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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/25811α (1)
 Ρύθμιση αποπληρωμής ανεξόφλητων οφειλών Δ.Ε.Υ.Α. 

Εορδαίας που προέρχονται από δευτερεύουσες συμ−
βάσεις χρηματοδότησης με το Ελληνικό Δημόσιο 
για συναφθέντα δάνεια με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ −

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 80 του N.  4316/2014 

(ΦΕΚ 270 Α΄) «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίω−
σης περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων 
αρμο διότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις».

2. Το Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20 Α΄) «Σύσταση και μετονο−
μασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

3. Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών».

4. Την αριθμ.Υ14/3−10−2015 (ΦΕΚ 2144 Β΄) απόφαση 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη».

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

6. Την αριθμ. 36166/14−10−2015 (ΦΕΚ 2252 Β΄) απόφαση 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών 
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Ιωάννη Μπαλάφα».

7. Την από 28.06.1990 σύμβαση χρηματοδότησης 
(ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ) μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας 
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Αριθμ. ΓΔΔΥΚΜ/105176/56/οικ. (4)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας (απογευματινής) για 

το A΄ και Β΄ εξάμηνο έτους 2016 για τους υπαλλή−
λους της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και 
Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙAΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 282 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 

87/τ.Α΄/07.06.2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη−
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−Πρόγραμμα

2. α) Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 
176/τ.Α΄/16−12−2015) περί «Διαχείρισης των μη εξυπηρε−
τούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημο−
σιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

β) Την αριθμ. πρωτ. 2/1015/ΔΕΠ/05.01.2016 (ΑΔΑ: ΨΑ−
ΕΦΗ−ΠΟ7) εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κρά−
τους αναφορικά με την παροχή οδηγιών για την εφαρ−
μογή των διατάξεων του κεφαλαίου Β΄ του Ν. 4354/2015 
(ΦΕΚ΄176/τ.Α΄/16.12.2015) περί μισθολογικών ρυθμίσεων 
των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των 
νομικών προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δι−
καίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α΄ του νό−
μου 3429/2005 (Α΄314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 3528/2007.
4. Τις διατάξεις της παραγρ. 7 του άρθρου 25 του 

Ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180/τ.Α΄/09.09.1999) «Συλλογικές δια−
πραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις 
συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις».

5. Την αριθμ. οικ. 461114(9980)/18.11.2014 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας για «Μεταβίβαση 
συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδό−
τησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων 
πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Αντιπε−
ριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα και στους 
Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, 
Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας» (ΦΕΚ 3129/τ.Β΄/21.11.2014).

6. Την ανάγκη καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας 
(απογευματινής) για τους υπαλλήλους της Γενικής Δι−
εύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της 
Π.Κ.Μ. και πιο συγκεκριμένα: 1) Διεύθυνσης Δημόσιας 
Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Μ.Ε. Θεσσαλονίκης (που 
ασχολούνται με έλεγχο διευρυμένου ωραρίου φαρμακο−
ποιών, ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων, διενέργειας 
ιδιωτικών υιοθεσιών και ψυχολογικής υποστήριξης θε−
τών γονέων−αναδόχων−παιδιών και εφήβων, παρουσίας 
σε ανακρίσεις ανηλίκων στα αστυνομικά τμήματα κ.λπ.), 
2) Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Π.Κ.Μ. (που ασχο−
λούνται με επιδημιολογική επιτήρηση για διασφάλιση 
της δημόσιας υγείας των πολιτών) και 3) Διεύθυνσης 
Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου 
Μ.Ε. Θεσσαλονίκης (που ασχολούνται με καταγγελίες 
πολιτών για προβλήματα ηχορύπανσης από μουσική 
καταστημάτων και κέντρων διασκέδασης, για οχλήσεις−
υγειονομικό έλεγχο καταστημάτων εστίασης και ανα−
ψυχής που λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο τις βρα−
δινές ώρες ή μόνο αργίες και Σαββατοκύριακα κ.λπ.) 

7. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη, ύψους 
70.000,00€ θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του ΚΑΕ 

0511 ειδικού φορέα 721 σε βάρος του προϋπολογισμού 
του έτους 2016, για την πληρωμή των υπερωριών των 
ανωτέρω υπαλλήλων, αποφασίζουμε: την καθιέρωση 
υπερωριακής εργασίας (απογευματινής) καθ’ υπέρβαση 
της υποχρεωτικής, για το A΄ και Β΄ εξάμηνο έτους 2016, 
για τους υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας 
Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κε−
ντρικής Μακεδονίας.

Διεύθυνση Αριθμός
υπαλλήλων

Ώρες
απογευματινής 

εργασίας

Δημόσιας Υγείας και 
Κοινωνικής Μέριμνας Μ.Ε. 
Θεσσαλονίκης

Δεκαπέντε 
(15) 3.600,00

Δημόσιας Υγείας της 
Π.Κ.Μ. Δεκαέξι (16) 3.840,00

Περιβαλλοντικής Υγιεινής 
και Υγειονομικού Ελέγχου 
Μ.Ε. Θεσσαλονίκης

Είκοσι πέντε 
(25) 6.000,00

Γραφείο
Αντιπεριφερειά ρχη
Δημόσιας Υγείας Π.Κ.Μ.

Δύο (2) 480,00

Οι ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας καθ’ 
υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου ορίζονται ανά 
εξάμηνο χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης 
μεταξύ των δύο εξαμήνων μέσα στο έτος μέχρι τις 
εκατόν είκοσι (120) ανά υπάλληλο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 9 Μαρτίου 2016

Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης

Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας
ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ

F
Αριθμ. 16587 (5)
Ίδρυση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών (ΔΠΜΣ) των Τμημάτων: Νομικής και Πολι−
τικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, με τίτλο: «Δίκαιο και Μηχανική της 
Ενέργειας (Law and Engineering for Energy – LENGEN).

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Έχοντας υπ’όψη:
1. Τις διατάξεις του N. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6 

(ΦΕΚ 148 τ.Α΄) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές 
σπουδές» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του 
άρθρου 24 του N. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 τ.Α΄), του άρθρου 
27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 τ.Α΄) και της παρ. 5 του 
άρθρου 37 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α΄).

2. Τις διατάξεις της παρ. 11 α του άρθρου 80 του 
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφά−
λιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των 
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποι−
ήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. γ του άρθρου 47, του 
Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 τ.Α΄), της παρ. 8 του άρθρου 5 
του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ.Α΄), της παρ. 2 του άρθρου 
34 του N. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ.Α΄) και τις διατάξεις του 
άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223 τ.Α΄).
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3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98 τ.Α΄).

4. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 τ.Α΄) και 
ιδίως τα άρθρα 14 και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας 
στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και 
συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων − Παράρτημα δι−
πλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων Ειδικής 
Σύνθεσης της Νομικής Σχολής (συνεδριάσεις αριθμ. 31/
16−12−2014 και 41/26−5−2015) και του Τμήματος Πολιτι−
κών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής (συνεδρίαση 
αριθμ. 4/16−12−2014) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.).

6. Την έγκριση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης (συ−
νεδρίαση με αριθμό 173/23−7−2015) του Α.Π.Θ.

7. Το αριθμ. 1647/23−6−2014 έγγραφο της A.ΔΙ.Π. από 
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση της Νομικής Σχολής του Τμήματος Πολιτι−
κών Μηχανικών του Α.Π.Θ..

8. Τη με αριθμό 27747/22−7−2015 θετική εισήγηση της 
ΜΟΔΙΠ του ΑΠΘ για την ίδρυση του ΔΠΜΣ με τίτλο: 
«Δίκαιο και Μηχανική της Ενέργειας (Law and Engineering 
for Energy – LENGEN)».

9. Το «Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας – Εσωτερι−
κό Κανονισμό Μεταπτυχαικών Σπουδών» μεταξύ των 
Τμημάτων: Νομικής της Νομικής Σχολής και Πολιτικών 
Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής για τη συνδιορ−
γάνωση του ΔΠΜΣ με τίτλο: «Δίκαιο και Μηχανική της 
Ενέργειας (Law and Engineering for Energy – LENGEN)».

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

Εγκρίνουμε την ίδρυση και λειτουργία του Διατμημα−
τικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) 
μεταξύ των Τμημάτων Νομικής και Πολιτικών Μηχανικών 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με 
τίτλο: «Δίκαιο και Μηχανική της Ενέργειας (Law and 
Engineering for Energy − LENGEN)» ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Τα Τμήματα Νομικής και Πολιτικών Μηχανικών του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης οργανώ−
νουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2016−
2017 Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΔΠΜΣ) με τίτλο: «Δίκαιο και Μηχανική της Ενέργειας 
(Law and Engineering for Energy − LENGEN)», σύμφωνα με 
τις διατάξεις της απόφασης αυτής και του Ν. 3685/2008 
(Α΄ 148), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Την διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος ανα−
λαμβάνει το Τμήμα Νομικής της Νομικής Σχολής του 
ΑΠΘ.

Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός

Το ΔΠΜΣ με τίτλο: «Δίκαιο και Μηχανική της Ενέρ−
γειας(Law and Engineering for Energy −LENGEN)» έχει 
ως αντικείμενο την παροχή σύνθετων εξειδικευμένων 
γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου στο διεπιστημονικό 
γνωστικό αντικείμενο της Ενέργειας, από άποψη τόσο 
της Νομικής Επιστήμης, όσο και της Μηχανικής.

Σκοπός του προγράμματος είναι:
α) Να ανοίξει νέους ορίζοντες σε αποφοίτους Νομικών 

και Πολυτεχνικών Σχολών να ασχοληθούν ακαδημαϊκά, 
ερευνητικά και κυρίως επαγγελματικά με ένα γνωστικό 
αντικείμενο, η καλλιέργεια του οποίου είναι σήμερα 
αναγκαία περισσότερο από ποτέ για τη δημιουργία 
συνθηκών βιώσιμης ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας,

β) Να προαγάγει την εξειδικευμένη γνώση στο μεταίχ−
μιο της Νομικής και της Μηχανικής Επιστήμης σε έναν 
κατεξοχήν διεπιστημονικό τομέα όπως είναι αυτός της 
Ενέργειας. Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα αποκτή−
σουν σφαιρικές γνώσεις, που θα τους επιτρέψουν να 
προσεγγίζουν συνθετικά τα ζητήματα που θα κληθούν 
να διαχειριστούν στον τομέα αυτό, τόσο από νομική, 
όσο και από τεχνική άποψη,

γ) Να ενθαρρύνει το διδακτικό προσωπικό του Α.Π.Θ. 
να προσανατολίσει την εξειδίκευσή του στην Ενέργεια, 
ώστε να καλλιεργηθεί επαρκώς το συγκεκριμένο αντι−
κείμενο στη χώρα, για να αποκτήσουμε εξειδικευμένα 
ακαδημαϊκά στελέχη και ανταγωνιστική εθνική τεχνο−
γνωσία που θα διασφαλίσουν την αυξημένη συμμετοχή 
των εθνικών τεχνολογικών δυνάμεων στην ανάπτυξη 
του τομέα αυτού στην Ελλάδα και

δ) Να προωθήσει τη διδασκαλία και την έρευνα που 
διεξάγεται στο Α.Π.Θ. σε διεθνές επίπεδο, προσελκύ−
οντας φοιτητές και καθηγητές από ομοταγείς Σχολές 
της αλλοδαπής.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΔΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 
(ΜΔΕ) στο σύνθετο γνωστικό αντικείμενο «Δίκαιο και 
Μηχανική της Ενέργειας (MSc in Law and Engineering 
for Energy −LENGEN)».

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Νομικών και 
Πολυτεχνικών Σχολών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή 
αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια

Το ΔΠΜΣ χαρακτηρίζεται εντατικό διάρκειας ενός 
έτους [δύο (2) εξάμηνα και θερινή περίοδος].

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαι−
τούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχεται σε 75. Τα 
διδασκόμενα μαθήματα καλύπτουν τις δραστηριότητες 
παραγωγής, μεταφοράς, διανομής και εμπορίας όλων 
των μορφών ενέργειας, πλην της πυρηνικής. Έμφαση 
θα δίνεται στο θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης και στους 
κανόνες και τις βέλτιστες πρακτικές λειτουργίας των 
αγορών ενέργειας, όπως επίσης στους τεχνικούς και 
ρυθμιστικούς μηχανισμούς και στα κανονιστικά και συμ−
βατικά εργαλεία υλοποίησης όλων των φάσεων της 
ενεργειακής δραστηριότητας. Το ΔΠΜΣ απαντά σε 
πραγματικές ανάγκες συνθετικής μετεκπαίδευσης στα 
νομικά και τεχνικά ζητήματα της Ενέργειας και γι’ αυτό 
κάθε μάθημα θα σχεδιάζεται και θα συνδιδάσκεται από 
μηχανικούς και νομικούς επιστήμονες.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων έχει ως 
εξής:
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α/Α Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ECTS

1 Τα θεμελιώδη της Ενέργειας: Πηγές, προϊόντα, αγορές, δρώντες και κανόνες/The fundamentals of 
Energy: resources, products, mar kets, actors and rules 5

2 Έρευνα, Εξόρυξη και Παραγωγή Υδρογονανθράκων/Exploration, Extraction and Production of 
Hydrocarbons 5

3 Μεταφορά Ενεργειακών Πόρων – Διακρατικά Ενεργειακά Δίκτυα/Transportation of Energy 
Resources – Crossborder Energy Networks 5

4 Αδειοδότηση έργων και δημόσιες συμβάσεις στον ενεργειακό το μέα/Licensing and Procurement 
in the Energy Sector 5

5 Σχεδιασμός, κατασκευή, λειτουργία, ασφάλεια και συντήρηση ε νεργειακών υποδομών/Design, 
Construction, Operation, Safety and Maintenance of Energy Infrastructure 5

6

Ενέργεια και Περιβάλλον: Εκτίμηση Περιβαλλοντικών και Κοινωνι κών Επιπτώσεων, Περιβαλλοντι−
κή Ευθύνη, Ενεργειακή Αποτελε σματικότητα και Κλιματική Αλλαγή/Energy and Environment:
Envi ronmental & Social Impact Assessment, Environmental Liability, Energy Efficiency and Climate 
Change

5

ΣΥΝΟΛΟ ECTS Α΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

Α/Α Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ECTS

1
Επενδύσεις στην Ενέργεια: Αξιολόγηση επενδύσεων, Χρηματοδό τηση έργων, Ξένες Επενδύ−
σεις και Επίλυση διαφορών/Invest ments in the Energy sector: Assessment of investment projects, 
Financ ing, FDI and Settlement of disputes

5

2
Το Εμπόριο της Ενέργειας: δημόσια ρύθμιση, εμπορικές συναλλα γές, χρηματοδότηση του εμπο−
ρίου και χρηματιστήρια προϊόντων/Trade in Energy: public regulation, commercial transactions, 
trade fi nance and commodities markets

5

3
Πετρέλαιο και Πετρελαιοειδή: Διύλιση και Διανομή Πετρελαιοειδών – Ασφάλεια Ενεργειακής 
Τροφοδοσίας/Oil and Oil Products: Refin ing and distribution of oil products – Security of Energy 
Supply

5

4 H αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας/The electricity market 5

5 Η αγορά της φυσικού αερίου/The Natural Gas Market 5

6 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας/Renewable Energy Resources 5

ΣΥΝΟΛΟ ECTS Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ECTS

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 15

ΣΥΝΟΛΟ ECTS 15

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ECTS 75

Τα μαθήματα και οι διαλέξεις θα γίνονται στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα. Η συγγραφή της μεταπτυχιακής 
διπλωματικής εργασίας θα γίνεται στην ελληνική γλώσσα ή σε άλλη γλώσσα με απόφαση της Ειδικής Διατμη−
ματικής Επιτροπής (ΕΔΕ) του ΔΠΜΣ.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο συνολικός αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων στο ΔΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 
τριάντα πέντε (35) κατ’ έτος.

Στο ΔΠΜΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 3 του N. 3685/2008 επιπλέον του αριθμού εισακτέων, 
γίνονται δεκτοί:
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α) ένας/μία (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών 
Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), ο οποίος/η οποία πέτυχε στο σχε−
τικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού 
του γνωστικού αντικειμένου του ΔΠΜΣ, και

β) ένας/μία (1) αλλοδαπός/αλλοδαπή υπότροφος του 
ελληνικού κράτους.

Με απόφαση της ΕΔΕ ο αριθμός των υποτρόφων των 
παραπάνω κατηγοριών μπορεί να αυξηθεί.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Στο Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν λέκτορες και καθηγη−
τές της Νομικής και της Πολυτεχνικής Σχολής, καθώς 
και άλλων Τμημάτων και Σχολών του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ή άλλων Πανεπιστημί−
ων της ημεδαπής και της αλλοδαπής, όπως και άλλες 
κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με το άρθρο 5 του 
Ν. 3685/2008 (Α΄ 148).

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για τη διεξαγωγή του ΔΠΜΣ χρησιμοποιείται η υλικο−
τεχνική υποδομή της Νομικής και της Πολυτεχνικής Σχο−
λής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Άρθρο 10
Διάρκεια λειτουργίας

Το ΔΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό 
έτος 2023–2024, με την επιφύλαξη των διατάξεων της 
παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του N. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄) 
το 65% του ετήσιου συνολικού κόστους λειτουργίας του 
προγράμματος ανέρχεται σε 58.500,00€ και αναλύεται 
σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:

Κατηγορίες Δαπανών Κόστος 
σε €

1.

Αμοιβές – αποζημιώσεις διδακτικού, 
τεχνικού και διοικητικού προσωπικού, 
προετοιμασία και διδασκαλία μαθη−
μάτων, επί βλεψη εργασιών, διενέργεια 
εξετάσεων

42.000,00 €

2. Δαπάνες Μετακινήσεων 8.500,00 €

3.

Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού, ερευ−
νητικών εργαλείων, ειδικού εξοπλι−
σμού, ειδικών λογισμικών και αναλω−
σίμων

6.000,00 €

4. Έξοδα δημοσιότητας 2.000,00 €

5. Γενικό Σύνολο 58.500,00 €

Το ανωτέρω κόστος θα καλύπτεται από τα δίδακτρα 
των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, καθώς και από 
δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα, χορηγίες και λοιπά 
έσοδα.

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, 
θα ρυθμίζονται από τον οικείο Εσωτερικό Κανονισμό 
Μεταπτυχιακών Σπουδών, καθώς και από τα αρμόδια 
όργανα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 18 Μαρτίου 2016.

Ο Πρύτανης
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ

F
Αριθμ. απόφ. 36/2016 (6)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας, καθώς και νυχτερι−

νής εργασίμων ημερών και ημερήσιας ή νυχτερινής 
που παρέχεται Κυριακές και εξαιρέσιμες ημερών του 
υπαλλήλων του Νοσοκομείου, μονίμων και Ιδιωτικού 
Δικαίου για το έτος 2016.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ«ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»−«ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ»

ΦΟΡΕΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της Υ4α/οικ. 1238443/31−12−2012 κοινής 

Υπουργικής Απόφασης Υπουργών Οικονομικών − Διοι−
κητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης − Υγείας ΦΕΚ 3486/31−12−2012 τ.Β΄ «Ενοποιημέ−
νος Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης 
«Μαμάτσειο» και του Γενικού Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας 
«Μποδοσάκειο».

2. Την υπ’ αριθμ.Α2β/Γ.Π.οικ.98700/21−12−2015 (ΦΕΚ 933/ 
24−12−2015) απόφαση του Υπουργού Υγείας και του Ανα−
πληρωτή Υπουργού Υγείας με την οποία έγινε παύση 
καθηκόντων του Αναπληρωτή Διοικητή. 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 7 και 10 του Ν. 3329/2005 
«Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81/Α΄/4.4.2005) ο Διοικητής 
του Νοσοκομείου αναπληρώνεται από τον Αναπληρωτή 
Διοικητή και όπου αυτός δεν υπάρχει από τον Διευθυντή 
Ιατρικής Υπηρεσίας.

4. Την υπ’ αριθμ. 12891/20−05−2015 απόφαση Διοικητή 
3ης ΥΠΕ (ΑΔΑ: Β50ΚΟΡΕΠ−0Ν6) «Ορισμός Διευθυντή 
Ιατρικής Υπηρεσίας στο Γ.Ν. «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ−ΜΠΟΔΟΣΑ−
ΚΕΙΟ» (Μον. Πτολεμαΐδας).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του N.  4354/2015 
(ΦΕΚ 176 τ.Α΄) σύμφωνα με τις οποίες «.... για το προ−
σωπικό των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ. η απόφαση καθιέρω−
σης υπερωριακής εργασίας εκδίδεται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο ή το όργανο διοίκησης ή το εξουσιοδοτημένο 
από αυτό όργανο.... Στις αποφάσεις αυτές καθορίζεται 
ο αριθμός των υπαλλήλων, το χρονικό διάστημα και οι 
ώρες υπερωριακής απασχόλησής του μέσα στα όρια 
των πιστώσεων του Προϋπολογισμού τους μη επιτρεπό−
μενης της επιβάρυνσης του Προϋπολογισμού Δημοσίων 
Επενδύσεων. Οι ανωτέρω αποφάσεις δημοσιεύονται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως...».

6. Το από 2/2/2016 e−mail της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας 
σχετικά καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας.

7. Την υπ’ αριθμ. 1997/31−12−2015 απόφαση Διοικητή 3ης 
ΥΠΕ έγκρισης ποσού αποζημίωσης 240 εφημεριών Επιστη−
μονικού προσωπικού ύψους 27.900,00 € για το Νοσοκομείο.


