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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 710
24 Απριλίου 2015

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1783
(1)
Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κί−
νησης εκτός έδρας υπαλλήλων του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινω−
νική Προστασία Φροντίδα & Αλληλεγγύη (Κ.Π.Φ.Α)»
Δήμου Τοπείρου Ν. Ξάνθης

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημε−
ρών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του Ν.Π.Δ.Δ.
«Κοινωνική Προστασία Φροντίδα & Αλληλεγγύη
(Κ.Π.Φ.Α)» Δήμου Τοπείρου Ν. Ξάνθης ..........................

1

Συμπλήρωση της απόφασης καθορισμού ανωτά−
του ορίου επιτρεπομένων ημερών κίνησης εκτός
έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων στην Περιφε−
ρειακή Ενότητας Χαλκιδικής................................................ 2
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το θέμα
της κατάργησης λαϊκής αγοράς της Καλλιθέας −
Στ’ Αθηνών. .......................................................................................... 3
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή για το
προσωπικό της Διεύθυνσης Διοικητικού−Οικονο−
μικού της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου για το
Α΄ εξάμηνο του έτους 2015.................................................... 4
Τροποποίηση της αριθμ. 1586/2011 Απόφασης Δη−
μάρχου Γόρτυνας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
3120/30−12−2011 τ.Β΄ ....................................................................... 5
Αντικατάσταση της Υπουργικής Απόφασης με αριθμό
121063/Β7/1−11−05 (ΦΕΚ 1564/τ.Β΄/14−11−2005) όπως
έχει τροποποιηθεί, που αφορά στο Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτι−
κών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πο−
λιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστη−
μίου Θεσσαλονίκης ...................................................................... 6

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Διόρθωση σφάλματος στην περίληψη της υπ’ αριθμό
19466/22−12−2014 πράξης του Πρύτανη του Πανεπι−
στημίου Κρήτης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 288/
25−2−2015, τ.Β΄) ................................................................................... 7

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ –ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ
87Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»
με τις οποίες συνίσταται ως ενιαία αποκεντρωμένη μο−
νάδα διοίκησης του κράτους, η Αποκεντρωμένη Διοίκη−
ση Μακεδονίας –Θράκης.
2. Το άρθρο 24 του Π.Δ. 142/2010 «Οργανισμός της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας –Θράκης» (ΦΕΚ
235Α΄).
3. Τις διατάξεις του Ν.2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνω−
ση Στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την
τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.3 του Ν.2685/1999
(ΦΕΚ 35Α΄) «περί δαπανών κίνησης των μετακινούμενων
προσώπων με εντολή Δημοσίου για εκτέλεση υπηρεσί−
ας», όπως συμπληρώθηκε –τροποποιήθηκε με τις όμοιες
του άρθρου 25 και παρ. 6 του Ν.2738/1999 (ΦΕΚ 180Α΄)
«Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση,
μονιμοποίηση συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλ−
λες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.3833/2010 (ΦΕΚ
40Α΄) «Προστασία της εθνικής οικονομίας επείγοντα
μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρί−
σης»,όπως συμπληρώθηκε από τις διατάξεις της παρ.1
του άρθρου 49 του Ν.3871/2010 (ΦΕΚ Α΄ 141)και τροπο−
ποιήθηκε με το άρθρο 27 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226Α΄).
6. Την υπ’ αριθ. 2/54865/0022/20−7−1999 εγκύκλιο του
Υπουργείου Οικονομικών /Γ.Λ.Κ. με την οποία δίδονται
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οδηγίες για την εφαρμογή του ανωτέρω νόμου σχετικά
με την κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων κ.α.
διατάξεις, σε συνδυασμό την υπ’ αριθμ. 2/54866/0022/
20−7−1999 (ΦΕΚ 1583Β΄) απόφαση του Υπουργείου Οικο−
νομικών σχετικά με «Δικαιολογητικά αναγνώρισης και
εκκαθάρισης για την κάλυψη των δαπανών μετακινου−
μένων υπαλλήλων εντός και εκτός της Επικράτειας και
άλλες διατάξεις».
7. Τις διατάξεις του Ν.3469/2006 (ΦΕΚ 131Α΄) «Εθνικό
Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως, και λοιπές
διατάξεις».
8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα της Νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98/Α΄/22.4.2005)το οποίο ρυθμίζει τον έλεγχο των
δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές
πράξεις.
9. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112Α΄) «Ενίσχυση
της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτο−
διοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύ−
γεια» και άλλες διατάξεις».
10. Το γεγονός ότι οι ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ Κ.Π.Φ.Α.
του Δήμου Τοπείρου για κίνηση εκτός της έδρας των
υπαλλήλων για την διεκπεραίωση Διοικητικών και Οι−
κονομικών Υποθέσεων του ΝΠΔΔ και πιο συγκεκριμένα
μεταβιβάσεις αυτών στα εννέα (9) χωριά του Δήμου
όπου λειτουργούν Κ.Α.Π.Η, στα τμήματα Παιδικών Σταθ−
μών του Δήμου, στην έδρα του Δήμου και σε λοιπές
υπηρεσίες, καθώς και συμμετοχή σε σεμινάρια, είναι
αυξημένες έως το τέλος του έτους.
11. Την αρ. πρωτ. 53844/10−7−13 (ΦΕΚ 2017Β΄) απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας−Θράκης περί «Ανάθεσης άσκησης αρμο−
διοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης και παροχής εξου−
σιοδότησης προς υπογραφή πράξεων και εγγράφων
«Με εντολή Γενικού Γραμματέα» στο Προϊστάμενο της
Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας και στους
Προϊστάμενους των οργανικών μονάδων αυτής.
12. Το οικ.11237/9−2−2015 έγγραφο της Αποκεντρωμέ−
νης Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης περί «Άσκησης
καθηκόντων Γενικού Γραμματέα» κατόπιν της υπ’ αριθμ.
4/06−02−2015 (ΦΕΚ 24Α΄) ΠΥΣ.
13. Το υπ’ αριθμ. 3/7−1−2015 έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ.
«Κ.Π.Φ.Α. Δήμου Τοπείρου» Ν. Ξάνθης με την αρ. πρωτ.
44/17−1−2015 αντίστοιχη βεβαίωση για την προκαλού−
μενη δαπάνη στον προϋπολογισμό του 2015, αποφα−
σίζουμε:
Καθορίζουμε το ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών
μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων που υπηρε−
τούν στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κοινωνική Προστα−
σία Φροντίδα & Αλληλεγγύη (Κ.Π.Φ.Α)» Δήμου Τοπείρου
Ν.Ξάνθης για το έτος 2015, ως εξής:
Για το ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ−ΚΑΠΗ:
• Ένας (1) υπάλληλος του Νομικού Προσώπου με σχέση
εργασίας Δημοσίου Δικαίου του κλάδου Τ.Ε ΝΗΠΙΑΓΩ−
ΓΩΝ, εξήντα (60) ημέρες, για την κάλυψη των αναγκών
στις υπηρεσίες Κοινωνικής Προστασίας και Φροντίδας
Τρίτης Ηλικίας.
Για το ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟ−
ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ:

• Ένας (1) υπάλληλος του Νομικού Προσώπου με σχέση
εργασίας Δημοσίου Δικαίου του κλάδου ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩ−
ΓΩΝ, εξήντα (60) ημέρες, για την κάλυψη των αναγκών
των υπηρεσιών Υποστήριξης του ΝΠΔΔ.
Η σχετική δαπάνη που θα προκληθεί ύψους 600,00 €
συνολικά για το έτος, θα βαρύνει τον προϋπολογισμού
του Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Π.Φ.Α.» Δήμου Τοπείρου οικονομικού
έτους 2015, στον κωδικό ΚΑ.15−6422.001 «οδοιπορικά
έξοδα και αποζημίωση μετακινουμένων υπαλλήλων».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ξάνθη, 23 Μαρτίου 2015
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης
ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
F
Αριθμ. 7088+6985
(2)
Συμπλήρωση της απόφασης καθορισμού ανωτάτου
ορίου επιτρεπομένων ημερών κίνησης εκτός έδρας
υπαλλήλων υπηρετούντων στην Περιφερειακή Ενό−
τητας Χαλκιδικής.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87/Α΄/7−6−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλ−
λικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 2685/1999
«Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός
και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 6 του Ν. 2738/1999
«Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση,
μονιμοποίηση συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλ−
λες διατάξεις
4. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 του Ν. 3833/2010
(ΦΕΚ 40/Α΄) «Προστασία της εθνικής οικονομίας−επείγοντα
μέτρα για τη αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. Α περ. ββ του
Π.Δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α΄/27−12−2010 «Οργανισμός της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 «Επεί−
γουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτε−
ρικών» (ΦΕΚ 93/Α΄/14.04.2014), καθώς και την αριθμ. 4/
06−02−2015 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου περί απο−
δοχής παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας (ΦΕΚ 24/
Α΄/06.02.2015).
7. Την υπ’ αριθμ. οικ. 15204/25−02−2015 (ΦΕΚ 316/Β΄/
09−03−2015) απόφασή μας, που αφορά στο ανώτατο όριο
επιτρεπομένων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων
υπηρετούντων στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής
για το έτος 2015.
8. Το υπ’ αριθμ. 129210/829/17−03−2015 έγγραφο της
Διεύθυνσης Διοικητικού − Οικονομικού της Περιφέρειας
Ενότητας Χαλκιδικής μαζί με τη συνημμένη σε αυτό
αλληλογραφία, σχετικά με τη συμπλήρωση της ανωτέ−
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ρω απόφασής μας των υπηρετούντων υπαλλήλων στις
Διευθύνσεις της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.
9. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη
ανά Κ.Α.Ε. από την εφαρμογή της ανωτέρω συμπλήρω−
σης της απόφασής μας, αποφασίζουμε:
Συμπληρώνουμε την υπ’ αριθμ. οικ. 15204/25−02−2015
(ΦΕΚ 316/Β΄/09−03−2015) απόφασή μας, που αφορά στο
ανώτατο όριο επιτρεπομένων κατά το έτος 2015 ημερών
κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων στην
Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, ως εξής:
Α. στη σελίδα 4125 προστίθεται στα έχοντας υπόψη
στην παράγραφο 9, ο Κ.Α.Ε. 5244.α.1
Β. στη σελίδα 4126 συμπληρώνεται κάτω από τον πίνα−
κα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής
Ενότητας, η φράση «οι εκτός έδρας αποζημιώσεις και
τα έξοδα μετακίνησης των υπαλλήλων της Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων με αύξων αριθμό από 2 έως 7 του ανω−
τέρω πίνακα, καλύπτονται από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων όπως αναφέρεται και στο αριθμ. πρωτ.
520767/6021/22.12.2014 έγγραφο της Περιφερειακής Ενό−
τητας Χαλκιδικής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πολύγυρος, 20 Μαρτίου 2015
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Γενικός Διευθυντής
ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
F
Αριθμ. απόφ. 84/2015
(3)
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το θέμα της κα−
τάργησης λαϊκής αγοράς της Καλλιθέας − Στ’ Αθηνών.
ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
(συνεδρίαση 10η/26−3−2015 θέμα 9ο)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7−6−2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/τ.Α΄/2010)
«Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιή−
θηκαν με την αριθμ. 44403/20−10−2011 (ΦΕΚ 2494/τ.Β΄/4−
11−2011) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Έγκριση
Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
της Περιφέρειας Αττικής».
3. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 4 και 5 του Ν. 4264/2014
(ΦΕΚ 118/τ.Β΄/15−5−2014) «Άσκηση εμπορικών δραστηριο−
τήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις».
4. Την με αριθμ. 5625/2683/7−4−2011 απόφαση της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα «Λειτουργία
λαϊκής αγοράς Καλλιθέας της περιοχής ΣΤ΄ Αθήνας», με
την οποία τροποποιήθηκε η με αριθμ. 40379/22872/15−10−
2010 απόφαση «Περί λειτουργίας λαϊκών αγορών Δήμου
Καλλιθέας».
5. Την με αριθμ. 452/24−11−2014 απόφαση του Δημοτι−
κού Συμβουλίου Καλλιθέας (θέμα 1ο) σχετικά με λήψη
απόφασης για την «Χωροθέτηση και τόπος λειτουργίας
λαϊκών αγορών Καλλιθέας περιόδου Οκτωβρίου 2014 –
Σεπτεμβρίου 2016».
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6. Τα με αριθμ. 2009/04/88−α΄/24−11−2014 και 2009/4/88−
γ΄/8−12−2014 έγγραφα του Τμήματος Τροχαίας Καλλιθέας.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη στον προϋπολογισμό
της Περιφέρειας Αττικής, αποφασίζει ομόφωνα:
Α) Τη μη κατάργηση της Λαϊκής Αγοράς Καλλιθέας
της ΣΤ΄ Αθηνών που λειτουργεί ημέρα Δευτέρα.
Β) Τη λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς Καλλιθέας της
ΣΤ΄ Αθηνών ημέρα Δευτέρα και τη χωροθέτηση αυτής
ως εξής:
α) Οδός Σωκράτους, από Φιλαρέτου μέχρι Νηρέως,
από 1/4 και για έξι (6) μήνες κάθε έτους
β) Οδός Ηρακλέους, από Φιλαρέτου μέχρι Νηρέως,
από 1/10 και για έξι (6) μήνες κάθε έτους.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Πρόεδρος
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ
F
Aριθμ. οικ. 1148
(4)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή για το
προσωπικό της Διεύθυνσης Διοικητικού−Οικονομικού
της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου για το Α΄ εξά−
μηνο του έτους 2015
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ−ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) «Νέα Αρ−
χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα την
παρ. 1 του άρθρου 282 και παρ. 3 του άρθρου 283.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237/27−12−2010)
«Οργανισμός Περιφέρειας Α.Μ.Θ»
3. Τις διατάξεις του άρθρου 25, παραγρ. 7 του Ν. 2738/1999
(ΦΕΚ 180/τ.Α΄) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου
34, παραγράφου 5 του Ν. 2768/1999 (ΦΕΚ 273 /τ.Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ
266/τ.Β΄/27−10−2011) « Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο
μισθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλ−
λες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015», όπως αυτές
τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου
176 του Ν. 4261/2014(ΦΕΚ 107/Α΄).
5. Τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 66
του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28−6−2014) «Αρχές δη−
μοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)−δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις».
6. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης των υπαλ−
λήλων: α) της Διεύθυνσης Διοικητικού− Οικονομικού προ−
κειμένου να τακτοποιηθούν αυξημένες και επείγουσες
υπηρεσιακές ανάγκες για την πλήρη ενημέρωση των
προσωπικών μητρώων των υπαλλήλων των υπηρεσιών
της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου με στοιχεία που
επηρεάζουν την μισθολογική τους κατάσταση, εφαρ−
μογή της Ε.Α.Π. για αποδοχές και λοιπές πρόσθετες
αμοιβές σε βάρος του προϋπολογισμού της Π.Ε. Έβρου,
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συγκέντρωση των στοιχείων μεταβολών του προσω−
πικού, ηλεκτρονική τακτοποίηση στοιχείων υποβολής
αρχείων που αφορούν εισφορές (ασφαλιστικές και
εργοδοτικές) διακηρύξεις διαφόρων διαγωνισμών για
προμήθειες και παροχή υπηρεσιών, έκδοση αποφάσεων
ανάληψης υποχρέωσης, εισηγητικές εκθέσεις, τροπο−
ποίηση του προϋπολογισμού, τακτοποίηση ενταλμάτων,
αρχειοθέτηση κ.λ.π. β) του Γραφείου της Αντιπεριφερει−
άρχη προκειμένου να ανταποκριθεί επιτυχώς το ανω−
τέρω Γραφείο στις αυξανόμενες ανάγκες (συσκέψεις
υπηρεσιακών παραγόντων , συναντήσεις και εκδηλώσεις
κλπ), αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής απασχό−
λησης με αμοιβή κατά τις απογευματινές ώρες των
εργάσιμων ημερών των παραπάνω υπαλλήλων της ΠΕ
Έβρου, ως κατωτέρω: για δέκα οκτώ (18) υπαλλήλους
της Διεύθυνσης Διοικητικού−Οικονομικού και τέσσερις
(4) υπαλλήλους του Γραφείου του Αντιπεριφερειάρχη,
μέχρι 20 ώρες απογευματινής εργασίας ανά υπάλληλο
μηνιαίως, για το Α΄ Εξάμηνο του 2015.
Η συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης
θα γίνει με απόφαση μας, στην οποία θα αναφέρονται
ονομαστικά οι συμμετέχοντες υπάλληλοι, το αντικείμενο
της απασχόλησης, το χρονικό διάστημα και οι ώρες
απασχόλησης για τον καθένα, κατά μήνα.
Για την υπερωριακή εργασία θα τηρείται ξεχωριστό
δελτίο παρουσίας των υπαλλήλων στο οποίο θα ανα−
γράφεται η ώρα έναρξης και η ώρα αποχώρησης.
Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας θα βεβαιώνει την
υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων και το υπε−
ρωριακά παρασχεθέν έργο.
Το ύψος της δαπάνης που θα προκύψει υπολογίζεται
να ανέλθει στο ποσό των εννέα χιλιάδων ευρώ (9000€)
και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογι−
σμού οικονομικού έτους 2015 ειδικού φορέα 4072 ΚΑΕ
0511.0001.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αλεξανδρούπολη, 16 Μαρτίου 2015
Ο Περιφερειάρχης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ

ΜΟΝΙΜΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΜΕ ΣΧΕΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥ

Προβλεπόμε−
νες οργανικές
θέσεις (Α=Β)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
6
ΠΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΠΟΛΙΤΩΝ

Αριθ. απόφ. 392
(5)
Τροποποίηση της αριθμ. 1586/2011 Απόφασης Δημάρ−
χου Γόρτυνας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3120/
30−12−2011 τ.Β΄
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την αριθμ. 1586/2011 απόφαση Δημάρχου Γόρτυνας με
θέμα «Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργα−
νικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας
δημοσίου δικαίου του Δήμου Γόρτυνας κατ’ εφαρμογή
της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011» η οποία
απόφαση δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3120/30−12−2011 τ.Β΄
2. Την παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011 [ΦΕΚ 226 Α΄].
3. Το άρθρο 58 παρ. 1 του Ν. 3852/2010.
4. Την αριθμ. 7750/2011 απόφαση Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης περί έγκρισης του
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Γόρτυνας
και η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1676/28−7−2011 τ.Β΄.
5. Το αριθμ. πρωτ. οικ. 40680/2019/12.11.2014 έγγραφο
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινοτικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας με θέμα "Επιβεβαίωση για θέσεις του φορέα
σας οι οποίες έχουν παρακρατηθεί για πλήρωση από
προστατευόμενους του Ν. 2643/1998" και με το οποίο
έγγραφο μας γνωρίζει ότι έχει παρακρατηθεί μία [1]
θέση Κλάδου ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών
στο ΚΕΠ Δήμου Γόρτυνας.
6. Το γεγονός ότι εκ παραδρομής καταργήθηκε
μία [1] κενή οργανική θέση Κλάδου ΓΙΕ Διεκπεραίω−
σης Υποθέσεων Πολιτών που υπήρχε στον ΟΕΥ του
Δήμου Γόρτυνας με την 1586/2011 απόφαση μας μη
λαμβάνοντας υπόψη μας ότι η θέση αυτή υπήρχε για
πλήρωση από προστατευόμενους του Ν. 2643/1998
όπως μας γνωστοποιεί με το αριθμ. πρωτ. οικ.
40680/2019/12.11.2014 έγγραφο το Υπουργείο Εργασί−
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
7. Το γεγονός ότι λόγω της μεγάλης έλλειψης προ−
σωπικού είναι απαραίτητη η πλήρωση της θέσης αυτής
για την άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των
δημοτών − πολιτών από τα ΚΕΠ αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την αριθμ. 1586/2011
απόφαση Δημάρχου Γόρτυνας που δημοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ 3120/30−12−2011 τεύχος Δεύτερο ως προς την Κατη−
γορία ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α
ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ
Καλυμμένες (Α) Κενές (Β) Κενές που εξαιρούνται από
την κατάργηση, κατ’
εφαρμογή των περ. α΄ η/ και
β΄ της παρ. 1α του άρθρου 33
του Ν. 4024/2011
περ. α (Γ)
περ. β (Δ)
5
1
0
1

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 1586/2011 απόφαση Δημάρχου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Άγιοι Δέκα, 1 Απριλίου 2015
Ο Δήμαρχος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗΣ

Καταργούμενες
κενές [Β μείον
(Γ+Δ)]
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Αριθμ. 19056
(6)
Αντικατάσταση της Υπουργικής Απόφασης με αριθμό
121063/Β7/1−11−05 (ΦΕΚ 1564/τ.Β΄/14−11−2005) όπως έχει
τροποποιηθεί, που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυ−
χιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών
της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.Α΄) «Θε−
σμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως
τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 24
του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 τ.Α΄), του άρθρου 27 του
Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α΄) και του άρθρου 37, παρ. 5 του
Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α΄).
2. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλι−
ση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποι−
ήθηκε: 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 Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ.Α΄) και του άρθρου 34
Ν.4301/2014 (ΦΕΚ 223 τ.Α’).
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. Τη με αριθμό 121063/Β7/1−11−05 (ΦΕΚ 1564/τ.Β΄/14−11−
2005) Υπουργική Απόφαση που αφορά στην «Έγκριση
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος
Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης στις Πολιτικές Επιστήμες», όπως τροπο−
ποιήθηκε με την Υπουργική Απόφαση με αριθμό 101686/
Β7/9−12−2008 (ΦΕΚ 2566/τ.Β΄/18−12−2008).
6. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Πολιτικών Επι−
στημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί−
κης (συνεδρίαση με αριθμό 98/07−10−2014).
7. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης (Σ.Ε.Σ.) (συνεδρίαση με αριθμό 167/19−2−2015)
του Α.Π.Θ..
8. Το με αριθμό 1647/23−6−2014 έγγραφο της Α.ΔΙ.Π.
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξω−
τερική αξιολόγηση του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών
του Α.Π.Θ..
9. Το με αριθμό 19296/17−2−2015 έγγραφο της ΜΟ.ΔΙ.Π.
του Α.Π.Θ..
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Αντικαθιστούμε τη με αριθμ. 121063/Β7/1−11−05 (ΦΕΚ
1564/τ.Β./14−11−2005) Υπουργική Απόφαση που αφορά
στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος
Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης στις Πολιτικές Επιστήμες, ως ακολούθως:
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Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών της Σχολής Οικονομι−
κών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. θα λειτουργήσει
από το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015, αναμορφωμένο το
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), στις Πο−
λιτικές Επιστήμες, σύμφωνα με τις διατάξεις της από−
φασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός
Επιστημονικός σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυ−
χιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης είναι
ο εμπλουτισμός, η εμβάθυνση και η διεύρυνση της έρευ−
νας και της διδασκαλίας στις Πολιτικές Επιστήμες με
την παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών
σε τέσσερις (4) κατευθύνσεις:
Α. Πολιτική θεωρία και Φιλοσοφία.
Η κατεύθυνση Πολιτική Θεωρία και Φιλοσοφία ερευνά
και ανατέμνει μία μεγάλη και γόνιμη παράδοση στην
ιστορία της πολιτικής σκέψης, από την κλασική και νε−
ότερη πολιτική φιλοσοφία μέχρι τις πολύ σύγχρονες
πολιτικές θεωρίες, από την ιστορία των πολιτικών ιδε−
ών μέχρι την ανάλυση πολιτικού λόγου και την κριτική
της ιδεολογίας. Με βάση αυτό το πολύμορφο υλικό,
επιδιώκει να προσφέρει στους φοιτητές/τριες του με−
ταπτυχιακού προγράμματος τα απαραίτητα ερευνητικά
εργαλεία και τις μεθόδους, που προέρχονται από ποι−
κίλες θεωρητικές και φιλοσοφικές παραδόσεις, ούτως
ώστε να καταστούν ικανοί/ές να ερευνούν αυτοδύνα−
μα και πρωτότυπα τις πολιτικές ιδέες και το πολιτικό
φαινόμενο.
Β. Πολιτική Ανάλυση.
Η κατεύθυνση Πολιτική Ανάλυση αποσκοπεί να εξοικει−
ώσει τους φοιτητές/τριες με την θεωρητική και εμπειρι−
κή ανάλυση των υποκειμένων (ατομικών και συλλογικών,
τυπικών και άτυπων) που συμμετέχουν στον πολιτικό
ανταγωνισμό. Μελετά συλλογικά υποκείμενα και τις
αλληλεπιδράσεις τους (κόμματα, συνδικάτα, ομάδες
πίεσης, ενώσεις πολιτών), την επίδραση του πλαισίου
(κομματικό σύστημα, εκλογικό και θεσμικό περιβάλλον,
συμμετοχή), διερευνά τις επιδράσεις στον πολίτη (οικο−
νομική και θεματική ψήφος, κομματική πίστη) και τους
εσωτερικούς ανταγωνισμούς. Παρουσιάζει και μελετά
το εξωτερικό (υπερεθνικοί οργανισμοί και κράτη) και το
εσωτερικό περιβάλλον (θεσμική συγκρότηση του κρά−
τους). Παρουσιάζει το πλαίσιο και την μεθοδολογία ανά−
λυσης εκλογικών αποτελεσμάτων, εκλογικών ερευνών
γνώμης σε ατομικό επίπεδο, έρευνες υποψηφίων και
αντιπροσώπων και αναλύει έρευνες περιεχομένου του
προγραμματικού λόγου των συλλογικών υποκειμένων.
Γ. Πολιτική Ιστορία και Στρατηγικές Σπουδές
Η νέα κατεύθυνση Πολιτική Ιστορία και Στρατηγικές
Σπουδές αποσκοπεί στην εξειδίκευση των σπουδαστών
στην ανάλυση και μελέτη πολιτικών και γεωστρατηγικών
προβλημάτων που αναδεικνύονται και απασχολούν το σύγ−
χρονο κόσμο. Η ιδιαίτερη θέση της Ελλάδας μέσα σε γενικά
πλέγματα αποτελεί ιδιαίτερο αντικείμενο της κατεύθυνσης.
Ο τρόπος προσέγγισης, ανάλυσης και μελέτης αυτών των
ζητημάτων θα είναι συγκριτικός και ως εκ τούτου ιστορικός.
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Δ. Διακυβέρνηση
Η νέα κατεύθυνση Διακυβέρνηση μελετά τα εθνικά
και τα υπερεθνικά συστήματα, αναλύει την κατανομή
αρμοδιοτήτων στα επίπεδα διοίκησης στο εσωτερικό
σύστημα (τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση, απο−
κεντρωμένη λειτουργία του Κράτους), τις επιδράσεις
των ασκούμενων πολιτικών στους πολίτες, τη διαμόρ−
φωση της εκλογικής πολιτικής και στρατηγικής των
συλλογικών υποκειμένων στο εσωτερικό των θεσμών.
Μέρος των σπουδών στοχεύει− μέσω της συμμετοχικής
παρατήρησης των φοιτητών− στην αλληλεπίδραση των
φοιτητών με τους υπό μελέτη θεσμούς και υποκείμενα.
Οι τρεις κατευθύνσεις Α΄, Β΄, και Γ΄ θα δεχθούν φοι−
τητές κατά το ακαδημαϊκό έτος (2014−2015) και η Δ΄, το
επόμενο ακαδημαϊκό έτος (2015−2016).
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήμα−
τος Πολιτικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και
Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. απονέμει Μεταπτυχιακό
Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις Πολιτικές Επιστήμες
στις εξής κατευθύνσεις:
Α) Πολιτική Θεωρία και Φιλοσοφία,
Β) Πολιτική Ανάλυση,
Γ) Πολιτική Ιστορία και Στρατηγικές Σπουδές και
Δ) Διακυβέρνηση
Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται
δεκτοί πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών Τμημάτων της ημε−
δαπής καθώς και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων
της αλλοδαπής.
Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ορί−
ζεται σε τρία (3) εξάμηνα.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα μαθημάτων
Στο Α΄ εξάμηνο σπουδών το μάθημα «Μεθοδολογία
των Πολιτικών Επιστημών» χωρίζεται σε τρεις ενότητες.
Η πρώτη ενότητα ΠΕ101 (7 ECTS) είναι κοινή για όλες
τις κατευθύνσεις. Η δεύτερη ενότητα ΠΕ101Α (3 ECTS)
είναι υποχρεωτική για τις κατευθύνσεις Α΄ και Γ΄ και η
τρίτη ενότητα ΠΕ101Β (3 ECTS) είναι υποχρεωτική για
τις κατευθύνσεις Β΄ και Δ΄.
Από τα 6 επιπλέον προσφερόμενα μαθήματα στο Α΄
εξάμηνο, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές των Α΄, Β΄ και Δ΄ κα−
τευθύνσεων έχουν την υποχρέωση να παρακολουθήσουν
ένα υποχρεωτικό της κατεύθυνσής τους και να επιλέξουν
ένα από τα υπόλοιπα, ενώ στους μεταπτυχιακού φοιτη−
τές της Γ΄ κατεύθυνσης συνιστάται να επιλέξουν δύο
από τα τρία μαθήματα. Έτσι η δομή του προγράμματος
διατηρεί τον απαραίτητο διάλογο και διευκολύνει την
ολοκλήρωση των σπουδών κατευθύνοντας ταυτόχρονα
τους φοιτητές στο πλαίσιο της επιστημονικής ειδίκευσης.
Τα μαθήματα του Β΄ εξαμήνου είναι υποχρεωτικά για
όλες τις κατευθύνσεις.

Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε 10 Πιστωτικές Μονάδες
ECTS (εκτός από τα ΠΕ101, ΠΕ101Α και ΠΕ101Β).
Αναλυτικά το πρόγραμμα μαθημάτων ανά κατεύθυνση
έχει ως ακολούθως:
Α΄ Κατεύθυνση : «Πολιτική Θεωρία και Φιλοσοφία»
Α΄εξάμηνο
Υποχρεωτικά
Τίτλος Μαθήματος
ΠΕ101
Μεθοδολογία των Πολιτικών Επιστημών
ΠΕ101Α Μεθοδολογία των Πολιτικών Επιστημών
ΠΕ105 Κλασική Πολιτική Φιλοσοφία

ECTS
7
3
10

Επιλογής (1 από τα παρακάτω)
ECTS
ΠΕ102
ΠΕ103
ΠΕ104
ΠΕ106
ΠΕ107

Σύγχρονη Ιστορία και Γεωπολιτικά
Συστήματα
Διεθνής Πολιτική Οικονομία
Ιστορία των Πολιτικών Ιδεών
Συγκριτική Πολιτική
Κράτος και Δημόσιες Πολιτικές
ΣΥΝΟΛΟ ECTS Α΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ

10
10
10
10
10
30

Β΄ εξάμηνο
Υποχρεωτικά
ECTS
ΠΦ201
ΠΦ202
ΠΦ203

Νεότερη Πολιτική Θεωρία
και Φιλοσοφία
Σύγχρονη Πολιτική Θεωρία
Κριτική της Ιδεολογίας
και Ανάλυση Πολιτικού Λόγου
ΣΥΝΟΛΟ ECTS Β΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ

10
10
10
30

Β΄ Κατεύθυνση: «Πολιτική Ανάλυση»
Α΄ εξάμηνο
Υποχρεωτικά
ECTS
ΠE101
Μεθοδολογία των Πολιτικών Επιστημών 7
ΠE101B Μεθοδολογία των Πολιτικών Επιστημών 3
ΠE106 Συγκρίτηση Πολιτική
10
Επιλογής (1 από τα παρακάτω)
ECTS
ΠE102
ΠE103
ΠE105
ΠΕ104
ΠΕ107

Σύγχρονη Ιστορία
και Γεωπολιτικά Συστήματα
Διεθνής Πολιτική Οικονομία
Κλασική Πολιτική Φιλοσοφία
Ιστορία των Πολιτικών Ιδεών
Κράτος και Δημόσιες Πολιτικές
ΣΥΝΟΛΟ ECTS Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

10
10
10
10
10
30

Β΄ εξάμηνο
Υποχρεωτικά
ΠΑ201
ΠΑ202
ΠΑ203

Εκλογική Ανάλυση
Εκλογική Κοινωνιολογία
Κόμματα και Πολιτικές Δυνάμεις
ΣΥΝΟΛΟ ECTS Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ECTS
10
10
10
30
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Γ΄ Κατεύθυνση: «Πολιτική Ιστορία και Στρατηγικές
Σπουδές»
Α΄ εξάμηνο
Υποχρεωτικά
Τίτλος Μαθήματος
ECTS
ΠΕ101
Μεθοδολογία των Πολιτικών Επιστημών 7
ΠΕ101Α Μεθοδολογία των Πολιτικών Επιστημών 3
Επιλογής (2 από τα παρακάτω)
ECTS
ΠE102
ΠE103
ΠE105
ΠΕ104
ΠΕ107

Σύγχρονη Ιστορία
και Γεωπολιτικά Συστήματα
Διεθνής Πολιτική Οικονομία
Κλασική Πολιτική Φιλοσοφία
Ιστορία των Πολιτικών Ιδεών
Κράτος και Δημόσιες Πολιτικές
ΣΥΝΟΛΟ ECTS Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

(30) ECTS. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων για
τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης
είναι 90 ECTS.
Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών
στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε ογδόντα(80)
– είκοσι (20) ανά κατεύθυνση − κατ’ έτος, στους οποίους
περιλαμβάνονται ενδεχόμενοι υπότροφοι εσωτερικού ή
εξωτερικού.

10
10
10
10
10
30

Β΄ εξάμηνο
Υποχρεωτικά

Άρθρο 8
Προσωπικό
Για την υλοποίηση του Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν κα−
θηγητές και λέκτορες του Τμήματος Πολιτικών Επιστη−
μών και άλλων Τμημάτων του Α.Π.Θ. ή άλλων Πανεπι−
στημίων της ημεδαπής καθώς και άλλες κατηγορίες
διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5
του Ν. 3685/2008.
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

ECTS
ΠΙ201
ΠΙ202
ΠΙ203

Ζήτημα Συγκρότησης του Νεοελληνι−
κού Κράτους
Πολιτική, Πόλεμος και Στρατηγική
Σύστημα Διεθνών Σχέσεων
ΣΥΝΟΛΟ ECTS Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

10
10
10
30

ECTS
ΠE101
Μεθοδολογία των Πολιτικών Επιστημών 7
ΠE101B Μεθοδολογία των Πολιτικών Επιστημών 3
ΠE107 Κράτος και Δημόσιες Πολιτικές
10
Επιλογής (1 από τα παρακάτω)
ECTS
ΠE102
ΠE103
ΠE104
ΠΕ105
ΠΕ106

10
10
10
10
10
30

Β΄ εξάμηνο
Υποχρεωτικά
ECTS
Δ1201
ΔΙ202
ΔΙ203

Τοπική
και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση
Πολιτικό Μάρκετιγκ
Θεσμική Συγκρότηση του Κράτους
και των Υπερεθνικών Οργανισμών
ΣΥΝΟΛΟ ECTS Β΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Για τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών θα χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική
υποδομή (αίθουσες, σπουδαστήρια, εργαστήρια) του Τμή−
ματος Πολιτικών Επιστημών και των κτιρίων της Σχολής
Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου στεγάζεται.
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Δ΄ Κατεύθυνση : «Διακυβέρνηση»
Α΄ εξάμηνο
Υποχρεωτικά

Σύγχρονη Ιστορία
και Γεωπολιτικά Συστήματα
Διεθνής Πολιτική Οικονομία
Ιστορία των Πολιτικών Ιδεών
Κλασική Πολιτική Φιλοσοφία
Συγκριτική Πολιτική
ΣΥΝΟΛΟ ECTS Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
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10
10
10
30

Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία εκπονείται
κατά το τρίτο (Γ΄) εξάμηνο και αντιστοιχεί σε τριάντα

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 τ.Α΄)
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Το συνολικό ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ.
ανέρχεται σε 40.000€, και αναλύεται ως εξής:
Κατηγορία Δαπάνης
Α. Τεχνική υποστήριξη
Β. Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού
Γ. Προβολή, δημοσιοποίηση, έντυπα, οδηγοί
Δ. Αναλώσιμα
Ε. Δαπάνες μετακινήσεων εκπαιδευτικού−
επιστημονικού προσωπικού

Ποσό (€)
8.000€
8.000€
2.000€
7.000€
12.000€

ΣΤ. Άλλες δαπάνες λειτουργίας
και δαπάνες δημιουργίας ιστοσελίδας

3.000€

ΣΥΝΟΛΟ

40.000€

Μέρος του ανωτέρω κόστους λειτουργίας θα καλυ−
φθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό και το υπόλοιπο
από άλλες πηγές (χορηγίες, ερευνητικά προγράμματα,
κληροδοτήματα κ.ά.).
Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Οι εισαχθέντες στο ΠΜΣ μεταπτυχιακοί φοιτητές/
τριες μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2013−2014 θα
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ολοκληρώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με τις
διατάξεις της προηγούμενης υπουργικής απόφασης
όπως ισχύει.
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα−
ση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών καθώς και τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησης.
Θεσσαλονίκη, 31 Μαρτίου 2015
Ο Πρύτανης
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(7)
Στην περίληψη της υπ’ αριθμ. 19466/22−12−2014 πράξης του
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης που δημοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ 288/25−2−2015, τ. Β") στη σελίδα 3958 διορθώνονται:
στην Β΄ στήλη από το εσφαλμένο:
«ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ........»,
στο ορθό:
«ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ...........»
(Από το Πανεπιστήμιο Κρήτης )

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02007102404150008*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

