρυση 
και λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστη−
μάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο «Ολοκληρωμέ−
νη Σχεδίαση Καινοτόμων Προϊόντων (ΟΣΚΠ)» − "Integrated 
Product Design & Innovation (ΙΡDΙ)"ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συ−
στημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και 
λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2016−2017 Πρόγραμ−
μα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Ολο−
κληρωμένη Σχεδίαση Καινοτόμων Προϊόντων (ΟΣΚΠ)» 
− "Integrated Product Design & Innovation (IPDI)", σύμφωνα 
με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις 
του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄), όπως ισχύει σήμερα.

Άρθρο 2 
Αντικείμενο − Σκοπός

Σε διεθνές επίπεδο ο χώρος της σχεδίασης προϊόντων 
αλλάζει δραματικά. Τα προϊόντα γίνονται πιο έξυπνα, πιο 
ελκυστικά, είναι καλύτερα ενσωματωμένα σε συστήματα 
και χρειάζεται να ικανοποιούν ολοένα και πιο αυστηρές 

προδιαγραφές και κανονισμούς ασφαλείας. Η ανάπτυξη 
προϊόντων μετατρέπεται σε μια ιδιαίτερα απαιτητική 
διεπιστημονική διαδικασία η οποία εξαρτάται σημαντικά 
από γνωστικά πεδία τα οποία εξελίσσονται διαρκώς 
τόσο σε επίπεδο μεθοδολογίας όσο και σε επίπεδο 
τεχνολογίας. Για να ανταποκριθούν στις νέες προκλή−
σεις οι μηχανικοί σχεδίασης προϊόντων θα πρέπει να 
είναι εφοδιασμένοι με ένα σύνολο γνώσεων που αφο−
ρούν στην ολιστική και ανθρωποκεντρική προσέγγιση 
για τη σχεδίαση καινοτόμων προϊόντων. Η αξιοποίηση 
τεχνολογιών αιχμής η δημιουργική χρήση γνώσεων και 
ιδεών από ένα ευρύ φάσμα επιστημών αλλά και εφαρ−
μοσμένων τεχνών είναι πλέον απαραίτητα εργαλεία για 
το σύγχρονο μηχανικό σχεδίασης προϊόντων.

Το αντικείμενο του μεταπτυχιακού προγράμματος σπου−
δών «Ολοκληρωμένη Σχεδίαση Καινοτόμων Προϊόντων» 
είναι η ολοκληρωμένη−ολιστική σχεδίαση προϊόντων κα−
λύπτοντας αποτελεσματικά ένα ευρύ φάσμα γνωστικών 
πεδίων και ειδικοτήτων που περιλαμβάνονται στον κύκλο 
ζωής προϊόντων. Στόχοι του προγράμματος είναι:

• Η παροχή των απαραίτητων, υψηλού επιπέδου γνώ−
σεων που αφορούν στα διακριτά στάδια του κύκλου 
ζωής ενός προϊόντος με άξονα την ολιστική και ανθρω−
ποκεντρική προσέγγιση και με τη χρήση και εφαρμογή 
νέων τεχνολογιών.

• Η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευ−
νας σε επιστημονικά πεδία που σχετίζονται με τη σχε−
δίαση, ανάλυση και βελτιστοποίηση ενός προϊόντος.

• Η διασύνδεση των νέων σχεδιαστών με τις επι−
χειρήσεις αξιοποιώντας τις τρέχουσες σχεδιαστικές 
πρακτικές.

• Η προετοιμασία για μεταπτυχιακές διδακτορικές 
σπουδές.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους μηχανι−
κούς σχεδίασης προϊόντων και συστημάτων καθώς και 
σε ένα εύρος ειδικοτήτων−πτυχιούχων μηχανικών και 
εφαρμοσμένων επιστημών και έχει διττό χαρακτήρα. 
Χωρίζεται σε δύο εισαγωγικές κατευθύνσεις και μπορεί 
να λειτουργήσει τόσο στο πλαίσιο της ομογενοποίησης 
(transformation) όσο και στο πλαίσιο της μεταπτυχια−
κής εξειδίκευσης. Τα μαθήματα έχουν επιλεγεί ώστε 
να προσφέρουν στους μεταπτυχιακούς φοιτητές και 
φοιτήτριες που δεν είναι πτυχιούχοι Τμημάτων Σχεδί−
ασης Προϊόντων την ειδίκευση που απαιτούν οι πλέον 
πρόσφατες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις, 
σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις 
ανάγκες της σύγχρονης Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Οι−
κονομίας. Για τους πτυχιούχους μηχανικούς σχεδίασης 
προϊόντων παρέχονται εξειδικευμένα μαθήματα με τα 
οποία θα εμπλουτίσουν και θα εμβαθύνουν τις γνώσεις 
τους σε νέα επιστημονικά πεδία και τεχνολογίες απο−
κτώντας νέες πολύτιμες δεξιότητες οι οποίες μπορεί 
να αξιοποιηθούν και στα πλαίσια διδακτορικής έρευνας.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευ−
σης (Μ.Δ.Ε.) στην «Ολοκληρωμένη Σχεδίαση Καινοτόμων 
Προϊόντων (Integrated Product Design and Innovation)».

Άρθρο 4 
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι Τμημάτων 
Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνω−
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ρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Στο ΠΜΣ γίνονται 
δεκτοί/ές και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνω−
στικού αντικειμένου.

Άρθρο 5 
Χρονική Διάρκεια

Το ΠΜΣ χωρίζεται σε πλήρους και μερικής φοίτησης.
Α. Για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης διάρκειας 

τριών (3) εξαμήνων:
• Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων εξαμήνων οι 

Μ.Φ. παρακολουθούν τα μαθήματα, και τις κάθε άλλου 
είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες 
για την απονομή του Μ.Δ.Ε..

• Μετά το τέλος του Β΄ εξαμήνου και εφόσον ο Μ.Φ. 
έχει εξετασθεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα των δύο 
εξαμήνων μπορεί να υποβάλει αίτηση για εκπόνηση 
Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Thesis) το 
Γ΄Εξάμηνο.

Β. Για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης διάρκειας πέ−
ντε (5) εξαμήνων:

• Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων πρώτων εξαμήνων 
οι Μ.Φ. παρακολουθούν τα μαθήματα, και τις κάθε άλλου 
είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες 
για την απονομή του Μ.Δ.Ε.. Η σειρά των μαθημάτων 
που θα παρακολουθήσουν οι Μ.Φ. μερικής φοίτησης 
καθορίζεται στον κανονισμό σπουδών του ΠΜΣ.

• Μετά το τέλος του Δ' εξαμήνου και εφόσον ο Μ.Φ. 
έχει εξετασθεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα των τεσ−
σάρων εξαμήνων μπορεί να υποβάλει αίτηση για εκπό−
νηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Thesis) 
το Ε΄ Εξάμηνο.

Άρθρο 6 
Πρόγραμμα μαθημάτων − Γλώσσα διδασκαλίας

Για τη λήψη του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται συνολικά ενε−
νήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Οι πιστωτικές 
μονάδες κατανέμονται ως εξής: τα μαθήματα του Α΄ 
εξαμήνου αποτιμούνται σε 30 ECTS, τα μαθήματα του 
Β΄ εξαμήνου αποτιμούνται σε 30 ECTS και η μεταπτυ−
χιακή διπλωματική εργασία (Thesis) σε 30 ECTS. Το 
πρόγραμμα των μαθημάτων περιλαμβάνει κατά το Α΄ 
εξάμηνο δύο διαφορετικές εισαγωγικές κατευθύνσεις 
σπουδών εκ των οποίων ο/η φοιτητής/τρια οφείλει να 
επιλέξει μια εξ αυτών.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως 
εξής:

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ − Εισαγωγική Κατεύθυνση Α

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Υ/Ε Π.Μ. 
(ECTS)

515−1100
Θεωρία και Μεθοδολογία 

Σχεδίασης Design Theory and 
Methodology

Υ 4

515−1200
Ιδεασμός και Προκαταρκτι−
κός Σχεδιασμός Concept και 
Preliminary Product Design

Υ 14

515−1300 Εργονομία Ergonomics Υ 4

515−1400 Σχεδίαση με Η/Υ Computer−
Aided Design Υ 4

515−1500 Ανάλυση Προϊόντος με Η/Υ 
Computer−Aided Engineering Υ 4

Σύνολο 30

Α΄ ΕΞΑΜHNO − Εισαγωγική Κατεύθυνση Β

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Υ/Ε Π.Μ. 
(ECTS)

515−1600
Ειδικά Θέματα Σχεδίασης 

Προϊόντος Special Issues on 
Product Design

Υ 10

515−1700
Ειδικά Θέματα Ανάλυσης 

Προϊόντος Special issues on 
Product Analysis

Υ 10

515−1800
Ειδικά Θέματα Μηχανικής Υλι−
κών Special Issues on Material 

Engineering
Υ 10

Σύνολο 30

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Υ/Ε Π.Μ. 
(ECTS)

515−2100 Λεπτομερειακός Σχεδιασμός 
Detail Product Design Υ 14

515−2200

Μάρκετινγκ και Οικονομι−
κή Αποτίμηση του Σχεδίου 

Marketing & Financial Evaluation 
of Design

Υ 4

515−2300 Διοίκηση Καινοτομίας Design 
Innovation Υ 4

515−2400
Υλικά & Τεχνολογίες Παρα−
γωγής Materials & Production 

Technologies
Υ 4

515−2500 Αειφόρος Σχεδίαση 
Sustainable Design Υ 4

Σύνολο: 30

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Υ/Ε Π.Μ. 
(ECTS)

515−3100 Μεταπτυχιακή Διπλωματική 
Εργασία Thesis Υ 30

Σύνολο: 30
Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η Ελληνική.

Άρθρο 7 
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο 
όριο σε 45 μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες.

Άρθρο 8 
Προσωπικό

Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν καθηγητές/τριες και υπηρε−
τούντες/ουσες λέκτορες του Τμήματος Μηχανικών Σχεδί−
ασης Προϊόντων και Συστημάτων και άλλων Τμημάτων του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου ή άλλων Πανεπιστημίων της ημε−
δαπής καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων/ουσων, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 5 του Ν. 3685/2008.

Άρθρο 9 
Υλικοτεχνική Υποδομή

Oι ανάγκες λειτουργίας του ΠΜΣ θα καλύπτονται από 
την εκάστοτε υπάρχουσα υλικοτεχνική και ηλεκτρονική 
υποδομή και υπηρεσίες του οικείου Τμήματος και του 
Ιδρύματος.
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Άρθρο 10 
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει από 2023−2024 με την επιφύ−
λαξη 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 εκατό δεκαεπτά χιλιάδων ευρώ (117.000€) 
και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:

Α/Α Κατηγορία δαπάνης Σύνολο (€)

1 Αμοιβές − Αποζημιώσεις διδακτικού, 
τεχνικού και διοικητικού προσωπικού 71.370

2 Μετακινήσεις 11.700
3 Αγορά εκπαιδευτικού υλικού 5.850
4 Αναλώσιμα /Λοιπές δαπάνες 5.850

5 Προμήθεια, συντήρηση εξοπλισμού/
λογισμικού 11.700

6 Δαπάνες δημοσιότητας 4.530
7 Υποτροφίες 6.000

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 117.000
Οι πηγές χρηματοδότησης του Π.Μ.Σ. προέρχονται από 

δίδακτρα των μεταπτυχιακών φοιτητών, καθώς και άλλες 
πηγές (δωρεές, κληροδοτήματα, χορηγίες φορέων, κ.λπ.).

Άρθρο 12 
Μεταβατικές Διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα−
ση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών και τα αρμόδια άργανα σύμφωνα με την ισχύ−
ουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως .

 Μυτιλήνη, 9 Μαΐου 2016

Ο Πρύτανης
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ   

F
Αριθ. 227  (5) 
 Καθορισμός υπερωριακής εργασίας πέραν από τις 

ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης και καθορι−
σμός υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυχτερινές ώρες προς 
συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργα−
σίας και είτε καθ’ υπέρβαση αυτής στο Καυταντζό−
γλειο Στάδιο Θεσσαλονίκης.

  Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΥΤΑΝΤΖΟΓΛΕΙΟΥ 
ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Έ χοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του Ν. 423/1976 «Περί Γυμναστηρίων και 

ρυθμίσεως θεμάτων αφορούντων εις τον εξωσχολικό 
αθλητισμό» (ΦΕΚ 223 Α), όπως συμπληρώθηκε με το 
άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 1070/1980 περί λήψεως μέτρων 
αναπτύξεως του αθλητισμού και ρυθμίσεων συναφών 
θεμάτων (ΦΕΚ 204 Α).

2) Τις διατάξεις του άρθρου 2 και 9 του Ν. 3342/2005 
όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις της παρ. 5 
του άρθρου 165 του Ν. 4070/2012.

3) Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑΑΕ/358852780/ 
206/40 (ΦΕΚ 233/Β/09−02−2016).

3) Τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ.1 και 2 του 
Ν. 1735/1987 «"Προσλήψεις στο Δημόσιο Τομέα, κοινωνι−
κός έλεγχος στη δημόσια διοίκηση, πολιτικά δικαιώματα 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 195 Α).

4) Την υπ’ αριθμ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ/ΑΤΔΑΔΤΑ/229146/ 
12784/3320 της 20/8/2015 απόφαση του Υπουργού Αρι−
στείδη Μπαλτά και του Υφυπουργού Χαράλαμπου − 
Σταύρου Κοντονή, με την οποία έγινε ο ορισμός των 
μελών της Επιτροπής Διοίκησης του Καυταντζογλείου 
Εθνικού Σταδίου Θεσσαλονίκης.

5) Την ανάγκη καθιέρωσης με αποζημίωση της ερ−
γασίας καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου 
των εννέα Μονίμων υπαλλήλων του Καυταντζογλείου 
Εθνικού Σταδίου Θεσσαλονίκης, για την αντιμετώπιση 
εποχικών, έκτακτων και επειγουσών αναγκών, που προ−
κύπτουν από την ίδια την αποστολή τους που είναι η 
εξασφάλιση της δυνατότητας σε όλους τους πολίτες να 
συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες στους χώ−
ρους τους, η ανάπτυξη και υποστήριξη του σωματειακού 
αγωνιστικού αθλητισμού και του μαζικού αθλητισμού 
(Εργασιακός, Πανεπιστημιακός, Στρατιωτικός, Σχολικός, 
κ.τ.λ.), η οργάνωση και η υποστήριξη αθλητικών, πολιτι−
στικών και άλλων δραστηριοτήτων σε τοπικό, περιφερει−
ακό, εθνικό και διεθνούς εμβέλειας επίπεδο, η συνεχής 
λειτουργία της Υπηρεσίας όλες τις ημέρες του μήνα 
και από τις 7:00 το πρωί έως τις 23:00 το βράδυ και 
από τις σοβαρότατες ελλείψεις σε προσωπικό που έχει 
αποδυναμώσει σημαντικά την Υπηρεσία, προκειμένου 
να καταστεί δυνατή η πλήρης λειτουργία του συνόλου 
των αθλητικών εγκαταστάσεων, για την κάλυψη του 
συνόλου της αθλητικής δραστηριότητας.

6.) Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015, απο−
φασίζει ομόφωνα:

Α) Καθιερώνεται, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α/16−12−2015), η 
εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου με 
αμοιβή, μέσα στα όρια των πιστώσεων του Προϋπολο−
γισμού του Καυταντζογλείου Εθνικού Σταδίου Θεσσα−
λονίκης, Α΄ και Β΄ εξαμήνου του έτους 2016 για τους 
εννέα Μονίμους υπαλλήλους του Καυταντζογλείου Εθνι−
κού Σταδίου Θεσσαλονίκης και οι ώρες απασχόλησης 
ανά εξάμηνο θα ορίζονται ως εξής: i) για απογευματινή 
υπερωριακή εργασία μέχρι 120 ώρες ανά υπάλληλο, ii) 
για νυχτερινή υπερωριακή εργασία μέχρι 96 ώρες ανά 
υπάλληλο και iii) για υπερωριακή εργασία Κυριακών και 
εξαιρέσιμων ημερών μέχρι 96 ώρες ανά υπάλληλο με 
συνολική ετήσια δαπάνη 16.000,00 € και

Β) Καθιερώνεται, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α/16−12−2015), η 
εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου 
με αμοιβή, κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες 
καθώς και για τις νυχτερινές ώρες, Α΄ και Β΄ εξαμήνου 
του έτους 2016, για τους εννέα Μονίμους υπαλλήλους 
του Καυταντζογλείου Εθνικού Σταδίου Θεσσαλονίκης 
μέσα στα όρια των πιστώσεων του Προϋπολογισμού 
του Καυταντζογλείου Εθνικού Σταδίου Θεσσαλονίκης, 
και οι ώρες απασχόλησης ανά εξάμηνο θα ορίζονται 
ως εξής: i) εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών 
μέχρι 192 ώρες ανά υπάλληλο ii) για νυχτερινή υπερωρι−
ακή εργασία μέχρι 96 ώρες ανά υπάλληλο με συνολική 
ετήσια δαπάνη 7.506,00 €. Η συνολική δαπάνη για τις 
περιπτώσεις Α΄και Β΄ δεν θα ξεπεράσει το ποσό των 
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23.506,00 ευρώ και θα βαρύνει τους Κωδικούς εξόδων 
0261 και 0263 του προϋπολογισμού του Καυταντζογλεί−
ου Εθνικού Σταδίου Θεσσαλονίκης του έτους 2016.

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού, 
θα γίνει με ευθύνη και απόφαση της Επιτροπής Διοί−
κησης, στην οποία θα προσδιορίζεται και το ακριβές 
αντικείμενο των εργασιών που θα εκτελούνται καθώς 
και ο υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο 
της πραγματοποίησης της υπερωριακής απασχόλησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Θεσσαλονίκη, 23 Μαρτίου 2016

Ο Πρόεδρος
 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΗΤΙΝΤΖΗΣ

F   
   Αριθμ. 1356 (6)
Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργασίας, τις 

Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυχτε−
ρινές ώρες έτους 2016 υπαλλήλων του Δημοτικού 
Λιμενικού Ταμείου Σύρου.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΡΟΥ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα 

(Ν 3463/06 ΦΕΚ Α 114 /2006)
2. Τις διατάξεις των παρ.2 και 3 του άρθρου 48 του 

Ν. 3584/2007.
3. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του 

Ν. 2503/1997.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 

176/16.12.2015 τ. Α΄)
5. Το συνολικό αριθμό των υπηρετούντων μονίμων 

υπαλλήλων ΛΤΝΚ κατά κλάδο που είναι:
ΚΛΑΔΟΣ TE ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (3) υπάλληλοι 
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (2) υπάλληλοι 
ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ ΒΟΗΘ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (1) υπάλληλος
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (1) υπάλ−

ληλος.
6. Τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες οι οποίες δεν 

μπορούν να αντιμετωπιστούν εντός του ωραρίου που 
δημιουργούνται κατά το έτος 2016 οι οποίες επιβάλλουν 
την απασχόληση προσωπικού της υπηρεσίας πέραν του 
κανονικού ωραρίου εργασίας.

7. Την με αριθμό 49/25−6−2014 απόφαση του προέ−
δρου του ΔΛΤΣ για την ανάθεση καθηκόντων Υπευθύνου 
Ασφαλείας ISPS

8. Στον προϋπολογισμό του Δημοτικού Λιμενικού Τα−
μείου Σύρου για το έτος 2016 έχει προβλεφθεί δαπάνη 
για Υπερωριακή Απασχόληση ύψους 10.000,00 ευρώ η 
οποία βαρύνει τον ΚΑ 10.6012

9. Την με αριθμό 50/23−2−2016 απόφαση του Διοικη−
τικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:ΩΙ14ΟΡΝ0−ΖΤΓ), αποφασίζουμε:

Α. Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση εργα−
σία απογευματινών ωρών και μέχρι την 22η ώρα,των 
υπηρετούντων μονίμων υπαλλήλων ΛΤΝΚ κατά κλάδο 
που είναι

ΚΛΑΔΟΣ TE ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (3) υπάλληλοι
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (2) υπάλληλοι
ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ ΒΟΗΘ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (1) υπάλληλος
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (1) υπάλ−

ληλος κατά το έτος 2016 και για 20 ώρες μηνιαίως ανά 

υπάλληλο με την προβλεπόμενη από το Νόμο αποζημίω−
ση, για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του ΔΛΤΣ

Β. Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση εργασία 
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις 
νυχτερινές ώρες των υπηρετούντων μονίμων υπαλλή−
λων ΛΤΝΚ κατά κλάδο που είναι

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (1) υπάλ−
ληλος (υπεύθυνος Ασφαλείας ISPS, Κώδικα Ασφάλειας 
Πλοίων και Λιμενικών εγκαταστάσεων) κατά το χρονικό 
διάστημα έτους 2016 και για 16 ώρες μηνιαίως με την 
προβλεπόμενη από το Νόμο αποζημίωση, για την κάλυψη 
των υπηρεσιακών αναγκών του ΔΛΤΣ.

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού, 
ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις 
ανάγκες της Υπηρεσίας.

Η δαπάνη θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις του 
ΚΑ 10.6012 του προϋπολογισμού 2016 μη επιτρεπόμενης 
σε καμιά περίπτωση της αύξησης της πίστωσης στην 
διάρκεια του έτους. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ερμούπολη, 10 Μαΐου 2016

Ο Πρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ   

F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(7)

     Στο ΦΕΚ 1217/Β/26−4−2016, στο οποίο δημοσιεύθηκε η 
απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με αριθμό 26966/20−4−2016 
και θέμα «Ορισμός τόπου συνεδριάσεων του Τριμελούς 
Εφετείου Κρήτης για τις ανάγκες της εκδίκασης της 
υπόθεσης κατηγορουμένων που έχουν παραπεμφθεί 
με το 104/3−12−2014 βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών 
Κρήτης», γίνονται οι ακόλουθες διορθώσεις:

1) Στη σελ. 15133 στον Πίνακα Περιεχομένων στην υπ’ 
αριθμ. 2 απόφαση, στην προτελευταία σειρά, διορθώ−
νεται ο αριθμός του βουλεύματος από το εσφαλμένο 
«104/3−12−2014», στο ορθό «104/3−12−2015».

2) Στη σελ. 15136 του ως άνω ΦΕΚ, στον τίτλο της 
υπ’ αριθμ. 26966/20−4−2016 αποφάσεως του Υπουργού 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
στην προτελευταία σειρά, στην παρ. 3 του προοιμίου 
της αποφάσεως και στη τέταρτη δ΄ σειρά του διατα−
κτικού της αποφάσεως, διορθώνεται ομοίως ο αριθμός 
του βουλεύματος από το εσφαλμένο «104/3−12−2014», 
στο ορθό «104/3−12−2015».

  (Από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων)   

F
(8)

 Στις αποφάσεις του Πρύτανη του Εθνικού και Καπο−
διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που δημοσιεύθηκαν 
στο ΦΕΚ 1184/τ.Β/25.03.2016, προστίθεται ο αριθμός πρά−
ξης στην αρχή των αποφάσεων: «πράξη (205)», «πράξη 
(206)», «πράξη (207)» και «πράξη (208)», για τις αποφάσεις 
με αριθμό περιεχομένου (1), (2), (3) και (4) αντίστοιχα. 

 (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 79 054
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*02013801705160008*

1. ΜΕ ΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ, ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ κ.λπ.

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα. 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 − fax: 210 5279054
Ωράριο λειτουργίας για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 − 13:30 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Τμήμα Πωλήσεων:  (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 − 180)
Τμήμα Συνδρομητών:  (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Τμήμα Πληροφοριών:  (Ισόγειο, Γραφείο 3 και τηλεφωνικό κέντρο 210 5279000) 
Τμήμα A1 Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

2. ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ

Ιστοσελίδα: www.et.gr 
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: webmaster.et@et.gr 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

    

1. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

Η ηλεκτρονική μορφή των τευχών ΦΕΚ καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με τα 
δημοσιεύματα σε αυτά, διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν 
καταχωρισθεί στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου δίνεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής με 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας στην 
ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου.

Η έντυπη μορφή των τευχών ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από το 
τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα ΚΕΠ ενώ για 
ετήσια κυκλοφορία τευχών ΦΕΚ η διάθεση γίνεται υπό μορφή συνδρομής από το τμήμα Συνδρομητών.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την διαθεσιμότητα 
των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα. 
Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης 
των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). 

Περισσότερες πληροφορίες για δημοσιεύματα και λοιπά θέματα, μπορείτε να αναζητήσετε από το 
Τμήμα Πληροφοριών καθώς και από το τηλεφωνικό κέντρο του Εθνικού Τυπογραφείου. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από σχετικό αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους αλληλο−
γραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

     

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Το Εθνικό Τυπογραφείο είναι δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με κύρια αποστολή την έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, εκτύπωση, 
διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) και την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).


