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Αριθμ. 41448 οίκ.
Ανάθεση έργου στην Εταιρεία «ΘΕΜΙΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.».

(1)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Την περίπτωση α΄ της παρ. 7 του άρθρου 5 του
Ν. 2408/1996 (ΦΕΚ 104 Α΄/4−6−1996), όπως έχει αντικα−
τασταθεί με την παρ. 15 του άρθρου 3 του Ν. 2479/1997
(ΦΕΚ 67 Α΄/6−5−1997) και την παρ. 1 του άρθρου 31 του
Ν. 2664/1998 (ΦΕΚ 275 Α΄/3−12−1998).
2) Την περίπτωση β΄ της παρ. 7 του άρθρου 5 του
Ν. 2408/1996 (ΦΕΚ 104 Α΄/4−6−1996) όπως έχει αντικα−
τασταθεί με την παρ. 15 του άρθρου 3 του Ν. 2479/1997
(ΦΕΚ 67 Α΄/6−5−1997) και την περίπτωση β΄ της παρ. 5
του άρθρου 21 του Ν. 2521/1997 (ΦΕΚ 174 Α΄/1−9−1997).
3) Την περίπτωση γ΄ της παρ. 7 του άρθρου 5 του
Ν. 2408/1996 (ΦΕΚ 104 Α΄/4.6.1996) όπως έχει αντικατα−
σταθεί με την περίπτωση γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 21
του Ν. 2521/1997 (ΦΕΚ 174 Α΄/1.9.1997) και έχει συμπλη−
ρωθεί με την παρ. 3 του άρθρου 31 του Ν. 2664/1998
(ΦΕΚ 275 Α΄/3.12.1998).
4) Την περίπτωση ιβ΄ της παρ. 7 του άρθρου 5 του
Ν. 2408/1996 (ΦΕΚ 104 Α΄/4−6−1996) όπως έχει προστεθεί
με την παρ. 6 του άρθρου 60 του Ν. 3160/2003 (ΦΕΚ
165 Α΄/30−6−2003).
5) Τη με αριθμό 205/2004 γνωμοδότηση του Γ΄ Τμή−
ματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
6) Τη με αριθμό 166/22−1−2010 γνωμοδότηση του Νο−
μικού Συμβούλου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφά−
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
7) Το με αριθμό 2518/11−3−2015 έγγραφο Διεύθυνσης
Δημόσια Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέ−
ρειας Κρήτης.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

8) Τα με αριθμούς 4562/3.4.2015 και 2431/24.4.2015 έγγραφα
του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων.
9) Τα με αριθμούς οίκ 3855/21−4−2015 και οίκ. 3862/
29.4.2015 έγγραφα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπί−
νων Δικαιωμάτων.
10) Οι με αριθμούς Ε/11511/7−7−2009, 50433/7−7−2009 και
81886/135−2015 επιστολές της εταιρείας «ΘΕΜΙΣ Κατα−
σκευαστική ΑΕ», αποφασίζουμε:
Αναθέτουμε στην Εταιρεία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙ−
ΚΗ Α.Ε.» τη δημοπράτηση, επίβλεψη και παραλαβή του
έργου «Κατασκευή περίφραξης στο οικόπεδο ιδιοκτη−
σίας ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., στο οποίο θα ανεγερθεί το νέο Δ.Μ
Ηρακλείου καθώς και εξυγίανση αυτού».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Μαΐου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. 28612 οικ.
(2)
Χορήγηση άδειας λειτουργίας φορέα κατάρτισης
διαμεσολαβητών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) των άρθρων 5 και 7 του Ν. 3898/2010
«Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις»
(Α΄ 211) και β) του Π.δ/τος 123/2011 «Καθορισμός όρων
και προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των
φορέων κατάρτισης διαμεσολαβητών σε αστικές και
εμπορικές υποθέσεις» (Α΄ 255).
2. Την από 18.02.2015 αίτηση του υποψήφιου προς αδειο−
δότηση φορέα κατάρτισης διαμεσολαβητών με την επω−
νυμία «Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Καβά−
λας», με συνημμένα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και
3. Το με αριθ. 49/07.05.2015 πρακτικό της Επιτροπής Πι−
στοποίησης Διαμεσολαβητών, από το οποίο προκύπτει
ότι ο ανωτέρω φορέας πληροί τους όρους και τις προϋ−
ποθέσεις που ορίζει το Π.δ/μα 123/2011, αποφασίζουμε:
Χορηγούμε άδεια λειτουργίας στον Φορέα Κατάρτι−
σης Διαμεσολαβητών με την επωνυμία «Ινστιτούτο Κα−
τάρτισης Διαμεσολαβητών Καβάλας», ο οποίος πληροί
τους προβλεπόμενους όρους και προϋποθέσεις αδειο−
δότησης και λειτουργίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Μαΐου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. Φ. 22/20748/2015
(3)
Ανακατανομή οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού
κατηγορίας ∆Ε του κλάδου ∆ιοικητικών − Γραµµατέων
της ∆ιεύθυνσης Γραµµατείας της Ανεξάρτητης Αρχής
«Συνήγορος του Πολίτη.
Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
Α. α) Του Ν. 2477/1997 (ΦΕΚ 59/τ.Α΄/18.04.1997) «Συνήγορος

του Πολίτη και Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης», όπως ισχύει.
β) Των παρ. 5 και 6 του άρθρου 8 του Ν. 2623/1998
(Φ.Ε.Κ. 139/τ.Α΄/25−06−1998) «Ανασύνταξη των εκλογι−
κών καταλόγων, οργάνωση και άσκηση του εκλογικού
δικαιώµατος των ετεροδηµοτών, εκσυγχρονισµός της
εκλογικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
γ) Του Ν. 3051/2002 (Φ.Ε.Κ. 220/τ.Α΄/20−09−2002) «Συντα−
γµατικά κατοχυρωµένες ανεξάρτητες αρχές κ.λπ.», όπως
ισχύει.
δ) Του Ν. 3094/2003 (Φ.Ε.Κ. 10/τ.Α΄/22−01−2003) «Συνή−
γορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
ε) Του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α΄/09−02−2007) «Κύ−
ρωση του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοσίων Πολιτικών
∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆.», ως
ισχύει.
στ) Της παρ. 7 (όπως αυτή προστέθηκε µε την παρ. 1α΄
του άρθρου 9 του Ν. 3861/2010) και των παρ. 8 και 9
(όπως αυτές αναριθµούνται µε την παρ. 1β΄ του άρθρου
9 του Ν. 3861/2010) του άρθρου 284 του Ν. 3852/2010
(ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτο−
διοίκησης και της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης − Πρό−
γραµµα Καλλικράτης».
ζ) Του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/τ.Α΄/27−10−2011) «Συντα−
ξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο − βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής
του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρα−
τηγικής 2012−2015», ως ισχύει.
η) Του Π.δ. 273/1999 (ΦΕΚ 229/τ.Α΄/03−11−1999) «Κανο−
νισµός λειτουργίας του Συνηγόρου του Πολίτη», όπως
ισχύει και ιδίως της παρ. 3 του άρθρου 12 αυτού.
2.α) Τη µε αριθµ.πρωτ.: Φ.22/32378/24−11−2011 (ΦΕΚ 3157/
τ.Β΄/30−12−2011) πράξη του Συνηγόρου του Πολίτη, µε την
οποία διαπιστώθηκε η αυτοδίκαιη κατάργηση κενών ορ−
γανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού µε σχέση εργασί−
ας δηµοσίου δικαίου της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος
του Πολίτη», σύμφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 1α του
άρθρου 33 του Ν. 4024/2011», όπως συµπληρώθηκε µε την
µε Φ.22/3902/30−01−2012 (ΦΕΚ 518/τ.Β΄/29−02−2012) όµοια
πράξη του Συνηγόρου του Πολίτη.
β) Τη µε αριθµ. πρωτ.: 12672/04−04−2012 (ΦΕΚ 1371/
τ.Β΄/27−04−2012) απόφαση του Υπουργείου ∆ιοικητι−
κής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Μεταρρύθµισης,
µε την οποία καταργήθηκαν οι αναφερόµενες θέσεις
στον Πίνακα Β της µε αριθ. πρωτ. Φ.22/32378/24.11.2011
(ΦΕΚ 3157/τ.Β΄/30−12−2011) διαπιστωτικής πράξης, όπως
συµπληρώθηκε και ισχύει, µε θέµα: «Αυτοδίκαιη κατά−
ργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού
µε σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου της Ανεξάρτητης
Αρχής «Συνήγορος του Πολίτη», σύµφωνα µε τα ορι−
ζόµενα στην παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011».
γ) Τη µε αριθµ. πρωτ.: Φ.62/32742/28−11−2011 (ΦΕΚ 3056/
τ.Β΄/30−12−2011) πράξη του Συνηγόρου του Πολίτη, µε την
οποία διαπιστώθηκε η αυτοδίκαιη κατάργηση οργανικών
θέσεων που κενώνονται λόγω θέσης σε προσυνταξιο−
δοτική διαθεσιµότητα των υπαλλήλων που τις κατεί−
χαν, κατ’ εφαρµογή των παρ. 1γ και 2 του άρθρου 33
του Ν. 4024/2011, όπως συµπληρώθηκε µε την µε αριθµ.
πρωτ.: Φ.62/3903/30−01−2012 (ΦΕΚ 578/τ.Β΄/02−03−2012)
όµοια πράξη του Συνηγόρου του Πολίτη.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού.
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4. Τις υπηρεσιακές ανάγκες, αποφασίζουμε:
Ανακατανέµουµε τις οργανικές θέσεις τακτικού προ−
σωπικού της ∆ιεύθυνσης Γραµµατείας της Ανεξάρτητης
Αρχής «Συνήγορος του Πολίτη» που προβλέπονται στην
παρ. 2 του άρθρου 12 του Π.δ. 273/1999, όπως ισχύ−
ει, και µεταφέρουµε µία (1) θέση κατηγορίας ∆Ε του
κλάδου ∆ιοικητικών Γραµµατέων από το Τµήµα Τµήµα
Γραµµατειακής Υποστήριξης στο Τµήµα ∆ιοίκησης της
∆ιεύθυνσης Γραµµατείας της Αρχής.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι προβλεπόμενες στην παρ. 2
του άρθρου 12 του Π.δ. 273/1999, όπως εκάστοτε ισχύει,
θέσεις τακτικού προσωπικού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Μαΐου 2015
Ο Συνήγορος του Πολίτη
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΠΑΝΟΥ
F
Αριθμ. απόφ 156/2015
(4)
Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάληψης μίας (1) θέσης κλά−
δου ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας στο Δήμο Μαρκοπού−
λου Μεσογαίας.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 19, παρ. 2, εδαφ. γ, του
Ν. 4325/2015 (Α΄ 47), «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης−
Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυ−
βέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».
2. Την από 18−05−2015 εμπρόθεσμη αίτηση του υπαλ−
λήλου που κατετέθη στο δήμο μας.
3. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 7994/25−05−2015 βεβαίωση του
Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Προσωπικού του Δήμου,
με την οποία βεβαιώνεται ότι ο Κανταρτζής Βασίλει−
ος του Χρήστου κατά τη θέση του σε διαθεσιμότητα
κατείχε τον Γ΄ βαθμό και το 2ο Μισθολογικό Κλιμάκιο
κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7931/25−05−2015 βεβαίωση της
οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου, για την ύπαρξη πί−
στωσης για τη δαπάνη μισθοδοσίας.
5. Τον αριθ.: 5475191271/25−05−2015 κωδικό εγγραφής
στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου,
διαπιστώνουμε:
Την κατάταξη από 11−5−2015 του υπαλλήλου του δήμου
Κανταρτζή Βασιλείου του Χρήστου, σε οργανική θέση
του κλάδου ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας με βαθμό Γ΄και
Μισθολογικό Κλιμάκιο 2ο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρκόπουλο, 25 Μαΐου 2015
Ο Δήμαρχος
ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ
F
Αριθμ. απόφ. 588
(5)
Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάληψης θέσης κλάδου
δημοτικής αστυνομίας.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ − ΧΟΛΑΡΓΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 1δ του Ν. 3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης− Πρόγραμμα Καλλικράτης».
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2. Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 2 του Ν. 4325/2015
(Α΄ 47) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης − Καταπολέμηση
της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».
3. Την από 20−5−2015 εμπρόθεσμη αίτηση του υπαλ−
λήλου που κατετέθη στο δήμο μας.
4. Την υπ’ αριθμ. 10526/22−5−2015 βεβαίωση του Προϊ−
σταμένου της Υπηρεσίας Προσωπικού του Δήμου, με την
οποία βεβαιώνεται ότι η Ζέππου Ελισάβετ του Νικολάου,
κατά τη θέση της σε διαθεσιμότητα κατείχε τον Ε΄
βαθμό και το 2ο μισθολογικό κλιμάκιο.
5. Την από 22−5−2015 βεβαίωση της οικονομικής υπη−
ρεσίας του Δήμου Παπάγου − Χολαργού για την ύπαρξη
πίστωσης για τη δαπάνη μισθοδοσίας διαπιστώνουμε:
Την κατάταξη από 11/5/2015 της υπαλλήλου του Δή−
μου, Ζέππου Ελισάβετ του Νικολάου, σε οργανική θέση
του κλάδου ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας με βαθμό Ε και
μισθολογικό κλιμάκιο 2ο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Χολαργός, 22 Μαΐου 2015
Ο Δήμαρχος
ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθμ. απόφ. 80
(6)
Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάληψης θέσης κλάδου
δημοτικής αστυνομίας.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 2 Α του Ν. 4325/2015
(Α΄ 47) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης− Καταπολέ−
μηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».
2. Την υπ’ αριθμ. 136/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβου−
λίου περί επανασύστασης της Δημοτικής Αστυνομίας
στο Δήμο Καλυμνίων.
3. Την υπ’ αριθμό 9653/19−5−2015 εμπρόθεσμη αίτηση
του υπαλλήλου που κατετέθη στο δήμο μας.
4. Την υπ’ αριθμ. 9805/21−05−2015 βεβαίωση του Προϊ−
σταμένου της Υπηρεσίας Προσωπικού του δήμου, με την
οποία βεβαιώνεται ότι ο Συνδάγγελος Φανούριος του Δρό−
σου− Παντελεήμων κατά τη θέση του σε διαθεσιμότητα
κατείχε τον ΣΤ΄ βαθμό και το Βασικό μισθολογικό κλιμάκιο.
5. Την υπ’ αριθμ. 10056/25−05−2015 βεβαίωση της οικο−
νομικής υπηρεσίας του Δήμου Καλυμνίων για την ύπαρξη
πίστωσης για τη δαπάνη μισθοδοσίας, διαπιστώνουμε:
Την κατάταξη από 11−5−2015 του υπαλλήλου του δήμου
Συνδάγγελου Φανουρίου του Δρόσου− Παντελεήμονα, σε
οργανική θέση του κλάδου ΔΕ 23 Δημοτικής Αστυνομίας
στο βασικό μισθολογικό κλιμάκιο του ΣΤ΄ Βαθμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κάλυμνος, 25 Μαΐου 2015
Ο Δήμαρχος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΛΟΥΖΗΣ
F
Αριθμ. απόφ. 81
(7)
Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάληψης θέσης κλάδου
δημοτικής αστυνομίας.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 2 Α του Ν. 4325/2015
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(Α΄ 47) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης− Καταπολέ−
μηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».
2. Την υπ’ αριθμ. 136/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβου−
λίου περί επανασύστασης της Δημοτικής Αστυνομίας
στο Δήμο Καλυμνίων.
3. Την υπ’ αριθμό 9599/19−5−2015 εμπρόθεσμη αίτηση
του υπαλλήλου που κατετέθη στο δήμο μας.
4. Την υπ’ αριθμ. 9811/21−05−2015 βεβαίωση του Προϊ−
σταμένου της Υπηρεσίας Προσωπικού του δήμου, με την
οποία βεβαιώνεται ότι ο Μορφωμπός Εμμανουήλ του
Δημητρίου κατά τη θέση του σε διαθεσιμότητα κατείχε
τον Ε΄ βαθμό και το 1ο μισθολογικό κλιμάκιο.
5. Την υπ’ αριθμ. 10056/25−05−2015 βεβαίωση της οι−
κονομικής υπηρεσίας του Δήμου Καλυμνίων για την
ύπαρξη πίστωσης για τη δαπάνη μισθοδοσίας, διαπι−
στώνουμε:
Την κατάταξη από 11−5−2015 του υπαλλήλου του δήμου
Μορφωμπού Εμμανουήλ του Δημητρίου, σε οργανική
θέση του κλάδου ΔΕ 23 Δημοτικής Αστυνομίας στο 1ο
μισθολογικό κλιμάκιο του Ε΄ Βαθμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κάλυμνος, 25 Μαΐου 2015
Ο Δήμαρχος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΛΟΥΖΗΣ
F
Αριθμ. απόφ. 82
(8)
Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάληψης θέσης κλάδου
δημοτικής αστυνομίας.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 2 Α του Ν. 4325/2015
(Α΄ 47) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης− Καταπολέ−
μηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».
2. Την υπ’ αριθμό 136/2015 απόφαση Δημοτικού Συμ−
βουλίου περί επανασύστασης Δημοτικής Αστυνομίας
στο Δήμο Καλυμνίων.
3. Την υπ’ αριθμό 9104/13−5−2015 εμπρόθεσμη αίτηση
της υπαλλήλου που κατετέθη στο δήμο μας.
4. Την υπ’ αριθ 9812 /21−05−2015 βεβαίωση του Διευθυ−
ντή των Διοικητικών Υπηρεσιών του δήμου Καλυμνίων,
με την οποία βεβαιώνεται ότι η Μιχαήλου Χριστίνα του
Πανορμίτη κατά τη θέση της σε διαθεσιμότητα κατείχε
τον ΣΤ΄ βαθμό και το Βασικό μισθολογικό κλιμάκιο.
5. Την υπ’ αριθμ 10056/25−05−2015 βεβαίωση της οι−
κονομικής υπηρεσίας του Δήμου Καλυμνίων για την
ύπαρξη πίστωσης για τη δαπάνη μισθοδοσίας, διαπι−
στώνουμε:
Την κατάταξη από 11−5−2015 της υπαλλήλου του δήμου
Μιχαήλου Χριστίνας του Πανορμίτη, σε οργανική θέση
του κλάδου ΔΕ 23 Δημοτικής Αστυνομίας στο Βασικό
μισθολογικό κλιμάκιο του ΣΤ΄ Βαθμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κάλυμνος, 25 Μαΐου 2015
Ο Δήμαρχος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΛΟΥΖΗΣ

Αριθμ. απόφ. 83
(9)
Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάληψης θέσης κλάδου
δημοτικής αστυνομίας.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 2 Α του Ν. 4325/2015
(Α΄ 47) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης− Καταπολέ−
μηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».
2. Την υπ’ αριθμ. 136/2015 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου περί επανασύστασης της Δημοτικής Αστυ−
νομίας στο Δήμο Καλυμνίων.
3. Την υπ’ αριθμό 9598/19−5−2015 εμπρόθεσμη αίτηση
του υπαλλήλου που κατετέθη στο δήμο μας.
4. Την υπ’ αριθμ. 9806/21−05−2015 βεβαίωση του Προϊ−
σταμένου της Υπηρεσίας Προσωπικού του δήμου, με
την οποία βεβαιώνεται ότι ο Αναγνώστου Γεώργιος του
Σάββα κατά τη θέση του σε διαθεσιμότητα κατείχε τον
ΣΤ΄ βαθμό και το Βασικό μισθολογικό κλιμάκιο.
5. Την υπ’ αριθμ. 10056/25−05−2015 βεβαίωση της οι−
κονομικής υπηρεσίας του Δήμου Καλυμνίων για την
ύπαρξη πίστωσης για τη δαπάνη μισθοδοσίας, διαπι−
στώνουμε:
Την κατάταξη από 11−5−2015 του υπαλλήλου του δήμου
Αναγνώστου Γεωργίου του Σάββα, σε οργανική θέση
του κλάδου ΔΕ 23 Δημοτικής Αστυνομίας με βαθμό
ΣΤ΄και βασικό μισθολογικό κλιμάκιο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κάλυμνος, 25 Μαΐου 2015
Ο Δήμαρχος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΛΟΥΖΗΣ
F
Αριθμ. απόφ. 84
(10)
Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάληψης θέσης κλάδου
δημοτικής αστυνομίας.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 2 Α του Ν. 4325/2015
(Α΄ 47) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης− Καταπολέ−
μηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».
2. Την υπ’ αριθμ. 136/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβου−
λίου περί επανασύστασης της Δημοτικής Αστυνομίας
στο Δήμο Καλυμνίων.
3. Την υπ’ αριθμό 8975/12−5−2015 εμπρόθεσμη αίτηση
του υπαλλήλου που κατετέθη στο δήμο μας.
4. Την υπ’ αριθμ. 9808/21−05−2015 βεβαίωση του Προ−
ϊσταμένου της Υπηρεσίας Προσωπικού του δήμου, με
την οποία βεβαιώνεται ότι ο Μαλαματένιος Ιωάννης του
Νικολάου κατά τη θέση του σε διαθεσιμότητα κατείχε
τον Ε΄ βαθμό και το 1ο μισθολογικό κλιμάκιο.
5. Την υπ’ αριθμ 10056/25−05−2015 βεβαίωση της οι−
κονομικής υπηρεσίας του Δήμου Καλυμνίων για την
ύπαρξη πίστωσης για τη δαπάνη μισθοδοσίας, διαπι−
στώνουμε:
Την κατάταξη από 11−5−2015 του υπαλλήλου του δή−
μου Μαλαματένιου Ιωάννη του Νικολάου, σε οργανική
θέση του κλάδου ΔΕ 23 Δημοτικής Αστυνομίας στο 1ο
μισθολογικό κλιμάκιο του Ε΄ Βαθμού.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
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Αριθμ. απόφ. 86
(11)
Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάληψης θέσης κλάδου
δημοτικής αστυνομίας.

4. Την υπ’ αριθμ 10056/25−05−2015 βεβαίωση της
οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Καλυμνίων για την
ύπαρξη πίστωσης για τη δαπάνη μισθοδοσίας, διαπι−
στώνουμε:
Την κατάταξη από 11−5−2015 του υπαλλήλου του δή−
μου Σκυλλά Εμμανουήλ του Ιωάννη, σε οργανική θέση
του κλάδου ΔΕ 23 Δημοτικής Αστυνομίας στο Βασικό
μισθολογικό κλιμάκιο του ΣΤ΄ Βαθμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ

Κάλυμνος, 25 Μαΐου 2015

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 2 Α του Ν. 4325/2015
(Α΄ 47) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης− Καταπολέ−
μηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».
2. Την υπ’ αριθμ. 136/2015 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου περί επανασύστασης της Δημοτικής Αστυ−
νομίας στο Δήμο Καλυμνίων.
3. Την υπ’ αριθμό 9654/19−5−2015 εμπρόθεσμη αίτηση
του υπαλλήλου που κατετέθη στο δήμο μας.
4. Την υπ’ αριθμ. 9807/21−05−2015 βεβαίωση του Προϊ−
σταμένου της Υπηρεσίας Προσωπικού του δήμου, με
την οποία βεβαιώνεται ότι ο Ανθούλης Γεώργιος του
Μιχαήλ κατά τη θέση του σε διαθεσιμότητα κατείχε τον
ΣΤ΄ βαθμό και το Βασικό μισθολογικό κλιμάκιο.
2. Την υπ’ αριθμ 10056/25−05−2015 βεβαίωση της οι−
κονομικής υπηρεσίας του Δήμου Καλυμνίων για την
ύπαρξη πίστωσης για τη δαπάνη μισθοδοσίας, διαπι−
στώνουμε:
Την κατάταξη από 11−5−2015 του υπαλλήλου του δή−
μου Ανθούλη Γεωργίου του Μιχαήλ, σε οργανική θέση
του κλάδου ΔΕ 23 Δημοτικής Αστυνομίας στο βασικό
μισθολογικό κλιμάκιο του ΣΤ΄ Βαθμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Ο Δήμαρχος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΛΟΥΖΗΣ
F
Αριθμ. πράξης 53
(13)
Έγκριση του Προγράμματος «Χρηματοοικονομική Διοίκηση,
Λογιστική και Πληροφοριακά Συστήματα» του Τμήματος
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, της Σχολής Διοί−
κησης και Οικονομίας του ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟ−
ΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

Κάλυμνος, 25 Μαΐου 2015
Ο Δήμαρχος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΛΟΥΖΗΣ
F

Κάλυμνος, 25 Μαΐου 2015
Ο Δήμαρχος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΛΟΥΖΗΣ
F
Αριθμ. απόφ. 85
(12)
Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάληψης θέσης κλάδου
δημοτικής αστυνομίας.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 2 Α του Ν. 4325/2015
(Α΄ 47) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης− Καταπολέ−
μηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».
2. Την υπ’ αριθμ. 136/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβου−
λίου περί επανασύστασης της Δημοτικής Αστυνομίας
στο Δήμο Καλυμνίων.
2. Την υπ’ αριθμό 8976/12−5−2015 εμπρόθεσμη αίτηση
του υπαλλήλου που κατετέθη στο δήμο μας.
3. Την υπ’αριθ 9810/21 −05 −2015 βεβαίωση του Διευθυ−
ντή των Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλυμνίων,
με την οποία βεβαιώνεται ότι ο Σκυλλάς Εμμανουήλ του
Ιωάννου κατά τη θέση του σε διαθεσιμότητα κατείχε
τον ΣΤ΄ βαθμό και το Βασικό μισθολογικό κλιμάκιο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 80 παρ. 11 περ. α’ του Ν. 4009/2011
(ΦΕΚ Α´ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιό−
τητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ΄ του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ Α΄
228), του άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ Α´ 159)
και του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ Α´ 24).
β) Του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ Α΄ 148) «Θεσμικό πλαίσιο για
τις μεταπτυχιακές σπουδές» (και ιδίως του άρθρου 6),
όπως τροποποιήθηκε διαδοχικά με τις διατάξεις του
άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ Α΄ 177), του άρθρου
27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ Α΄ 156) και του άρθρου 37
παρ. 5 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ Α΄ 71).
2. Την υπ’ αριθμ. 1/04−02−2013 πράξη του Συμβουλίου
του ΑΤΕΙ/Θ, διορισμού του Προέδρου του ΑΤΕΙ−Θ (ΦΕΚ
44/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./06−02−2013).
3. Την υπ’ αριθμ. 37225/Ε5/15−3−2013 Υπουργική Από−
φαση (ΑΔΑ: ΒΕΔΧ9−Γ42) διαπιστωτική διορισμού του
Προέδρου του ΑΤΕΙ−Θ.
4. Το άρθρο 34, του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223/τ.Α΄/
07.10.2014) «Τελική έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχια−
κών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)».
5. To άρθρο 98 του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/τ.Α΄/08.12.2014)
«Έρευνα Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και
άλλες διατάξεις».
6. Την παραγρ.2, του άρθρου 34, του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ
24/τ.Α΄/30−01−2013) «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος
Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσα−
νατολισμού και άλλες διατάξεις».
7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ5/89656/Β3/2007 (Β´ 1466)
υπουργική απόφαση «Εφαρμογή του Συστήματος Μετα−
φοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων».
8. Το Π.δ. 82 (ΦΕΚ 123/τ.Α΄/03−06−2013) «Συγχώνευση
Σχολών−Μετονομασία Τμημάτων−Συγχώνευση Τμημά−
των−Κατάργηση Τμημάτων−συγκρότηση Σχολών του
Αλεξάνδρειου ΤΕΙ−Θ».
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9. Την με αριθμ. 1/02−03−2015 απόφαση της Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Λογιστικής και Χρημα−
τοοικονομικής, της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας,
του ΑΤΕΙ−Θ.
10. Το με αριθμ.πρωτ. ΔΦ2.1/1640/28−04−2015 έγγραφο
του ΑΤΕΙ−Θ προς την ΑΔΙΠ μαζί με τη συνημμένη σε
αυτό έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης του Ιδρύματος
και το αριθμ 624/28−04−2015 πρωτόκολλο της ΑΔΙΠ κα−
τάθεσης της έκθεσης.
11. Το με αριθμ. 4/14−05−2015 απόσπασμα πρακτικού
της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Αλεξάνδρειου
ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016 το
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Χρη−
ματοικονομική Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφοριακά
Συστήματα» του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοι−
κονομικής, της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, του
Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

διπλώματος είτε στο οικείο Τμήμα (όταν το θεσμικό
πλαίσιο το επιτρέψει), είτε σε άλλο ανώτατο εκπαιδευ−
τικό ίδρυμα της χώρας ή του εξωτερικού.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Το ΠΜΣ του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικο−
νομικής του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης απονέμει
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) «Χρηματο−
οικονομική Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφοριακά Συ−
στήματα».
Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιού−
χοι: α) Τμημάτων Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής,
β) Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών των Πανεπιστη−
μίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων αντίστοιχων
Tμημάτων της αλλοδαπής, γ) άλλων Τμημάτων Πανε−
πιστημίων και ΤΕΙ με συναφή γνωστικά αντικείμενα,
δ) Τμημάτων Κοινωνικών, Θετικών και Πολυτεχνικών
Σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με τουλάχιστον
δυο (2) χρόνια επαγγελματική εμπειρία συναφή με το
γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ.

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, του
Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης οργανώνει και λει−
τουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016 Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Χρηματοοικο−
νομική Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφοριακά Συστή−
ματα», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχια−
κού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) ορίζεται σε τρία (3)
εξάμηνα πλήρους φοίτησης.

Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η παροχή εξειδικευμένων
γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου στον τομέα της Χρη−
ματοοικονομικής Διοίκησης και της Λογιστικής, δίνοντας
παράλληλα έμφαση στα Πληροφοριακά Συστήματα που
υποστηρίζουν τις λειτουργίες αυτές. Ο τίτλος του ΜΠΣ
είναι «Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική και Πλη−
ροφοριακά Συστήματα».
Σκοπός του ΠΜΣ, που οργανώνει το Τμήμα Λογιστικής
και Χρηματοοικονομικής, του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσα−
λονίκης, είναι μέσα από την εμβάθυνση και προαγωγή
των γνώσεων στα γνωστικά αντικείμενα της Χρηματο−
οικονομικής Διοίκησης, της Λογιστικής και των Πληρο−
φοριακών Συστημάτων, η εξειδίκευση των πτυχιούχων
του Τμήματος, των ομολόγων Τμημάτων, αλλά και των
πτυχιούχων οικονομικών σχολών άλλων Πανεπιστημίων
και ΤΕΙ, η διαμόρφωση στελεχών ικανών να ανταπο−
κριθούν στον επαγγελματικό χώρο των επιχειρήσεων,
των οργανισμών αλλά και του δημόσιου τομέα καθώς
επίσης και η προώθηση της ανάπτυξης της έρευνας,
της θεωρίας και των εφαρμογών στα προαναφερόμενα
αντικείμενα.
Ο απόφοιτος μπορεί να εργασθεί ως οικονομικός ανα−
λυτής, υπεύθυνος εσωτερικού ελέγχου επιχειρήσεων
και οργανισμών, σύμβουλος επιχειρήσεων, αξιολογητής
επενδύσεων, χρηματοοικονομικός σύμβουλος, υπεύθυ−
νος κοστολόγησης, σύμβουλος κατάρτισης επενδυτι−
κών σχεδίων, σύμβουλος επιχειρησιακών συστημάτων
και με κάθε άλλη δραστηριότητα που έχει σχέση με
το λογιστικό και διοικητικό έλεγχο επιχειρήσεων ή να
συνεχίσει τις σπουδές του για απόκτηση διδακτορικού

Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοι−
τητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση 10 μαθημάτων
τα οποία αποδίδουν 60 πιστωτικές μονάδες (ECTS), και
εκπόνηση διπλωματικής εργασίας (30 πιστωτικές μονά−
δες (ECTS)). Συνολικά το πρόγραμμα αποδίδει 90 πιστω−
τικές μονάδες (ECTS). Κάθε μάθημα έχει 6 πιστωτικές
μονάδες. Το πρόγραμμα μαθημάτων ορίζεται ως εξής:

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Διδασκόμενα Μαθήματα
Α΄ Εξάμηνο
Ειδικά Θέματα Διοικητικής Λογιστικής
(Advanced Management Accounting) 6 ECTS
Χρηματοοικονομική Διοίκηση
(Financial Management) 6 ECTS
Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και
Επιχειρηματικότητα (SME’s Management
& Entrepreneurship) 6 ECTS
Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα
(Accounting Information Systems) 6 ECTS
Χρηματοοικονομικές Αγορές (Financial Markets)
6 ECTS
Β΄Εξάμηνο
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
(International Financial Reporting Standards)
6 ECTS
Ειδικά Θέματα Ελεγκτικής (Advanced Auditing)
6 ECTS
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Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης (Modern Forms
of Financing) 6 ECTS

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Επιχειρησιακές Διαδικασίες με το ERP Σύστημα SAP
(Εργαστήριο) (Business Processes using the SAP ERP
System (Lab)). 6 ECTS

Το Π.Μ.Σ. 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.

Αναλυτική των Επιχειρήσεων (Business Analytics)
6 ECTS

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Γ΄ Εξάμηνο
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
(MasterThesis) (30 ECTS)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 90 ECTS

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008, το ετήσιο
κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ υπολογίζεται σε 90.000 €
και αναλύεται ως εξής:
Κατηγορία Δαπάνης

Τα μαθήματα προσφέρονται στην Ελληνική, αλλά
δύναται κατά περίπτωση να προσφέρονται και στην
Αγγλική γλώσσα.

Δαπάνες για αμοιβές διδασκόντων

48.580

Δαπάνες μετακίνησης και διαμονής
διδασκόντων

1.000

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Δαπάνες προβολής και διαφήμισης

2.420

Δαπάνες γραμματειακής και τεχνικής
υποστήριξης

5.500

Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο
όριο σε 40 φοιτητές ετησίως.
Άρθρο 8
Προσωπικό
Για τη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων
και εργαστηριακών ασκήσεων θα απασχολούνται μέλη
ΕΠ του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής,
καθώς και μέλη ΕΠ και ΔΕΠ και άλλων Τμημάτων του
ΑΤΕΙ ή άλλων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, καθώς και άλλες
κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα τις διατάξεις του
άρθρου 5 του Ν. 3685/2008.
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Για τη λειτουργία του προγράμματος θα χρησιμοποι−
ηθεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Αλεξάνδρει−
ου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, η οποία περιλαμβάνει χώρους
διδασκαλίας κατάλληλα εξοπλισμένους με σύγχρονα
μέσα διδασκαλίας και ηλεκτρονικούς υπολογιστές,
βιβλιοθήκες, εργαστήρια με ειδικό εξοπλισμό υψηλής
τεχνολογίας.

Αναλώσιμα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες

1.000

Λειτουργικά ΑΤΕΙΘ

22.500

Κρατήσεις υπέρ ΕΛΚΕ

9.000

Σύνολο

90.000

Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυ−
φθεί από δίδακτρα, καθώς και άλλες πηγές (χορηγίες,
ερευνητικά προγράμματα, παροχές, δωρεές, κληροδο−
τήματα, κ.λπ.).
Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
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.
Θεσσαλονίκη, 26 Μαΐου 2015
Ο Πρόεδρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΣΑΜΙΔΗΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
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

Α΄

150 €

40 €

15 €

Β΄

300 €

80 €

30 €

Γ΄

50 €

−

−

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ΄

110 €

−

30 €

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση
-

Α.Α.Π.

110 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• 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.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

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

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