
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση, ολοκλήρωση, οριστικοποίηση 
του κόστους και πιστοποίηση έναρξης παραγω-
γικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας 
«ΦΑΙΔΩΝ ΓPAMΜΑΤΙKOΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟ-
ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΦΑΙ-
ΔΩΝ Α.Ε.», που υλοποιήθηκε στην κατηγορία της 
Γενικής Επιχειρηματικότητας των Γενικών Επενδυ-
τικών Σχεδίων (1η Περίοδος 2014), σύμφωνα με 
τις διατάξεις του ν. 3908/2011.

2 Ανάκληση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμι-
ας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου.

3 Τροποποίηση άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης 
επιπέδου Δύο με διακριτικό τίτλο «Κε.Δι.Βι.Μ. 2 
ΕΞΕΛΙΞΙΣ» λόγω καταστατικών μεταβολών, αλλα-
γής επωνυμίας του αδειοδοτημένου φορέα και 
αλλαγής χρήσης (αναμόρφωσης) της υπάρχου-
σας δομής.

4 Αποδοχή πρότασης δωρεάς δύο (02) κλιματιστι-
κών μηχανημάτων ψύξης - θέρμανσης, μάρκας 
AUX ASW-H12A4/LRR1DI-4.0 και ARIELLI AAC-
12CH/KDI, καθώς και ανάληψης του κόστους 
εργασιών τοποθέτησης τους από τον ΓΚΛΕΤΣΟ 
Απόστολο του Ευσταθίου, για το Λιμεναρχείο Στυ-
λίδας/Α΄ Λιμενικό Τμήμα Γλύφας.

5 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπη-
ρεσίας του Δήμου Διονύσου, βάσει του άρθρου 91
του ν. 4583/2018.

6 Καθιέρωση υπερωρίακης εργασίας υπαλλήλων 
του Δήμου Γορτυνίας.

7 Διαπίστωση καθορισμού του γνωστικού αντικει-
μένου μέλους Ε.ΔΙ.Π του ΕΚΠΑ

8 Ίδρυση του αγγλόφωνου Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Πρόγραμμα Με-
ταπτυχιακών Σπουδών στην Παιδοδοντιατρική 
(Postgraduate Program in Paediatric Dentistry)» 
του Τμήματος Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστη-
μών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

9 Διόρθωση σφαλμάτων στην 5817/N1/15-1-2019 
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 
128/28-1-2019 (τ.Β΄).

10 Διόρθωσης σφάλματος στην 812/12741/24-4-2018 
απόφαση της Πρυτάνη του Πανεπιστημίου Πα-
τρών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1695/16-5-2018 
(τ.Β’).

11 Διόρθωσης σφάλματος στην 817/12748/24-4-2018
απόφαση της Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πα-
τρών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1715/17-5-2018 
(τ.Β΄).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Τροποποίηση, ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του 

κόστους και πιστοποίηση έναρξης παραγωγικής 

λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας «ΦΑΙ-

ΔΩΝ ΓPAMΜΑΤΙKOΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑ-

ΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣ-

ΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΦΑΙΔΩΝ 

Α.Ε.», που υλοποιήθηκε στην κατηγορία της Γε-

νικής Επιχειρηματικότητας των Γενικών Επενδυ-

τικών Σχεδίων (1η Περίοδος 2014), σύμφωνα με 

τις διατάξεις του ν. 3908/2011.

  Με την 1843/28-3-2019 απόφαση της Υφυπουργού 
Εσωτερικών πιστοποιείται η τροποποίηση, ολοκλή-
ρωση, οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη της 
παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας 
«ΦΑΙΔΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑ-
ΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΦΑΙΔΩΝ Α.Ε.», που αφο-
ρά στην ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2ης ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΡΙΤΣΙΝΙΩΝ ΚΑΘΩΣ 
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΟΥΡΕΚΙΩΝ, (Κ.Α.Δ. 2008 κύριου κλάδου 
δραστηριότητας: 10.72.1) στη θέση Παντελεήμονας της 
Νέας Σάντας, του Δήμου Κιλκίς, του Νομός Κιλκίς, της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, συνολικού επιλέ-
ξιμου και ενισχυόμενου κόστους ίσου με 697.140,00€.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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1. Κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης, 
η μετοχική σύνθεση του φορέα ήταν:

Α/Α ΜΕΤΟΧΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ (%)

1 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΙΔΩΝ 7,2%

2 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7,2%

3 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 21,4%

4 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 21,4%

5 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ 21,4%

6 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 21,4%

ΣΥΝΟΛΟ 100%

2. Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης είναι η 
15-6-2016.

3. Το συνολικό οριοτικοποιούμενο ενισχυόμενο κόστος 
της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των 622.040,00€.

4. Η ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό των 
368.367,69€, που αποτελεί ποσοστό 59,22% του συνο-
λικού ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.

5. Το ύψος της παρεχόμενης ενίσχυσης ανέρχεται στο 
συνολικό ποσό 248.816,00€ και αναλύεται ως εξής:

• επιχορήγηση ποσού 248.816,00€, το οποίο αποτελεί 
ποσοστό 40% επί του συνολικού ενισχυόμενου κόστους 
της επένδυσης.

6. Η συνολική δυναμικότητα ανήλθε σε: 1.123.000 kgr/ 
έτος (ΚΡΙΤΣΙΝΙΑ - ΤΣΟΥΡΕΚΙΑ) και η συνολική ισχύς ανήλ-
θε σε: 947,73kW.

7. Πληρείται ο όρος της απόφασης υπαγωγής περί δι-
ατήρησης των υφιστάμενων θέσεων εργασίας και χωρίς 
να υπάρχει υποχρέωση αύξησης της απασχόλησης των 
πτυχιούχων στην επιχείρηση.

Με την παραπάνω απόφαση εγκρίνεται η καταβολή 
του υπολοίπου της επιχορήγησης ποσού 169.142,86€ 
στην επένδυση με την απόφαση υπαγωγής 4793/
ΔΟΑ/6/00049/Γ΄/ν.3908/2011/17-7-2014 (Β΄ 2058).

Για την έκδοση της απόφασης δεν απαιτείται Γνωμοδο-
τική Επιτροπή σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 85, παρ. 7, 
του ν.4399/2016.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Η Υφυπουργός

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ 

Ι

Arium. 45236/N1 (2)
   Ανάκληση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο-

βάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νηπι-

αγωγείου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ4 (περ. 2) της παρ. Θ του 

άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (222 Α΄) «Έγκριση Με-
σοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής …
2013-2016».

2. Την με αριθμ. Φ.2.ΓΒ/148554/Δ5/14-10-2013 (ΦΕΚ 
620/Β΄/12-3-2014) υπουργική απόφαση χορήγησης 
άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης-
Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου στην «ΜΑΡ. ΜΑΚΡΟΓΚΙ-
ΚΑ - ΣΟΦ. ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΟΕ» .

3. Την με αριθμ. 43/7-3-2019 πράξη της Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας, με την οποία 
διαπιστώνεται ότι το ως άνω Ιδιωτικό Συστεγαζόμενο 
Νηπιαγωγείο δεν λειτουργεί από το σχολικό έτος 2015-
2016 μέχρι σήμερα.

4. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α΄) διορισμού του Κων-
σταντίνου Γαβρόγλου στη θέση του Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων.

5. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα από-
φαση, αποφασίζουμε:

Ανακαλούμε αυτοδικαίως από το σχολικό έτος 2018 - 
2019 την με αριθμ. Φ.2.ΓΒ/148554/Δ5/14-10-2013 (ΦΕΚ 
620/Β΄/12-3-2014) υπουργική απόφαση άδειας ίδρυσης 
Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Συ-
στεγαζόμενου Νηπιαγωγείου, ιδιοκτησίας της «ΜΑΡ. 
ΜΑΚΡΟΓΚΙΚΑ - ΣΟΦ. ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΟΕ», επί της οδού 
Κερασούντος 17 στον Υμηττό.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 22 Μαρτίου 2019

  Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ι

Αριθμ. Κ1/47626 (3)
    Τροποποίηση άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης 

επιπέδου Δύο με διακριτικό τίτλο «Κε.Δι.Βι.Μ. 2 

ΕΞΕΛΙΞΙΣ» λόγω καταστατικών μεταβολών, αλλα-

γής επωνυμίας του αδειοδοτημένου φορέα και 

αλλαγής χρήσης (αναμόρφωσης) της υπάρχου-

σας δομής.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α’/12-11-2012)

«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2013-2016–Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής 
του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δη-
μοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», άρθρο πρώτο, 
παράγραφος Θ, υποπαράγραφος Θ3, όπως συμπληρώ-
θηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α΄/17-9-2013) 
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
λοιπές διατάξεις» άρθρο 17, όπως συμπληρώθηκε, τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τη με αρ. 218417/Κ1/2018 (ΦΕΚ 6030/Β΄/31-12-2018) 
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών 
για τη χορήγηση, την τροποποίηση, την μεταβίβαση και 
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την επικαιροποίηση άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης 
Επιπέδου Ένα και Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 
Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων 
και ΝΠΔΔ».

4. Τη με αρ. 218502/K1/2018 (ΦΕΚ 6030/Β΄/31-12-2018)
απόφαση «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματι-
κών ποσών για ιδιωτικά Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Επιπέ-
δου Ένα και Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο της 
παραγράφου Θ του ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ του ν. 4093/2012».

5. Το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α’/22-9-2015) περί Ανα-
σύστασης Υπουργείων.

6. Τη με αρ. 178761/Γ2/2015 (ΦΕΚ 803/ΥΟΔΔ/10-11-2015) 
απόφαση «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθη-
σης και Νέας Γενιάς, του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας 
και Θρησκευμάτων».

7. Το π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/Α΄/23-2-2018) «Οργανισμός 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

8. Τις διατάξεις του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α’/12-6-2018)
«Αναδιοργάνωση των Δομών Υποστήριξης της Πρω-
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες 
διατάξεις» άρθρα 88, 89 παρ. 3 και 110 παρ. 3.

9. Τις διατάξεις του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142/Α’/3-8-2018) 
«Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες 
διατάξεις», άρθρο 31 «Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου 
Ε”».

10. Την Άδεια Κέντρου Διά Βίου Μάθησης επιπέδου 
Δύο με κωδικό 2000140, με διακριτικό τίτλο «Κε.Δι.Βι.Μ. 
2 ΕΞΕΛΙΞΙΣ», που εκδόθηκε με την απόφαση της 117/
17-7-2014 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και 
χορηγήθηκε στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Μ. 
ΤΖΑΝΕΤΗ - Ν. ΧΟΥΛΑΚΗ Ο.Ε.».

11. Την αρ. 18424/Κ1/6-2-2019 αίτηση του νομικού 
προσώπου με την επωνυμία (Μ. ΤΖΑΝΕΤΗ - Γ. ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ 
Ο.Ε.» και τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά.

12. Τη θετική διατύπωση γνώμης του Δ.Σ. του Εθνικού 
Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματι-
κού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ως προς τη συνδρο-
μή των κτηριολογικών προϋποθέσεων του 4093/2012, 
όπως ισχύει και διατυπώθηκε στην με αρ. ΔΑ/7338/
14-3-2019 απόφασή, της με αρ. 354/12-3-2019 συνεδρί-
ασης (αρ. εισερχ. Υπ.Π.Ε.Θ. 41503/Κ1/18-3-2019).

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της Άδειας Κέντρου Διά Βίου Μά-
θησης επιπέδου Δύο με κωδικό 2000140 και διακριτι-
κό τίτλο «Κε.Δι.Βι.Μ. 2 ΕΞΕΛΙΞΙΣ» που εκδόθηκε με την 
απόφαση της 117/17-7-2014 συνεδρίασης του Δ.Σ. του 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Η τροποποίηση της άδειας συνίσταται σε κα-
ταστατικές μεταβολές του νομικού προσώπου, στην αλ-
λαγή της επωνυμίας του σε «Μ. ΤΖΑΝΕΤΗ - Γ. ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ 
Ο.Ε.» και σε αλλαγή χρήσης (αναμόρφωσης) της υπάρ-
χουσας δομής επί της ΑΕΡΟΠΟΡΟΥ ΡΟΔΟΚΑΝΑΚΗ 37,
82100, ΧΙΟΣ, διαμορφώνοντας τη δυναμικότητα της σε 
67 άτομα ανά ώρα, με πρόσβαση ΑμεΑ.

Η θετική διατύπωση γνώμης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως προς 
τη συνδρομή των κτιριολογικών προϋποθέσεων του Κέ-
ντρου Διά Βίου Μάθησης προσαρτάται στην παρούσα 

άδεια, με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας για 
την αδειοδότηση Υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 28 Μαρτίου 2019

Ο Γενικός Γραμματέας Νέας Γενιάς

  ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ι

Αριθμ. Κ1/47626 (4)
      Αποδοχή πρότασης δωρεάς δύο (02) κλιματιστι-

κών μηχανημάτων ψύξης - θέρμανσης, μάρκας 

AUX ASW-H12A4/LRR1DI-4.0 και ARIELLI AAC-

12CH/KDI, καθώς και ανάληψης του κόστους 

εργασιών τοποθέτησης τους από τον ΓΚΛΕΤΣΟ 

Απόστολο του Ευσταθίου, για το Λιμεναρχείο 

Στυλίδας/Α΄ Λιμενικό Τμήμα Γλύφας.

Με την 2824.7ζ/22727/2019/28-3-2019 απόφαση του 
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4182/
2013, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κα-
θώς επίσης και τις διατάξεις των αρθ. 496-512 του Αστικού 
Κώδικα, γίνεται αποδεκτή η με αριθμ. Εισερχ. Α΄ Λιμενικού 
Τμήματος Γλύφας: 1064/31-10-2018 επιστολή πρόθεσης 
δωρεάς του ΓΚΛΕΤΣΟΥ Αποστόλου του Ευσταθίου δύο 
(02) κλιματιστικών μηχανημάτων ψύξης - θέρμανσης, 
μάρκας AUX ASW-H12A4/LRR1DI-4.0, απόδοσης 12.000 
BTU, κατασκευής 04/2015 και ARIELLI AAC-12CH/KDI, 
απόδοσης 12.000 BTU καθώς και ανάληψης του κόστους 
εργασιών τοποθέτησης τους για το Λιμεναρχείο Στυλίδας/
Α΄ Λιμενικό Τμήμα Γλύφας, συνολικής αξίας οχτακοσίων 
πενήντα ευρώ (#850,00#€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ο Υπουργός
ΦΩΤΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ

Ι

Αριθμ. 22815/6734 (5)
    Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπη-

ρεσίας του Δήμου Διονύσου, βάσει του άρθρου 91

του ν. 4583/2018.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 
ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2503/1997 
(ΦΕΚ 107/Α΄/1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση 
της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυ-
τοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α΄/2010) 
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής», 
όπως ισχύει.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ16986 Τεύχος B’ 1419/24.04.2019

3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/
2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκη-
σης- Καταπολέμηση της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρο-
νική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες 
διατάξεις» όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του 
άρθρου 24 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α΄/2016) «Μέτρα 
για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες 
διατάξεις».

4. Τις διατάξεις των άρθρων 10 και 99 του ν. 3584/2007 
(ΦΕΚ 143/Α΄/2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης 
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 91 του ν. 4583/2018 (ΦΕΚ 
212/Α΄/2018) «Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης 
των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία 
της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 20ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά 
με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες δια-
τάξεις».

6. Την 11892/8827/14-6-2011 απόφαση (ΦΕΚ 1546/
Β΄/2011), με την οποία εγκρίθηκε ο ΟΕΥ του Δήμου Δι-
ονύσου.

7. Την 01/2019 εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής 
Δήμου Διονύσου, περί τροποποίησης του ισχύοντος ΟΕΥ 
του Δήμου Σαλαμίνας, βάσει των διατάξεων του άρθρου 
91 του ν. 4583/2018.

8. Την 57/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Διο-
νύσου, περί τροποποίησης του ισχύοντος ΟΕΥ, βάσει των 
διατάξεων του άρθρου 91 του ν. 4583/2018.

9. Το 10674/28-2-2019 έγγραφο του Δήμου Διονύσου.
10. Την οικ. 45873/17114/1-6-2017 (ΦΕΚ 2055/Β΄/

14-6-2017) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, περί μεταβίβασης δικαιώματος υπο-
γραφής, αποφασίζουμε:

Εγκρίνεται η 57/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλί-
ου Διονύσου, περί τροποποίησης του ισχύοντος ΟΕΥ, ως 
προς το άρθρο 3 αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 91 του 
ν. 4583/2018 και συστήνονται, για την κάλυψη των ανα-
γκών του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», έξι (6) νέες 
οργανικές θέσεις με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, 
κατά αριθμό, κατηγορία και κλάδο, ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 1

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ 1

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη, η οποία, 
δυνάμει της παρ. 7 του άρθρου 91 του ν. 4583/2018, 
ειδικά για το οικονομικό έτος 2019, καλύπτεται από 
τις πιστώσεις του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» 
που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 153 του 
ν. 4483/2017, οι οποίες μεταφέρονται στον προϋπολο-
γισμό του Υπουργείου Εσωτερικών και αποδίδονται με 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών στους δικαιούχους 
δήμους, ενώ από το 2020 και εφεξής, εγγράφεται ειδική 
πίστωση στο προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών, η οποία αποδίδεται με απόφαση του Υπουργού 

Εσωτερικών στους δικαιούχους δήμους (Α.Λ.Ε./Υπ. Εσω-
τερικών: 2310401001).

Κατά τα λοιπά ισχύει η προγενέστερη 11892/8827/
14-6-2011 απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Μαρτίου 2019 

 Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Γενικής Διεύθυνσης
Εσωτερικής Λειτουργίας

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ 

Ι

Αριθμ. 307 (6)
   Καθιέρωση υπερωρίακης εργασίας υπαλλήλων 

του Δήμου Γορτυνίας.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 58 του 

ν.3852/2010.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 79 και 86 του ν.3463/2006.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 36, 48 και 176 του 

ν.3584/2007.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 3979/2011.
5. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του 

ν.2503/1997.
6. Την αριθμ. οικ.2/78400/0022/14-11-2011 εγκύκλιο 

του Υπουργείου Οικονομικών.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.4354/2015 (ΦΕΚ 

176/Α΄/16-12-2015), με τις οποίες καθορίζονται η δια-
δικασία και οι προϋποθέσεις έγκρισης της καθιέρωσης 
εργασίας καθ΄ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου 
του προσωπικού των ΟΤΑ α΄ βαθμού καθώς και το ύψος 
της αμοιβής αυτής κατά περίπτωση.

8. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων του 
Δήμο.

9. Το γεγονός ότι θα απαιτηθεί η απασχόληση προσω-
πικού πέραν των ωρών υποχρεωτικής απασχόλησης για 
το α΄ εξάμηνο του έτους 2019 για την τήρηση των πρα-
κτικών του Δημοτικού Συμβουλίου και για την εκτέλεση 
των καθηκόντων του ληξιάρχου για όλες τις Δημοτικές 
Ενότητες του Δήμου.

10. Το προσωπικό του Δήμου έχει μειωθεί αισθητά 
με αποτέλεσμα το υπηρετούν προσωπικό να αδυνατεί 
εντός ωραρίου στην κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών.

11. Την πρόβλεψη των απαιτούμενων πιστώσεων στον 
προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2019, για 
την κάλυψη της δαπάνης που θα προκύψει από την κα-
θιέρωση υπερωριακής απασχόλησης και είναι στον Κ.Α.: 
10.6012.001 Ποσό: 10.000,00 ευρώ πλέον της πρόβλε-
ψης των απαιτούμενων πιστώσεων στους ανάλογους 
κωδικούς αριθμούς ανά υπηρεσία για την κάλυψη των 
εργοδοτικών εισφορών, αποφασίζει:
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Καθιερώνει υπερωριακή απογευματινή εργασία με 
αμοιβή για το τακτικό προσωπικό, πέραν των υποχρε-
ωτικών ωρών απασχόλησης για το α΄ εξάμηνο του έτους 
2019 για την αντιμετώπιση εποχικών, έκτακτων ή επει-
γουσών υπηρεσιακών αναγκών όπως εξειδικεύονται 
παρακάτω:

  ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ    

ΚΛΑΔΟΣ/
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Απογευματινή υπερω-
ριακή εργασία μέχρι 
την 22η ώρα για το 

Α’ εξάμηνο του έτους 
2019

Διοικητικός υπάλληλος 
όλων των κατηγοριών 
που εκτός από τα καθή-
κοντα της θέσης του θα 
εκτελεί και τα καθήκο-
ντα Ληξιάρχου που έχει 
οριστεί, (ένας για κάθε 
Δ.Ε. του Δήμου)

Οκτώ (8)
Εννιακόσιες εξήντα 

(960)

Διοικητικός Υπάλληλος 
όλων των κατηγοριών 
που έκτος απο τα κα-
θήκοντα της θέσης του 
θα τηρεί και συντάσσει 
τα πρακτικά του Δημο-
τικού Συμβουλίου του 
Δήμου

Ένας(1) Εκατόν είκοσι (120)

Αρμόδιος για την ευθύνη διαπίστωσης των πραγμα-
τικών αναγκών και του ορθού καταμερισμού των εγγε-
γραμμένων πιστώσεων είναι ο Δήμαρχος.

Η δαπάνη που προκαλείται είναι εγγεγραμμένη 
στον Κ.Α.: εξόδων: 10.6012.001, ποσό: 10.000,00 
ευρώ θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου 
οικονομικού έτους 2018 πλέον της πρόβλεψης των 
απαιτούμενων πιστώσεων στους ανάλογους κωδι-
κούς αριθμούς ανά υπηρεσία για την κάλυψη των 
εργοδοτικών εισφορών.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Ο Δήμαρχος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

Αριθμ. πράξης: 1194 (7)

Διαπίστωση καθορισμού του γνωστικού αντικει-

μένου μέλους Ε.ΔΙ.Π του ΕΚΠΑ. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το αρθ. 15 παρ. 15 του ν.4485/2017.
2. Το αρθ. 29 του ν. 4009/2011.

σ3. Τη διάταξη του άρθ. 27 παρ. 7 του ν. 4386/2016 
«Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

4. Την αριθμ. 6327/15-5-2014 πρυτανική πράξη 
ένταξης της Ντάντου σε δέση μέλους ΕΔΙΠ (ΦΕΚ 1345/
28-5-2014 τ.Β΄) όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 
167/24-3-2017 όμοια (ΦΕΚ 1153/3-4-2017 τ.Β΄).

5. Την από 8-5-2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 
του Τμήματος Φυσικής.

6. Το αριθμ. 1190/15-5-2017 έγγραφο του Τμήματος 
Φυσικής.

7. Τις αριθμ. 139/28-9-2016 και 503/7-12-2016 αιτήσεις 
της ενδιαφερόμενης, διαπιστώνουμε:

ότι το γνωστικό αντικείμενο της Αγγελικής Ντάντου 
του Χαραλάμπους, μέλους Εργαστηριακού Διδακτικού 
Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος Φυσικής της Σχολής 
Θετικών Επιστημών του Ιδρύματος καθορίζεται σε «Φυ-
σική της Ατμόσφαιρας».

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβέρνήσεως.

  Αθήνα, 7 Ιουνίου 2018

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

Αριθμ. 16374 (8)
    Ίδρυση του αγγλόφωνου Προγράμματος Μετα-

πτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Πρόγραμμα Με-

ταπτυχιακών Σπουδών στην Παιδοδοντιατρική 

(Postgraduate Program in Paediatric Dentistry)» 

του Τμήματος Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστη-

μών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(Συνεδρίαση 2973/6 και 7-11-2018)

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργά-

νωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμί-
σεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως αυτός έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει, και ιδίως των άρθρων 32 και 33.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 19 (παρ. 7) του ν. 4521/2018 
και 17 (παρ. γ) του ν. 4559/2018.

3. Την υπουργική απόφαση με αριθμ. 216772/Ζ1/
8-12-2017 (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12-12-2017): «Τρόπος κατάρ-
τισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και 
της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μετα-
πτυχιακών Σπουδών».

4. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό: α) 163204/
Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων 
του ν. 4485/17 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών σπου-
δών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-Λοιπά θέ-
ματα», β) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινήσεις σχετικά 
με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), 
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και γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22-12-2017 «Εφαρμογή 
των διατάξεων του ν.4485/2017 (Α΄114) για θέματα με-
ταπτυχιακών σπουδών», δ) 22879/Ζ1/9-2-2018 «Εφαρ-
μογή των διατάξεων του ν.4485/2017 (Α΄114), ε) 26407/
Ζ1/15-2-2018 «Ίδρυση - Επανίδρυση ΠΜΣ σε εφαρμογή 
των διατάξεων του ν.4485/2017 (Α΄114), και στ) 45070/
Ζ1/19-3-2018 «Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4521/2018 
(Α΄38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες 
διατάξεις».

5. Το έγγραφο με αριθμό 34783/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/
5-3-2019 με θέμα: «Εφαρμογή της διάταξης του ν. 4559/
2018 (Α΄142) για τον ελάχιστο αριθμό εισακτέων σε Πρό-
γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών» (ΑΔΑ: Ω66Η4653ΠΣ-
ΤΩΚ).

6. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14
και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α’/2-8-2005) «Διασφάλιση της ποιό-
τητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα 
διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Οδο-
ντιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλο-
νίκης (συνεδρίαση με αριθμό 382/19-7-2018).

8. Τη θετική εισήγηση με αριθμό 3902/12-10-2018 της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Αριστοτελεί-
ου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για την ίδρυση του 
αγγλόφωνου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο: «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην 
Παιδοδοντιατρική (Postgraduate Program in Paediatric 
Dentistry)» .

9. Την με αριθμό 8091/Ζ1/18-1-2019 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σχε-
τικά με την: «Ίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 
του ν. 4485/17 (Α΄114)».

10. Το ΦΕΚ 13/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./16-1-2015 (16703/14-1-2015 
απόφαση του Συμβουλίου του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης) και την 12733/Ζ1/23-1-2015 
διαπιστωτική πράξη του Γενικού Γραμματέα του Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (διορισμός Πρύτανη 
μετά την επανάληψη της διαδικασίας σε συμμόρφωση 
της με αριθμ. 4474/2014 απόφασης του Συμβουλίου της 
Επικρατείας (Τμήμα Γ΄).

11. Το ΦΕΚ 28/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./23-1-2015 (διόρθωση της 16703/
14-1-2015 απόφασης του Συμβουλίου του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης).

12. Την 12733/Ζ1/23-1-2015 (ΑΔΑ 6Ε5Β9-53Ν) διαπι-
στωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων για το διορισμό του Πρύτανη του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με πλήρη θητεία από τις 
16-1-2015 (ημέρα δημοσίευσης της Πράξης του Συμβου-
λίου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως).

13. Τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 6 β΄ του ν. 4559/
2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και 
άλλες διατάξεις» σύμφωνα με το οποίο «Οι θητείες των 
υπηρετούντων κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
νόμου μονομελών οργάνων διοίκησης λήγουν την 31η 
Αυγούστου του ακαδημαϊκού έτους στη διάρκεια του 

οποίου πρόκειται να λήξει η θητεία τους, σύμφωνα με 
τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο εκλογής τους». 
Ως εκ τούτου, η θητεία του υπηρετούντος Πρύτανη λήγει 
την 31η Αυγούστου 2019.

14. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού 
ή του τακτικού προϋπολογισμού του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αποφασίζουμε:

Την ίδρυση και λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 
2019-2020 του αγγλόφωνου Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Οδοντιατρικής 
της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) με τίτλο: «Πρόγραμ-
μα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Παιδοδοντιατρική 
(Postgraduate Program in Paediatric Dentistry)» ως 
ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών του Αριστο-
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης οργανώνει και λει-
τουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 αγγλόφωνο 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Πρό-
γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Παιδοδοντια-
τρική (Postgraduate Program in Paediatric Dentistry)», 
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις 
διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄114), όπως αυτός ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Το αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
στην Παιδοδοντιατρική (Postgraduate Program in 
Paediatric Dentistry)» καλύπτει τις περιοχές του γνω-
στικού αντικειμένου της Παιδοδοντιατρικής και πιο 
συγκεκριμένα: περιλαμβάνει τη συνολική οδοντιατρι-
κή αντιμετώπιση και φροντίδα παιδιών και εφήβων, 
ενώ στην περίπτωση αυτών με αναπηρίες επεκτείνεται 
και στους ενήλικες.

Σκοπός του ΠΜΣ «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών στην Παιδοδοντιατρική (Postgraduate Program in 
Paediatric Dentistry)» είναι να καλύψει την ανάγκη υψη-
λού επιπέδου Μεταπτυχιακών Σπουδών στο αντικείμε-
νο της Παιδοδοντιατρικής με τη θεωρητική, πρακτική/
κλινική και ερευνητική εκπαίδευση που προσφέρει και 
έχει ως γενικούς στόχους:

• να εκπαιδεύει οδοντιάτρους κατά τρόπο ώστε να 
γίνουν ειδικοί και με ολοκληρωμένη γνώση στο αντι-
κείμενο και στο περιεχόμενο της Παιδοδοντιατρικής.

• να παράγει επιτυχημένους κλινικούς στην Παιδοδο-
ντιατρική οι οποίοι θα αναζητούν επιπρόσθετη γνώση 
και εκπαίδευση διαμέσου της καριέρας τους.

• να παράγει δασκάλους στην Παιδοδοντιατρική ικα-
νούς για κλινική διδασκαλία.

• να παράγει επιστήμονες ικανούς να εκπονήσουν επι-
στημονική και ερευνητική εργασία.

• να παράγει επιστήμονες ικανούς να συνεργάζονται 
και να επικοινωνούν με ομάδα άλλων ειδικών για την 
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ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των προβλημάτων των 
ειδικών ασθενών.

Εκμεταλλευόμενο την εμπειρία που αποκτήθηκε από 
τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. Οδοντιατρικής με κατεύθυνση 
«Παιδοδοντιατρική» κατά τη διάρκεια των ετών 2008-
2018, σκοπεύει να καλύψει ακόμη πιο εύστοχα ανάγκες 
σε εξειδικευμένο οδοντιατρικό προσωπικό στις υπη-
ρεσίες υγείας στον τομέα της Παιδοδοντιατρικής. Έχει 
σκοπό επί πλέον, ως αγγλόφωνο, να συμβάλλει στη 
διεθνή καταξίωση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης με την προσέλκυση και αποφοίτηση αλ-
λοδαπών εξειδικευμένων παιδοδοντιάτρων που πιθανά 
θα προβούν σε παροχή υπηρεσιών στις χώρες προέ-
λευσής τους.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΔΜΣ) με τίτλο: ««Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
στην Παιδοδοντιατρική (Master of Science in Paediatric 
Dentistry)».

Άρθρο 4
Χρονική διάρκεια σπουδών

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε έξι (6) 
ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Άρθρο 5
Πιστωτικές Μονάδες-
Γλώσσα Διεξαγωγής του Προγράμματος

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) ανά εξά-
μηνο σπουδών ανέρχονται σε τριάντα (30) ECTS και για 
την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. σε εκατόν ογδόντα (180) ECTS.

Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η Αγγλική 
(εκτός όπου απαιτείται κατά την κλινική εκπαίδευση η 
Ελληνική).

Η γλώσσα εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματι-
κής εργασίας είναι η αγγλική.

Άρθρο 6
Χρονική Διάρκεια Λειτουργίας
του Προγράμματος

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 
2019-2020 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Άρθρο 7
Τέλη φοίτησης

Οι συμμετέχοντες/ουσες στο ΠΜΣ καταβάλουν τέλη 
φοίτησης ως εξής:

(Α) Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι χωρών της Ε.Ε. το ποσό 
των 2.500,00€ ανά εξάμηνο σπουδών (15.000,00€ ανά 
κύκλο σπουδών) και

(Β) Υπήκοοι χωρών εκτός Ε.Ε. το ποσό των 5.000,00 € 
ανά εξάμηνο σπουδών (30.000,00€ ανά κύκλο σπουδών).

Άρθρο 8
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, 
θα ρυθμίζονται από τον οικείο Κανονισμό Μεταπτυχι-

ακών Σπουδών (ο οποίος εγκρίθηκε στη συνεδρίαση 
της Συγκλήτου με αριθμό 2973/6 και 7-11-2018) καθώς 
και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 26 Μαρτίου 2019.

Ο Πρύτανης

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ

I

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(9)
    Στην 5817/N1/15-1-2019 απόφαση του Υπουργού Παι-

δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύτηκε 
στο ΦΕΚ 128/28-1-2019 (τ.Β΄) στη σελίδα 1204 γίνονται 
οι παρακάτω διορθώσεις:

α) στην Α΄ στήλη στον 8ο στίχο εκ των κάτω, διορθώ-
νεται το εσφαλμένο:

«Αριθμ. 5817/ΝΙ»
στο ορθό:
«Αριθμ. 5817/Ν1» και 
β) στη Β΄ στήλη,
- στον 4ο στίχο εκ των άνω, διορθώνεται το εσφαλ-

μένο:
«Φ.2.ΓΒ/148549/Δ5/14-10-2014»
στο ορθό:
«Φ.2.ΓΒ/148549/Δ5/14-10-2013» και
- στον 19ο στίχο εκ των άνω, διορθώνεται το εσφαλ-

μένο:
«Δ5/14-10-2014»
στο ορθό:
«Δ5/14-10-2013».

(Από το Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων)

I

(10)
Στην 812/12741/24.04.2018 απόφαση της Πρυτάνη 

του Πανεπιστημίου Πατρών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
1695/16-5-2018 (τ.Β’) στη σελίδα 18614 , στον 2 στίχο 
διορθώνεται το εσφαλμένο:

«σε δύο (2)»
στο ορθό:
«σε τρία (3)».

(Από το Πανεπιστημίο Πατρών)

I

(11)

    Στην 817/12748/24-4-2018 απόφαση της Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Πατρών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
1715/17-5-2018 (τ.Β΄) στη σελίδα 18800 στην Β΄ στήλη, 
στους 14-17 στίχους διορθώνεται το εσφαλμένο:
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«σε όλα τα έξι (6) μαθήματα κατά τα τρία πρώτα εξάμη-

να (Α΄, Β΄, και Γ΄ εξάμηνα), δύο μαθήματα ανά εξάμηνο, 

και να εκπονήσουν επιτυχώς διπλωματική εργασία κατά 

το Δ΄ εξάμηνο».

.στο ορθό:
«σε όλα τα επτά (7) μαθήματα κατά τα τέσσερα εξά-

μηνα και να εκπονήσουν επιτυχώς διπλωματική εργασία 
κατά το Δ΄ εξάμηνο.».

(Από το Πανεπιστημίο Πατρών)    

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