
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών κί-
νησης εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων στο 
Ν.Π.Δ.Δ «Ο.Κ.Υ.Δ.Α.Ν» του Δήμου Αγίου Νικολάου.

2 Διορισμός ληξιάρχου στο Δήμο Σαμοθράκης.

3 Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. 
«Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δήμου Καλαμάτας».

4 Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Ι.Δ. 
«Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καλαμάτας» με 
το διακριτικό τίτλο «ΦΑΡΙΣ».

5  Τροποποίηση της συστατικής πράξης της «Δημο-
τικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Καλα-
μάτας».

6 Ίδρυση και Λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Βυζαντινός Κόσμος: 
η σχέση του με την Αρχαιότητα και τον Νεότερο Ελ-
ληνισμό» του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστη-
μίου Πελοποννήσου σε συνεργασία με το Ινστιτούτο 
Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισμού (ΙΝ.Ε.ΒΥ.Π.), Ε.Π.Ι. του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

7 Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθμ. ΓΠ 607/
10-11-2016 πράξη του Προέδρου της Διοικούσας 
Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου 
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3768/22-11-2016/τ.Β’.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 1071 (1)
Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων κατ' έτος ημερών 
κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων 
στο Ν.Π.Δ.Δ «Ο.Κ.Υ.Δ.Α.Ν» του Δήμου Αγίου Νι-
κολάου.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 παρ. Ι του ν. 3852/2010, 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του π.δ. 136/2010, «Ορ-
γανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης».

3. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ9 του άρθρου 2 
του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση 
του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον 
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για 
την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης», όπως 
ισχύουν.

4. Τις διατάξεις των άρθρων 56 του ν. 4257/2014
(ΦΕΚ Α' 93) και 28 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α'/2015) 
σε συνδυασμό με την υπ' αριθμ. 4/6-2-2015 πράξη του 
Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 24/τ.Α'/6-2-2015).

5. Το υπ' αριθ. 111/25-01-2017 έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ 
«Ο.Κ.Υ.Δ.Α.Ν» του Δήμου Αγίου Νικολάου.

6. Την αριθμ. 85/23-01-2017 βεβαίωση του Ν.Π.Δ.Δ 
«Ο.Κ.Υ.Δ.Α.Ν» του Δήμου Αγίου Νικολάου, με την οποία 
βεβαιώνεται ότι στον προϋπολογισμό του οικονομικού 
έτους 2017 έχουν εγγραφεί πιστώσεις για την πληρωμή 
των εκτός έδρας οδοιπορικών εξόδων των υπηρετού-
ντων υπαλλήλων στους ΚΑ 00.6073, 00.6422 συνολικού 
ποσού 11.500,00 ευρώ, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων κατ' 
έτος ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρε-
τούντων στο Ν.Π.Δ.Δ «Ο.Κ.Υ.Δ.Α.Ν» του Δήμου Αγίου 
Νικολάου ως κατωτέρω:

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:
ΜΟΝΙΜΟΙ - ΙΔΑΧ - ΙΔΟΧ

Α/Α ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ 
ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΤ' 
ΕΤΟΣ KAI ΚΑΤ' 

ΑΤΟΜΟ

MONIMOI
1 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 40
2 ΤΕ ΒΡΕΦOΝΗΠΙOΚOΜΩΝ 40
3 ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 60
4 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 60
5 ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 10
6 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 10
7 ΥΕ Β.ΜΑΓΕΙΡΩΝ 10
8 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 10

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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9 ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ 10
ΙΔΑΧ

1 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 60
2 ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ 10

ΙΔΟΧ
1 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 60
2 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 60
3 ΔΕ Β.ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 10
4 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 10
5 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 10
6 ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ 10
7 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ 10
8 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 60
9 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 60

Η απόφαση αυτή ισχύει για το έτος 2017.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο, 2 Φεβρουαρίου 2017

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

Ι

    Αριθμ. 279 (2)
Διορισμός ληξιάρχου στο Δήμο Σαμοθράκης.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του π.δ. 142/2010 «Ορ-
γανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας -
Θράκης».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 344/1976 «Περί 
ληξιαρχικών πράξεων» όπως τροποποιήθηκε με τις δι-
ατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2307/1995.

4. Την αριθ. Α.Π.Φ. 127080/57660-21-12-2010 (ΦΕΚ 1984/ 
Β/2010) απόφαση του Υπ. Εσωτ/κών, Αποκ/σης και Η.Δ 
και την αριθμ. 65/Α.Π.Φ./127080/57510/31-12-2010 
εγκύκλιο του Υπ. Εσωτ/κών Αποκ/σης και Η.Δ.

5. Την αριθμ. 2301/12-4-2005 απόφαση (ΦΕΚ 92/ 
τ.Ν.Π.Δ.Δ/22-4-2005) για διορισμό Ληξιάρχου στο Δήμο 
Σαμοθράκης.

6. Την αριθμ. 525/6535/30-12-2016 απόφαση Δημάρ-
χου περί αποδοχής παραίτησης της υπαλλήλου Καμπού-
ρη Πελαγίας, Ληξιάρχου του Δήμου Σαμοθράκης.

7. Την αριθ. 6548/30-12-2016 απόφαση του Δημάρχου 
Σαμοθράκης, σχετικά με τον διορισμό ληξιάρχου στο 
Δήμο Σαμοθράκης.

8. Την αριθμ. οικ. 99386/6-11-2014 (ΦΕΚ 3105/Β΄/
18-11-2014) απόφαση, περί «Ανάθεσης άσκησης αρμο-
διοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Μακεδονίας -Θράκης και παροχή εξουσι-
οδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με 
εντολή Γενικού Γραμματέα» στους προϊσταμένους των 
οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
αποφασίζουμε:

Διορίζουμε ληξίαρχο στο Δήμο Σαμοθράκης τον κά-
τωθι υπάλληλο:

Αποστολούδια Πέτρο του Κομνηνού, κλάδου ΠΕ1 Διοι-
κητικού με βαθμό Α', ως ληξίαρχο στο Δήμο Σαμοθράκης.

Κάθε προγενέστερη απόφαση περί διορισμού ληξι-
άρχων ανακαλείται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κομοτηνή, 31 Iανουαρίου 2017

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Τμήματος Τ.Τ.Α.
και Ν.Π. Κομοτηνής

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΑΤΣΙΔΗΣ

Ι

    Αριθμ. 13153 (3)
Τροποποίηση της συστατικής πράξης του 

Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτερο-

βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καλαμάτας».

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/τ. Α΄/

30-5-1997) «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περι-
φέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπικής Αυτοδιοίκη-
ση και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 239, 240, 241 και 243 του
ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ. Α΄/8-6-2006) «Κύρωση του Κώ-
δικα Δήμων και Κοινοτήτων».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 της «Κωδικοποίησης 
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνη-
τικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του
π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ. Α΄/22-4-2005).

4. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7-6-2010) 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και 
ιδίως των άρθρων 103 και 280 παρ. ι.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4147/2013 (ΦΕΚ 98/
τ. Α΄/26-4-2013).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του π.δ. 139/2010 (ΦΕΚ 232/
τ.Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

7. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 4257/2014
(ΦΕΚ 93/τ. Α΄/14-4-2014).

8. Την πράξη 4 της 6ης-2-2015 του Υπουργικού Συμ-
βουλίου (ΦΕΚ 24/τ. Α΄/6-2-2015).

9. Την αριθμ. 97Β/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Καλαμάτας αναφορικά με τη συγχώνευση των 
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Σχολικών Επιτροπών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
του Δήμου σε ένα Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία 
«Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Δήμου Καλαμάτας» η οποία κρίθηκε νόμιμη με 
την αριθμ. 1258/8-6-2011 απόφαση της υπηρεσίας και 
δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1901/τ. Β΄/30-8-2011.

10. Την αριθμ. 476/2016 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Καλαμάτας αναφορικά με την 
τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχο-
λική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Δήμου Καλαμάτας», ως προς το μέρος που αφορά τη 
θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία 
ορίζεται στο ήμισυ της διάρκειας της εκάστοτε δημοτι-
κής περιόδου και λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του 
νέου Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:

Α. Εγκρίνουμε την αριθμ. 476/2016 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καλαμάτας με την 
οποία τροποποιείται η συστατική πράξη του Ν.Π.Δ.Δ. 
«Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Δήμου Καλαμάτας», που συστάθηκε με την 
αριθμ. 97Β/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
(ΦΕΚ 1901/τ. Β΄/30-8-2011). Συγκεκριμένα τροποποιείται 
το μέρος της παραγράφου 2 που αφορά τη διοίκηση 
του Νομικού Προσώπου και ειδικότερα το εδάφιο αυτής 
που αναφέρεται στη θητεία των μελών του Δ.Σ. ως εξής:

«Η διάρκεια της θητείας των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καλαμάτας ορίζεται 
στο ήμισυ της διάρκειας της εκάστοτε δημοτικής περι-
όδου. Σε κάθε περίπτωση λήγει πάντοτε με την εγκατά-
σταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου».

Β. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 97Β/2011 (ΦΕΚ 1901/
τ. Β΄/30-8-2011) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Καλαμάτας.

Γ. Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιπλέ-
ον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου 
Καλαμάτας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Τρίπολη, 2 Φεβρουαρίου 2017

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

    Αριθμ. 13165 (4)
Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Ι.Δ. 

«Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καλαμάτας» με 

το διακριτικό τίτλο «ΦΑΡΙΣ».

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/τ. Α΄/30-5-1997)

«Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ-

μιση θεμάτων για την Τοπικής Αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 252 έως 263 του ν. 3463/ 
2006 (ΦΕΚ 114/τ. Α΄/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δή-
μων και Κοινοτήτων».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 της «Κωδικοποίησης 
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνη-
τικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του
π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ. Α΄/22-4-2005).

4. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7-6-
2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
και ιδίως των άρθρων 109 και 280 παρ. ι.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4147/2013 (ΦΕΚ 98/
τ. Α΄/26-4-2013).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του π.δ. 139/2010 (ΦΕΚ 232/
τ. Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

7. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/
τ. Α΄/14-4-2014).

8. Την πράξη 4 της 6ης-2-2015 του Υπουργικού Συμ-
βουλίου (ΦΕΚ 24/τ. Α΄/6-2-2015).

9. Την αριθμ. 88/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Καλαμάτας αναφορικά με τη συγχώνευση των 
Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Δήμου Καλαμάτας σε μία 
Κοινωφελή Επιχείρηση με την επωνυμία «Κοινωφελής 
Επιχείρηση Δήμου Καλαμάτας», με το διακριτικό τίτλο 
«ΦΑΡΙΣ» η οποία κρίθηκε νόμιμη με την αριθμ. 770/
13-4-2011 απόφαση της Υπηρεσίας και δημοσιεύτηκε 
στο ΦΕΚ 1059/τ.Β/30-5-2011.

10. Την αριθμ. 478/2016 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Καλαμάτας αναφορικά με την 
τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Ι.Δ. «Κοι-
νωφελής Επιχείρηση Δήμου Καλαμάτας» με το διακριτικό 
τίτλο «ΦΑΡΙΣ», ως προς το μέρος που αφορά τη θητεία 
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία ορίζεται 
στο ήμισυ της διάρκειας της εκάστοτε δημοτικής περι-
όδου και λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου 
Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:

Α. Εγκρίνουμε την αριθμ. 478/2016 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καλαμάτας με την 
οποία τροποποιείται η συστατική πράξη του Ν.Π.Ι.Δ. 
«Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καλαμάτας» με το 
διακριτικό τίτλο «ΦΑΡΙΣ», που συστάθηκε με την 
αριθμ. 88/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
(ΦΕΚ 1059/τ. Β΄/30-5-2011). Συγκεκριμένα τροποποιείται 
το μέρος της παραγράφου 10 που αφορά τη διοίκηση 
του Νομικού Προσώπου και ειδικότερα το εδάφιο αυτής 
που αναφέρεται στη θητεία των μελών του Δ.Σ. ως εξής:

«Η διάρκεια της θητείας των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κα-
λαμάτας «ΦΑΡΙΣ» ορίζεται στο ήμισυ της διάρκειας της 
εκάστοτε δημοτικής περιόδου. Σε κάθε περίπτωση λή-
γει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού 
Συμβουλίου».

Β. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 88/2011 (ΦΕΚ 1059/
τ. Β΄/30-5-2011) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Καλαμάτας.
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Γ. Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιπλέ-
ον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου 
Καλαμάτας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Τρίπολη, 2 Φεβρουαρίου 2017

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

    Αριθμ. 13175 (5)
Τροποποίηση της συστατικής πράξης της «Δη-

μοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κα-

λαμάτας».

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/τ. Α΄/30-5-1997) 

«Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ-
μιση θεμάτων για την Τοπικής Αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 και 2 του ν. 1069/1980 
(ΦΕΚ 291/τ.Α) «Περί κινήτρων για την ίδρυσης επιχειρή-
σεων υδρεύσεως και αποχετεύσεως» όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 252 παρ. 4, 253 και 255 
του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ. Α΄/8-6-2006) «Κύρωση του 
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 της «Κωδικοποίησης 
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνη-
τικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του
π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ. Α΄/22-4-2005).

5. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7-6-2010) 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και 
ιδίως των άρθρων 107 και 280 παρ. Ι.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4147/2013
(ΦΕΚ 98/τ. Α΄/26-4-2013).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του π.δ. 139/2010
(ΦΕΚ 232/τ. Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας 
και Ιονίου».

8. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/
τ. Α΄/14-4-2014).

9. Την πράξη 4 της 6ης-2-2015 του Υπουργικού Συμ-
βουλίου (ΦΕΚ 24/τ. Α΄/6-2-2015).

10. Τις διατάξεις του π.δ/τος 351/1982 (ΦΕΚ 63/τ. Α΄/
26-5-1982) που αφορούν τη σύσταση στο Δήμο Καλαμά-
τας Νομού Μεσσηνίας ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης και 
αποχέτευσης με το όνομα «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευ-
σης και Αποχέτευσης Καλαμάτας».

11. Τις διατάξεις του π.δ/τος 271/1985 (ΦΕΚ 101/τ. Α΄/
28-5-1985) που αφορούν την προσαρμογή της συστατι-

κής πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέ-
τευσης Καλαμάτας (ΔΕΥΑΚ) στις διατάξεις του άρθρου 36
του ν. 1416/1984.

12. Την αριθμ. 10061/17-7-2000 (ΦΕΚ 989/τ. Β΄/9-8-2000)
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοπον-
νήσου που αφορά επανακαθορισμό της περιοχής αρ-
μοδιότητας της ΔΕΥΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ μετά την εφαρμογή 
του ν. 2539/1997.

13. Την αριθμ. 388/2011 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Καλαμάτας που αφορά την τροποποίηση 
της συστατικής πράξης της ΔΕΥΑ Καλαμάτας καθώς και 
την αναδιατύπωση εξαρχής όλων των άρθρων αυτής 
(συστατικής πράξης).

14. Την αριθμ. 3118/27-10-2011 (ΦΕΚ 2707/τ. Β΄/
11-11-2011) απόφαση με την οποία εγκρίθηκε η ανω-
τέρω (388/2011) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Καλαμάτας.

15. Την αριθμ. 477/2016 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Καλαμάτας αναφορικά με την 
τροποποίηση της συστατικής πράξης της «Δημοτικής 
Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Καλαμάτας», ως 
προς το μέρος που αφορά τη θητεία των μελών του Δι-
οικητικού Συμβουλίου η οποία ορίζεται στο ήμισυ της 
διάρκειας της εκάστοτε δημοτικής περιόδου και λήγει 
πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμ-
βουλίου, αποφασίζουμε:

Α. Εγκρίνουμε την αριθμ. 477/2016 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καλαμάτας με την 
οποία τροποποιείται η συστατική πράξη της «Δημοτι-
κής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Καλαμάτας», 
που: 1) συστάθηκε με τις διατάξεις του π.δ/τος 351/1982 
(ΦΕΚ 63/τ. Α΄/26-5-1982), 2) προσαρμόστηκε η συστατική 
της πράξη στις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 1416/1984 
με τις διατάξεις το π.δ/τος 271/1985(ΦΕΚ 101/τ. Α΄/
28-5-1985), 3) επανακαθορίστηκε η περιοχή αρμοδι-
ότητας της μετά την εφαρμογή του ν. 2539/1997, με 
την αριθμ. 10061/17-7-2000 (ΦΕΚ 989/τ. Β΄/9-8-2000) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελο-
ποννήσου και 4) επαναδιατυπώθηκαν εξαρχής όλα τα 
άρθρα της συστατικής της πράξης με την αριθμ. 3118/
27-10-2011 (ΦΕΚ 2707/τ. Β΄/11-11 -2011) απόφαση (κα-
τόπιν της αριθμ. 388/2011 απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου Καλαμάτας).

Συγκεκριμένα τροποποιείται το μέρος της παραγρά-
φου 10 της αριθμ. 3118/27-10-2011 (ΦΕΚ 2707/τ. Β΄/
11-11-2011) απόφασης που αφορά τη διοίκηση της Επι-
χείρησης και ειδικότερα το εδάφιο αυτής που αναφέρε-
ται στη θητεία των μελών του Δ.Σ. ως εξής:

«Η διάρκεια της θητείας των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και 
Αποχέτευσης Καλαμάτας ορίζεται στο ήμισυ της διάρ-
κειας της εκάστοτε δημοτικής περιόδου. Σε κάθε πε-
ρίπτωση λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου 
Διοικητικού Συμβουλίου».

Β. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 3118/27-10-2011
(ΦΕΚ 2707/τ. Β΄/11-11-2011) απόφαση.

Γ. Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιπλέ-
ον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου 
Καλαμάτας.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Τρίπολη, 2 Φεβρουαρίου 2017

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

    Αριθμ. 569 (6)
Ίδρυση και Λειτουργία του Προγράμματος Με-

ταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Βυζαντι-

νός Κόσμος: η σχέση του με την Αρχαιότητα και 

τον Νεότερο Ελληνισμό» του Τμήματος Φιλολο-

γίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε συ-

νεργασία με το Ινστιτούτο Έρευνας Βυζαντινού 

Πολιτισμού (ΙΝ.Ε.ΒΥ.Π.), Ε.Π.Ι. του Πανεπιστημί-

ου Πελοποννήσου.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/τ.Α') «θε-

σμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως 
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του
ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/τ.Α'), του άρθρου 27 του ν. 3794/ 
2009 (ΦΕΚ 156/τ.Α'), των παρ. 5 και 6 του άρθρου 37 
του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Α') και του άρθρου 34 του
ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223/τ.Α').

2. Τις διατάξεις του εδ. α της παρ. 11 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 τροποποιή-
θηκε με τις διατάξεις του στοιχείου 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').

3. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και κυρίως τα άρθρα 
14 και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α') «Διασφάλιση της ποιότητας στην 
ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς και συσσώ-
ρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα Διπλώμα-
τος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις τους του άρθρου 90 του «Κώδικα Νο-
μοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργα-
να» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98 Α').

5. Τις διατάξεις του π.δ. 70/2013 (ΦΕΚ 119/τ. Α΄/ 
28.05.2013), τεύχος Α, «Κατάργηση και Συγχώνευση 
Τμημάτων, Κατάργηση, Μετονομασία και Συγκρότηση 
Σχολών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου».

6. Τις διατάξεις του π.δ. 155/2007 (ΦΕΚ 198/τ. Α΄/
23-08-2007), «Ίδρυση Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ιν-
στιτούτου με την επωνυμία «Ινστιτούτο Έρευνας Βυζα-
ντινού Πολιτισμού» και κυρίως το άρθρο 3, παρ.1, εδ. γ.

7. Το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Τμήματος 
Φιλολογίας και του ΙΝ.Ε.ΒΥ.Π.

8. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης 
Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Φιλολογίας του Πανε-
πιστημίου Πελοποννήσου (41/26.01.2017).

9. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής 
Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Συνεδρί-
αση 74η/31.01.2017).

10. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 88/17.01.2012 έγγραφο της 
ΑΔΙΠ, από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η 
εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Φιλολογίας του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

11. Την υπ' αρ. 193869/Ζ1/30.11.2015/τ.Α. (ΦΕΚ 2647 
Β'/09.12.2015) «Παράταση προθεσμιών αξιολόγησης, 
προσαρμογής και θητείας ΔΣ των υφισταμένων Ερευ-
νητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων».

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

Την έγκριση της Ίδρυσης και της Λειτουργίας, από το 
ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, του Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Βυζαντινός Κόσμος: 
η σχέση του με την Αρχαιότητα και τον Νεότερο Ελλη-
νισμό», του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Έρευνας 
Βυζαντινού Πολιτισμού (ΙΝ.Ε.ΒΥ.Π.), Ε.Π.Ι. του Πανεπιστη-
μίου Πελοποννήσου, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννή-
σου σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Έρευνας Βυζαντινού 
Πολιτισμού (ΙΝ.Ε.ΒΥ.Π.) οργανώνει και λειτουργεί από το 
ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 Πρόγραμμα Μεταπτυχια-
κών Σπουδών με τίτλο «Βυζαντινός Κόσμος: η σχέση του 
με την Αρχαιότητα και τον Νεότερο Ελληνισμό», σύμφω-
να με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις 
του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η έρευνα του Βυζαντινού 
Πολιτισμού ως κομβικού σημείου μεταξύ Αρχαιότητας 
και Νεώτερου Ελληνισμού και η ανάδειξη της συμβολής 
του Βυζαντίου στη διαχρονία του Ελληνισμού. Σκοπός 
του ΠΜΣ είναι η διεύρυνση και η εμβάθυνση των γνώ-
σεων στον κύριο επιστημονικό τομέα της Φιλολογίας 
και των συναφών προς αυτήν επιστημονικών τομέων 
της Ιστορίας και Αρχαιολογίας, αντικείμενα που πραγμα-
τεύονται οι συνεργαζόμενοι φορείς. Τα προσφερόμενα 
μαθήματα καλύπτουν τους βασικότερους τομείς της 
Βυζαντινής Γραμματείας και εκφάνσεων του Βυζαντι-
νού Πολιτισμού, αυτοτελώς και στη σχέση τους με την 
Αρχαιότητα και τον Νεότερο Ελληνισμό.

Οι επιστημονικές επικεντρώσεις του Προγράμματος 
αναμένεται να οδηγήσουν τους μεταπτυχιακούς φοι-
τητές:

α) Στην ουσιαστική γνώση νέων σχετικών επιστημο-
νικών επιτευγμάτων.
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β) Στην κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας 
για εξειδικευμένους επιστήμονες, ερευνητικά καταρτι-
σμένους σε θέματα θεωρίας, μεθοδολογίας και προώθη-
σης των οικείων επιστημονικών πεδίων, καθώς και της 
εφαρμογής των σύγχρονων τεχνολογιών στον ευρύτερο 
τομέα του Βυζαντινού Πολιτισμού.

Ειδικότερα το ΠΜΣ αποσκοπεί:
α) Στην μεταπτυχιακή ειδίκευση επιστημόνων στις Βυ-

ζαντινές Σπουδές, ιδίως στη Φιλολογία, αλλά και στην 
προσφορά εξειδικευμένων γνώσεων στην Ιστορία και 
Αρχαιολογία.

β) Στην εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στα προα-
ναφερθέντα αντικείμενα.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 
(Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Βυζαντινός Κόσμος: η σχέση του με την 
Αρχαιότητα και τον Νεότερο Ελληνισμό».

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο ΠΜΣ για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώ-
ματος Ειδίκευσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων 
Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. Ανθρωπιστικών, Παιδαγωγικών, Κοινωνι-
κών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται σε 
τρία (3) εξάμηνα, από τα οποία τα δύο είναι εξάμηνα 
διδασκαλίας και το τρίτο είναι εξάμηνο εκπόνησης της 
Μεταπτυχιακής Διατριβής. Η ολοκλήρωση της μεταπτυ-
χιακής διατριβής μπορεί να παραταθεί μέχρι ένα (1) κατ' 
ανώτατο όριο επιπλέον εξάμηνο.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. οι φοιτητές υποχρεούνται να 
συμπληρώσουν 90 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Η φοίτη-
ση περιλαμβάνει την επιτυχή συμμετοχή σε μεταπτυχι-
ακά μαθήματα (60 πιστωτικές μονάδες) και την επιτυχή 
εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διατριβής (30 πιστωτικές μο-
νάδες).Τα προσφερόμενα μαθήματα είναι τέσσερα (4) 
υποχρεωτικά και ένα (1) επιλογής ανά εξάμηνο και στο-
χεύουν στην εμβάθυνση του φοιτητή στο αντικείμενο.

Η παρακολούθηση όλων των εκπαιδευτικών δραστη-
ριοτήτων είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση 
για την αξιολόγηση του φοιτητή.

Τα μεταπτυχιακά μαθήματα καλύπτουν τους βασικότε-
ρους τομείς της Βυζαντινής Γραμματείας. Αναδεικνύουν, 
επιπλέον, την αναμφισβήτητη σχέση τους με την Αρχαι-
ότητα και τον Νεότερο Ελληνισμό.

Α΄ εξάμηνο (30 ECTS)

Μαθήματα
Πιστωτικές 

μονάδες 
(ECTS)

Α. Υποχρεωτικά
Εισαγωγή στην Επιστήμη της Βυζαντινολογίας. 
Μεθοδολογία Έρευνας 6

Αρχαιότης και Βυζάντιο: Πρόσληψη -
Οι Κλασσικές Σπουδές στο Βυζάντιο 6

Παλαιογραφία - Κριτική Κειμένων 6
Ειδικά Θέματα Βυζαντινής Αρχαιολογίας:
Ζωγραφική-Αρχιτεκτονική 6

Β. Επιλογής: ένα (1) από τα παρακάτω 6
Λαϊκός Πολιτισμός -
Δημώδης Βυζαντινή Λογοτεχνία
Ειδικά Θέματα Βυζαντινής Πεζογραφίας:
Επιστολογραφία

Σύνολο 30

Β΄ εξάμηνο (30 ECTS)
Α. Υποχρεωτικά

Ειδικά θέματα Βυζαντινής Ποίησης
και Αγιολογίας 6

Νέος Ελληνισμός και Βυζάντιο:
Πρόσληψη - Το Βυζάντιο στη Νεοελληνική 
Λογοτεχνία

6

Μεσαιωνική Ελληνική Γλώσσα 6

Ειδικά Θέματα Βυζαντινής Ιστοριογραφίας και 
Ρητορικής 6

Β. Επιλογής: ένα (1) από τα παρακάτω 6

Ειδικά Θέματα Βυζαντινής Κοινωνίας, 
Διοίκησης και Οικονομίας

Ειδικά Θέματα Βυζαντινής Αρχαιολογίας: 
Συντήρηση και Ανάδειξη Βυζαντινών Μνημείων

Σύνολο 30

Γ΄ εξάμηνο (30 ECTS):
Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διατριβής 30

Σύνολο 30

Μέρος του Προγράμματος Σπουδών ή και ολόκληρο 
το Πρόγραμμα μπορεί να παρέχεται εκτός από την ελλη-
νική και σε ξένη γλώσσα (αγγλική), μετά από απόφαση 
της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του 
Τμήματος Φιλολογίας. Η συγγραφή της Μεταπτυχια-
κής Διατριβής θα γίνεται στην ελληνική ή στην αγγλική 
γλώσσα.

Τα μαθήματα του ΠΜΣ πραγματοποιούνται στο Ινστι-
τούτο Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισμού στον Μυστρά. 
Κατ' εξαίρεση, μετά από αιτιολογημένη απόφαση της 
Γ.Σ.Ε.Σ., ορισμένα ειδικά μαθήματα μπορεί να διεξά-
γονται στους χώρους της Σχολής Ανθρωπιστικών Επι-
στημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου, στην Καλαμάτα.

Τροποποίηση του Προγράμματος Σπουδών μπορεί 
να γίνεται με απόφαση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθε-
σης (Σ.Ε.Σ.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, μετά από 
πρόταση της Γ.Σ.Ε.Σ.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατά ανώτατο όριο 
σε πενήντα (50) μεταπτυχιακούς φοιτητές ανά κύκλο 
σπουδών.
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Άρθρο 8
Προσωπικό

Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος 
Φιλολογίας, μέλη του Δ.Σ. του ΙΝ.Ε.ΒΥ.Π., μέλη ΔΕΠ και 
άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της 
αλλοδαπής καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3685/2008 
(ΦΕΚ 148/τ.Α').

Η διοικητική και τεχνική υποστήριξη του ΠΜΣ ανατί-
θεται σε διοικητικό και τεχνικό προσωπικό των συνεργα-
ζομένων φορέων καθώς και σε εξωτερικούς συνεργάτες 
με συμβάσεις έργου.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Η λειτουργία του ΠΜΣ θα καλυφθεί από την υπάρχου-
σα υλικοτεχνική υποδομή του ΙΝ.Ε.ΒΥ.Π. και επικουρικά 
του Τμήματος Φιλολογίας.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει έως και το Ακαδημαϊκό Έτος 
2024-2025 με τη επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11 
α του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ. Α΄), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

1. Σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/ 
τ.Α') το 65% του συνολικού κόστους λειτουργίας που 
αφορά στις λειτουργικές δαπάνες, ανέρχεται στο ποσό 
των 87.750 ευρώ και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών 
ως εξής:

α) Αμοιβές - Αποζημιώσεις διδακτικού-
 τεχνικού και διοικητικού προσωπικού: 66.465 €

β) Δαπάνες μετακινήσεων: 10.000 €
γ) Δαπάνες για αναλώσιμα

 και άλλες προμήθειες: 2.000 €

δ) Δαπάνες υποτροφιών: 3.600 €
ε) Υλικοτεχνική υποδομή: 4.200 €
στ) Γενικές δαπάνες: 1.485 €
Σύνολο: 87.750 €
2. Το ανωτέρω κόστος θα καλύπτεται από δίδακτρα 

καθώς και άλλες πηγές, όπως χορηγίες, δωρεές και λοιπά.

Άρθρο 12
Τελικές διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Τρίπολη, 3 Φεβρουαρίου 2017

Ο Πρύτανης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ

I

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(7)
    Στην ΓΠ 607/10-11-2016 πράξη του Προέδρου της Δι-

οικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστη-
μίου, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3768/22-11-2016/τ.Β', 
στην σελίδα 37797 στην Α' στήλη, στο άρθρο 6, διαγρά-
φεται ο στίχος 9 από το σημείο Ω και στον στίχο 10 από 
το σημείο Ω, διορθώνεται:

το εσφαλμένο:
«4. Επιστήμη Επιφανειών»,
στο ορθό:
«4. Μηχανική των Καταλυτικών Αντιδράσεων».

  (Από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο)  
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο 

το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών 
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

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

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  helpdesk.et@et.gr 
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
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