
 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Κατανομή κονδυλίων στο πλαίσιο εφαρμογής του 
Ν. 3723/2008.

2 Τμηματική έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 117/15 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγ. Δημητρίου.

3 Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 209774/Ζ1 (ΦΕΚ 3607/ 
Β’/31.12.2014) υπουργικής απόφασης που αφορά 
στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών των Τμημάτων Ιατρικής, Μαθηματικών 
και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, και Επιστήμης 
και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρή-
της με τίτλο «Οπτική και Όραση».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0001088 ΕΞ 2016/Χ.Π. 1503 (1)
 Κατανομή κονδυλίων στο πλαίσιο εφαρμογής 

του Ν. 3723/2008.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 5 και 7 του Ν. 3723/2008 «Ενίσχυ-

ση της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπι-
ση των επιπτώσεων της Διεθνούς Χρηματοπιστωτικής 
κρίσης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Α' 250).

2. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α' 116).

3. Το Π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομικών» (Α' 178), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Το άρθρο 90 του Π.δ. 63/2005, «Κωδικοποίηση νομο-
θεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 
(Α' 98).

5. Το άρθρο 54 του Ν. 4261/2014 «Πρόσβαση στη δρα-
στηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική 
εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων (εν-
σωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του
Ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις» (Α' 107).

6. Την παρ. 8 του τέταρτου άρθρου του Ν. 3845/2010 
«Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της 
ελληνικής οικονομίας από τα κράτη-μέλη της Ζώνης του 
ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» (Α' 65).

7. Το άρθρο 7 του Ν. 3872/2010 «Εκτέλεση περιηγη-
τικών πλόων από πλοία με σημαία τρίτων χωρών με 
αφετηρία ελληνικό λιμένα και άλλες διατάξεις» (Α' 148).

8. Το άρθρο 19 του Ν. 3965/2011 «Αναμόρφωση πλαι-
σίου λειτουργίας Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, 
Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Δημοσίων 
Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Σύσταση Γενικής Γραμμα-
τείας Δημόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις» (Α' 113).

9. Την παρ. 5 της υπ' αριθμ. 54201/Β2884 απόφασης 
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών «Ενίσχυση 
της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπιση 
των επιπτώσεων της Διεθνούς Χρηματοπιστωτικής Κρί-
σης» (Β' 2471).

10. Την υπ' αριθμ. 53796/Β.2320 (Β' 1874) υπουργική 
απόφαση σχετικά με την «Κατανομή κονδυλίων στο πλαί-
σιο εφαρμογής του Ν. 3723/2008».

11. Την υπ' αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0000075ΕΞ2014 (Β' 116/
24-1-2014) υπουργική απόφαση σχετικά με την «Παρά-
ταση του Προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας 
σύμφωνα με τον Ν. 3723/2008».

12. Την υπ' αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0000125ΕΞ2014/Β'.195 
(Β'242/6-2-2014) υπουργική απόφαση σχετικά με την 
«Κατανομή κονδυλίων στο πλαίσιο εφαρμογής του
Ν. 3723/2008».

13. Την υπ' αριθμ. Β'.688 (Β' 1055/29-4-2014) υπουργι-
κή απόφαση σχετικά με την «Κατανομή κονδυλίων στο 
πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 3723/2008».

14. Την υπ' αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0000915ΕΞ2014/Β'.1123 (Β' 
1821/3-7-2014) υπουργική απόφαση σχετικά με την «Πα-
ράταση του Προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας 
σύμφωνα με τον Ν. 3723/2008».

15. Την υπ' αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0000999ΕΞ2014/Β'.1264 
(Β'2025/25-7-2014) υπουργική απόφαση σχετικά με 
την «Κατανομή κονδυλίων στο πλαίσιο εφαρμογής του
Ν. 3723/2008».

16. Την υπ' αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0001535ΕΞ2014/Β'.2103 
(Β'3316/10-12-2014) υπουργική απόφαση σχετικά με 
την «Κατανομή κονδυλίων στο πλαίσιο εφαρμογής του 
Ν. 3723/2008».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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17. Την υπ' αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0000060ΕΞ2014/Β'.54 (Β' 41/ 
14-01-2015) υπουργική απόφαση σχετικά με την «Παρά-
ταση του Προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας 
σύμφωνα με τον Ν. 3723/2008».

18. Την υπ' αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0000077ΕΞ2015/Β.56 
(Β'55/15-01-2015) υπουργική απόφαση σχετικά με την 
«Κατανομή κονδυλίων στο πλαίσιο εφαρμογής του
Ν. 3723/2008».

19. Την υπ' αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0000207ΕΞ2015/Β.230 
(Β'284/25-02-2015) υπουργική απόφαση σχετικά με 
την «Κατανομή κονδυλίων στο πλαίσιο εφαρμογής του
Ν. 3723/2008».

20. Την υπ' αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0000399ΕΞ2015/Χ.Π.383 
(Β'480/30-03-2015) υπουργική απόφαση σχετικά με 
την «Κατανομή κονδυλίων στο πλαίσιο εφαρμογής του
Ν. 3723/2008».

21. Την υπ' αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0000487ΕΞ2015/Χ.Π.869 
(Β'638/21-04-2015) υπουργική απόφαση σχετικά με 
την «Κατανομή κονδυλίων στο πλαίσιο εφαρμογής του
Ν. 3723/2008».

22. Την υπ' αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0000843ΕΞ2015/Χ.Π.2121 
(Β'1174/19-06-2015) υπουργική απόφαση σχετικά με 
την «Κατανομή κονδυλίων στο πλαίσιο εφαρμογής του 
Ν. 3723/2008».

23. Την υπ' αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0000914ΕΞ2015/Χ.Π.2228 
(Β'1327/02-07-2015) υπουργική απόφαση σχετικά με 
την «Κατανομή κονδυλίων στο πλαίσιο εφαρμογής του 
Ν. 3723/2008».

24. Την υπ' αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0000965ΕΞ2015/Χ.Π.2236 
(Β'1461/13-07-2015) υπουργική απόφαση σχετικά με 
την «Κατανομή κονδυλίων στο πλαίσιο εφαρμογής του 
Ν. 3723/2008».

25. Την υπ' αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0001201ΕΞ2015/Χ.Π.2600 
(Β'1991/15-09-2015) υπουργική απόφαση σχετικά με 
την «Κατανομή κονδυλίων στο πλαίσιο εφαρμογής του 
Ν. 3723/2008».

26. Την υπ' αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0000900ΕΞ2015/Χ.Π.2218 
(Β' 1302/30-6-2015) υπουργική απόφαση σχετικά με την 
«Παράταση του Προγράμματος ενίσχυσης της ρευστό-
τητας σύμφωνα με τον Ν. 3723/2008».

27. Την υπ' αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0001747ΕΞ2015/Χ.Π.3313 
(Β' 2881/29-12-2015) υπουργική απόφαση σχετικά με 
την «Παράταση του Προγράμματος ενίσχυσης της ρευ-
στότητας σύμφωνα με τον Ν. 3723/2008».

28. Την υπ' αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0000996ΕΞ2016/Χ.Π.1384
(Β' 2109/08-07-2016) υπουργική απόφαση σχετικά με την 
«Παράταση του Προγράμματος ενίσχυσης της ρευστό-
τητας της οικονομίας σύμφωνα με τον Ν. 3723/2008».

29. Την υπ' αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0000369ΕΞ2016/Χ.Π.565 
(Β' 652/10-03-2016) υπουργική Απόφαση σχετικά με 
την «Κατανομή κονδυλίων στο πλαίσιο εφαρμογής του
Ν. 3723/2008».

30. Την υπ' αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0000494ΕΞ2016/Χ.Π.753 
(Β'924/05-04-2016) υπουργική απόφαση σχετικά με 
την «Κατανομή κονδυλίων στο πλαίσιο εφαρμογής του
Ν. 3723/2008».

31. Την υπ' αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0000745ΕΞ 2016/Χ.Π.1077 
(Β' 1410/19-05-2016) υπουργική απόφαση σχετικά με 

την «Κατανομή κονδυλίων στο πλαίσιο εφαρμογής του 
Ν. 3723/2008».

32. Την υπ' αριθμ. C(2015) 79 - SA.40030 (2014/Ν) 
έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

33. Την υπ' αριθμ. C(2015) 4452 - SA.42215 (2015/Ν) 
έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

34. Την υπ' αριθμ. C(2015) 9498 - SA.43825 (2015/Ν) 
έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

35. Την υπ' αριθμ. C(2016) 4050 - SA.45629 (2016/Ν) 
έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

36. Την υπ' αριθμ. 3733/05.07.2016 εισήγηση του Δι-
οικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

37. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την κατανομή των εγγυήσεων του Ελ-
ληνικού Δημοσίου για την εφαρμογή του άρθρου 2 του
Ν. 3723/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα 
με την υπ' αριθμ. 3733/05.07.2016 εισήγηση του Διοικη-
τή της Τράπεζας της Ελλάδος.

2. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της υπ' αριθμ. 
53796/Β.2320 (Β' 1874/ 30.11.2010) υπουργικής απόφα-
σης σχετικά με την «Κατανομή κονδυλίων στο πλαίσιο 
εφαρμογής του Ν. 3723/2008», όπως ισχύει.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 25 Ιουλίου 2016

Ο Υπουργός

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Ι

(2)

     Αριθμ. 56365/530 
Τμηματική έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσε-

ων σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 117/15 απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγ. Δη-

μητρίου.

  Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις περί Διοικητικής Αποκέντρωσης διατάξεις όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107Α/30.05.1997) 

«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ-
μιση θεμάτων για τη Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες δι-
ατάξεις».

3. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7.06.2010) «Νέα Αρχι-
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».

4. Το άρθρο 52 του Ν.2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α/23.03.1999) 
που αφορά στην κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορί-
ας, (ΚΟΚ), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 
48 §9 του Ν.4313/2014.
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5. Το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 (ΦΕΚ 57Α/ 23.03.1999) 
περί Δημοσίευσης Αποφάσεων που εκδίδονται κατ' εξου-
σιοδότηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.

6. Το Αρ. 90 του Π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ 98/Α΄/22.04.2005) 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα»

7. Την πράξη 4 του Υπουργικού Συμβουλίου της 
06.02.2015 (Φ.Ε.Κ 24/Α/06-02-2015) και το άρθρο 56 
του Ν.4257/2014 (Φ.Ε.Κ 93/ Α/14.04.2014) περί άσκησης 
καθηκόντων Γενικού Γραμματέα όταν η θέση είναι κενή, 
σε συνδυασμό με το άρθρο 28 §1 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 
47/Α/11.05.2015).

8. Το Π.δ. 135/23.12.2010 (Φ.Ε.Κ. 228/Α727.12.2010) 
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».

9. Το υπ' αριθμ. 15109/13.05.2013 έγγραφο της Δ/
νσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου 
Εσωτερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών 
οργάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής 
κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρω-
μένων Διοικήσεων».

10. Τις υπ' αριθμ. 1115/2012, 49/2012 και 819/2013 
Αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

11. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 47870/39280/10.09.2013 
(ΑΔΑ: ΒΛ9ΛΟΡ1Κ-ΔΞΩ) απόφαση του Γενικού Γραμμα-
τέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: 
«Άσκηση αρμοδιότητας έγκρισης αποφάσεων των ΟΤΑ 
που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας και 
λήψης αποφάσεων αναφορικά με τα μέτρα του άρθρου 
52Α του Ν. 2696/1999».

12. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 48823/39998/18.09.2013 έγ-
γραφο του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με 
θέμα: "Διευκρινίσεις - Οδηγίες περί Εγκρίσεων Κυκλοφο-
ριακών Ρυθμίσεων οδικών δικτύων στους ΟΤΑ και στους 
χερσαίους χώρους λιμένων".

13. Την υπ'αριθμ. πρωτ. Οικ. 22769/12259/19.03.2015 
(ΑΔΑ:7ΞΦΔΟΡ1Κ-ΙΡΚ) απόφαση του Γενικού Γραμμα-
τέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: 
«Άσκηση αρμοδιότητας έγκρισης αποφάσεων των ΟΤΑ 
που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας και 
λήψης αποφάσεων αναφορικά με τα μέτρα του αρ. 52Α 
του Ν.2696/1999»

14. Το έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Αττικής, με το οποίο μας διαβιβάστηκε 
η νομοτύπως ληφθείσα, όπως αναφέρει η παραπάνω αρ-
μόδια Υπηρεσία, υπ' αριθμ. 117/15 απόφαση του Δημο-
τικού Συμβουλίου του Δήμου Αγ. Δημητρίου, που αφορά 
σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με τα συνημμένα της .

15. Την Εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Αγ. Δημητρίου, βάσει της οποίας ελήφθη η υπ' 
αριθμ. 41/15 απόφαση της ΕΠΟΙΖΩ, για τις υπόψη κυ-
κλοφοριακές ρυθμίσεις.

16. Την, υπ' αριθμ. 117/15 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Αγ. Δημητρίου, για τις υπόψη 
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

17. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κυκλο-
φοριακών ρυθμίσεων προκαλείται επιβάρυνση στον τρέ-
χοντος (έτος 2016) προϋπολογισμό του Δήμου με κωδικό 
Κ.Α 30.6662.01/16 πόσου περίπου 1.100,00€

και επειδή:
Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αιτιολο-

γούνται επαρκώς από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου 
Αγ. Δημητρίου και συμβάλλουν στην εξυπηρέτηση των 
πολιτών και στη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθη-
κών της περιοχής, αποφασίζουμε:

Την έγκριση των κάτωθι κυκλοφοριακών ρυθμίσεων:
• Την μονοδρόμηση της οδού Τρικάλων από την οδό 

Πρεβέζης έως την οδό Ναπολέοντος Ζέρβα, με σκοπό 
την ενιαία κατεύθυνση της από την οδό Πρεβέζης έως 
την οδό Σουλίου.

• Την μονοδρόμηση της οδού Ψαρρού από την οδο 
Διοικητικού Συμβουλίου έως την οδό Πρεβέζης, με σκο-
πό την ενιαία κατεύθυνση της από την οδό Πλουτάρχου 
έως την οδό Πρεβέζης

• Την μονοδρόμηση της οδού Κερασιάς από την οδό 
Μυωνίας έως την οδό Ναπολέοντος Ζέρβα, με σκοπό 
την ενιαία κατεύθυνση της από την οδό Μυωνίας έως 
την συμβολή της με τις οδούς Ουρ. Ηλιοπούλου και 
Πλουτάρχου.

• Την μονοδρόμηση της οδού Δωριέων από την οδό 
Κερασιάς έως την οδό Διοικητικού Συμβουλίου με σκοπό 
την ενιαία κατεύθυνση της από την οδό Κατσίμπα έως 
την οδό Διοικητικού Συμβουλίου.

• Την μονοδρόμηση της οδού Διοικητικού Συμβουλίου 
από την οδό Τρικάλων προς και έως την οδό Κερασιάς.

• Την μονοδρόμηση της οδού Ιοκάστης από την οδό 
Σουλίου προς και έως την οδό Τρικάλων.

• Την παραχώρηση της προτεραιότητας των οχημά-
των που κινούνται επί της οδού Τρικάλων έναντι της 
οδού Ιοκάστης, με την εφαρμογή κάθετης σήμανσης 
Ρ-2 (STOP) επί της οδού Ιοκάστης.

• Την παραχώρηση της προτεραιότητας των οχημά-
των που κινούνται επί της οδού Ναπολέοντος Ζέρβα 
έναντι της οδού Τρικάλων, με την εφαρμογή κάθετης 
σήμανσης Ρ-2 (STOP) επί της οδού Τρικάλων.

• Την παραχώρηση της προτεραιότητας των οχημά-
των που κινούνται επί της οδού Ψαρρού έναντι της οδού 
Διοικητικού Συμβουλίου, με την εφαρμογή κάθετης σή-
μανσης Ρ-2 (STOP) επί της οδού Διοικητικού Συμβουλίου.

• Την παραχώρηση της προτεραιότητας των οχημά-
των που κινούνται επί της οδού Ναπολέοντος Ζέρβα 
έναντι της οδού Ψαρρού, με την εφαρμογή κάθετης σή-
μανσης Ρ-2 (STOP) επί της οδού Ψαρρού.

• Την παραχώρηση της προτεραιότητας των οχημά-
των που κινούνται επί της οδού Ναπολέοντος Ζέρβα 
έναντι της οδού Κερασιάς, με την εφαρμογή κάθετης 
σήμανσης Ρ-2 (STOP) επί της οδού Κερασιάς.

• Την παραχώρηση της προτεραιότητας των οχημάτων 
που κινούνται επί της οδού Κερασιάς έναντι της οδού 
Διοικητικού Συμβουλίου, με την εφαρμογή κάθετης σή-
μανσης Ρ-2 (STOP) επί της οδού Διοικητικού Συμβουλίου.

• Την παραχώρηση της προτεραιότητας των οχημά-
των που κινούνται επί της οδού Πρεβέζης έναντι της 
οδού Ψαρρού, με την εφαρμογή κάθετης σήμανσης Ρ-2 
(STOP) επί της οδού Ψαρρού.

• Την παραχώρηση της προτεραιότητας των οχημά-
των που κινούνται επί της οδού Πρεβέζης έναντι της 
οδού Κερασιάς, με την εφαρμογή κάθετης σήμανσης 
Ρ-2 (STOP) επί της οδού Κερασιάς.
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• Την παραχώρηση της προτεραιότητας των οχημά-
των που κινούνται επί της οδού Νεομάρτυρος Γεωργίου 
έναντι της οδού Κερασιάς, με την εφαρμογή κάθετης 
σήμανσης Ρ-2 (STOP) επί της οδού Κερασιάς.

Η εφαρμογή των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 
θα γίνει σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 117/15 απόφαση Δ.Σ.

Η εν λόγω έγκριση χορηγείται με τις εξής προϋποθέ-
σεις:

1. Να λαμβάνεται μέριμνα έτσι ώστε με την εφαρμογή 
των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να μην 
επηρεάζονται οι υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής 
μεταφοράς.

2. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να υπο-
στηρίζουν και τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπηρία (Α με 
Α). Επίσης, να τηρηθούν οι προδιαγραφές που αφορούν 
στο κράσπεδο και στη λωρίδα τοποθέτησης σήμανσης 
κυκλοφορίας.

3. Τα μέτρα που λαμβάνονται με την παρούσα απόφα-
ση να ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακί-
δων σήμανσης, των σηματοδοτών ή των διαγραμμίσεων 
στο οδόστρωμα, εκτός αν κατά το χρόνο ισχύος των μέ-
τρων αυτών η κυκλοφορία ρυθμίζεται από στελέχη της 
αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής.

4. Αυτοδίκαιης ανάκληση της, σε περίπτωση μη τήρησης 
των όρων και των προϋποθέσεων που έχουν τεθεί από 
τους αρμοδίους φορείς καθώς και με την απόφαση αυτή .

5. Μη νομιμοποίησης τυχόν παράνομων ενεργειών.
6. Παρακολούθησης της ακριβούς εκτέλεσης των όρων 

που έχουν τεθεί με αυτή, από τις Αρχές προς τις οποίες 
αποστέλλεται, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.

7. Να τηρούνται απαρέγκλιτα τα όσα αναγράφονται 
στην Τεχνική Έκθεση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων της 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγ. Δημητρίου, 
βάσει της οποίας ελήφθη η εν λόγω Απόφαση του Δη-
μοτικού Συμβουλίου του Δήμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα 25 Ιουλίου 2016 

Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ

Ι

    Αριθμ. 10028/22.07.2016 (3)
Αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 209774/Ζ1 (ΦΕΚ 3607/ 

Β'/31.12.2014) υπουργικής απόφασης που αφο-

ρά στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχια-

κών Σπουδών των Τμημάτων Ιατρικής, Μαθη-

ματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, και 

Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπι-

στημίου Κρήτης με τίτλο «Οπτική και Όραση».

 Ο  ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.δ. 296/1973 (ΦΕΚ 239 τ.Α'/1973) περί καθορι-

σμού του τίτλου και της έδρας του εν Κρήτη ιδρυθέντος 

Πανεπιστημίου, το Ν.δ. 114/1974 (ΦΕΚ 310τ.Α/1974) περί 
τροποποιήσεως και συμπληρώσεως το Ν.δ. 87/1973 (ΦΕΚ 
159τ.Α'/1973) «περί ιδρύσεως Πανεπιστημίων εις Θράκην 
και εις Κρήτην» και επεκτάσεως διατάξεων τινών αυτού εις 
άπαντα τα ΑΕΙ..., το Ν. 259/1976 (ΦΕΚ 25τ.Α'/76) περί τρο-
ποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Πανεπιστημίων 
Θράκης και Κρήτης κειμένων διατάξεων, τις διατάξεις του 
Π.δ. 103/1983, (Φ.Ε.Κ. 48/15.04.1983, τ.Α') - Αυτοδύναμη 
λειτουργία του Πανεπιστημίου Κρήτης..., καθώς και της 
λοιπής νομοθεσίας περί Πανεπιστημίου Κρήτης.

2. Το υπ'αριθμόν Π.δ. 96/2013 (ΦΕΚ 133/τ.Α'/05.06.2013) 
για την «Κατάργηση - συγχώνευση Τμημάτων - Μετο-
νομασία Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης», όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει με το υπ' αριθμόν Π.δ. 128/2013 
(ΦΕΚ 195/τ.Α'/17.09.2013), και την εκδοθείσα μετ' αυ-
τού διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστη-
μίου Κρήτης (υπ' αριθμόν 10954/31.07.2013 με ΦΕΚ 
1959/τ.Β'/12.08.2013).

3. Την υπ' αριθμόν 6/10.2.2016 Απόφαση του Συμβου-
λίου του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΦΕΚ 82/18.02.2016/τ.
Υπαλλήλων Ειδικών θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φο-
ρέων του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα) 
που αφορά το διορισμό, έπειτα από εκλογική διαδικασία, 
του Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστη-
μών Υγείας Οδυσσέα-Ιωάννη Ζώρα του Λύσανδρου, ως 
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, με πλήρη θητεία, 
από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης του Υπουρ-
γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

4. Την υπ'αριθμόν 31460/Ζ1/23.02.2016 (ΑΔΑ: 
ΨΡΙ24653ΠΣ-Υ1Κ) διαπιστωτική υπουργική πράξη δι-
ορισμού του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, Κα-
θηγητή του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών 
Υγείας Οδυσσέα-Ιωάννη Ζώρα του Λύσανδρου, με πλή-
ρη θητεία, από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
ήτοι από 23/02/2016.

5. Τις διατάξεις του Ν.3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α') «θεσμικό 
πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», ιδίως των άρ-
θρων 6, 7 και 10, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις 
του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/Α'), του άρ-
θρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/Α') και του άρθρου 
37, παρ. 5 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ71/Α').

6. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α') «Δομή, λειτουργία, διασφά-
λιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση 
των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τρο-
ποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 παρ. γ του 
Ν.4025/2011 (ΦΕΚ 228/Α') και του άρθρου 5, παρ. 8 του 
Ν.4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α'), του άρθρου 34 παρ. 2 του 
Ν.4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α').

7. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 
223/ Α') περί Τελικής έγκρισης Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών Π.Μ.Σ., μέχρι την έκδοση των Οργανι-
σμών των Ιδρυμάτων.

8. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 13, 
παρ. 2, 14 και 15 (ΦΕΚ 189 /Α') «Διασφάλιση της ποιότη-
τας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και 
συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων -Παράρτημα Διπλώ-
ματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό 
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με τις διατάξεις της με αριθμ. Φ5/89656/Β3/13.08.2007 
(ΦΕΚ 1466/Β') υπουργική απόφαση «Εφαρμογή του Συ-
στήματος Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων».

9. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 
112 τ.Α'/2010) ενίσχυση της διαφάνειας με την υπο-
χρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνη-
τικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4210/2013 
(ΦΕΚ 254/τ.Α'/21.11.2013), καθώς και την κατ' εξουσιο-
δότηση αυτού εκδοθείσα υπ' αριθ. ΥΠΟΙΚ Δ6 1127865/
ΕΞ2010/30-09-2010 απόφαση.

10. Την υπ' αριθμ. 26337/Β7 (ΦΕΚ 753/Β'/19.05.2004) 
υπουργική απόφαση «Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών στην «Οπτική και Όραση» του Τμήμα-
τος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης.

11. Την υπ' αριθμ. 209774/Ζ1 (ΦΕΚ 3607/Β'/31.12.2014) 
υπουργική απόφαση Αντικατάσταση της υπ' αριθμ. την 
υπ' αριθμ. 26337/Β7 (ΦΕΚ 753/Β'/19.05.2004) υπουργικής 
απόφασης όπως τροποποιήθηκε με νεότερες αποφάσεις, 
και αφορά στο Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών των Τμημάτων Ιατρικής, Μαθηματικών και Εφαρμο-
σμένων Μαθηματικών, Επιστήμης και Τεχνολογίας των 
Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης με τίτλο «Οπτική και 
Όραση »-Αναμόρφωση Προγράμματος.

12. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ των 
Τμημάτων Ιατρικής, Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων 
Μαθηματικών, Επιστήμης και Τεχνολογίας των Υλικών 
του Πανεπιστημίου Κρήτης.

13. Το απόσπασμα πρακτικών της Ειδικής Διατμηματι-
κής Επιτροπής του προγράμματος Ε.Δ.Επ. (συνεδρίαση 
64/01.03.2016).

14. Την απόφαση της Συγκλήτου με Ειδική Σύνθεση του 
Πανεπιστημίου Κρήτης (συνεδρίαση 352η/26.05.2016).

15. Την απόφαση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου 
Κρήτης (συνεδρίαση 22/27.06.2016).

16. Το υπ' αριθμ. 350/08-04-2010 έγγραφο της ΑΔΙΠ 
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξω-
τερική αξιολόγηση του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπι-
στημίου Κρήτης.

17. Το υπ' αριθμ. 1805/07-12-2011 έγγραφο της ΑΔΙΠ 
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτε-
ρική αξιολόγηση του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρ-
μοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

18. Το υπ' αριθμ. 628/03-05-2011 έγγραφο της ΑΔΙΠ 
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερι-
κή αξιολόγηση του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας 
Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

19. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ-
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Αντικαθιστούμε την υπ' αριθμ. 209774/Ζ1 (ΦΕΚ 3607/ 
Β'/31.12.2014) υπουργική απόφαση που αφορά στο Δι-
ατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών των 
Τμημάτων Ιατρικής, Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων 
Μαθηματικών και Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του 
Πανεπιστημίου Κρήτης με τίτλο «Οπτική και Όραση» ως 
ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Τα Τμήματα Ιατρικής, Μαθηματικών και Εφαρμο-
σμένων Μαθηματικών, και Επιστήμης και Τεχνολογίας 
Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης, οργανώνουν και 
λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 ανα-
μορφωμένο το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Οπτική και Όραση» 
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις 
διατάξεις του νόμου 3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α), όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Σκοπός του ΔΠΜΣ «Οπτική και Όραση» είναι η δημι-
ουργία στελεχών με υψηλό επίπεδο κατάρτισης, ικα-
νών να ακολουθήσουν σταδιοδρομία σε νοσοκομεία, 
ιατρικά κέντρα, ιδιωτικές επιχειρήσεις που σχεδιάζουν, 
αναπτύσσουν ή συντηρούν συσκευές στους τομείς των 
επιστημών της όρασης καθώς και σε Πανεπιστήμια και 
Ερευνητικά Κέντρα ως επιστημονικό -τεχνικό και ερευ-
νητικό προσωπικό.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΔΠΜΣ «Οπτική και Όραση» απονέμει Μεταπτυχιακό 
Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Οπτική και Όραση».

Άρθρο 4
Κατηγορία Εισακτέων Πτυχιούχων

Στο ΔΠΜΣ «Οπτική και Όραση» γίνονται δεκτοί κάτοχοι 
πτυχίου θετικών Επιστημών, Επιστημών Μηχανικού και 
Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομο-
ταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι 
τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφών αντικειμένων.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια των σπουδών του προγράμματος 
για την απονομή του τίτλου ορίζεται σε τέσσερα (4) ακα-
δημαϊκά εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος και 
την απονομή του Μ.Δ.Ε. ο Μεταπτυχιακός Φοιτητής 
πρέπει να συγκεντρώσει εκατόν είκοσι (120) Πιστωτικές 
Μονάδες (E.C.T.S.).

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα και 
μεταπτυχιακή εργασία ή πρακτική άσκηση. Κάθε Μεταπτυ-
χιακός Φοιτητής οφείλει να παρακολουθήσει επιτυχώς: (α) 
όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα, (β) τουλάχιστον δύο (2) μα-
θήματα από την κατηγορία των κατ' επιλογήν της ομάδας 
Α, και (γ) να έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον (20) πιστωτικές 
μονάδες από τα μαθήματα κατ' επιλογήν της ομάδας Β.

Ο κατάλογος που ακολουθεί, περιλαμβάνει όλα τα 
μαθήματα, τα οποία προσφέρονται στο ΔΠΜΣ. Αυτά 
χωρίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες: «υποχρεωτικά 
μαθήματα» (Υ), «μαθήματα κατ' επιλογήν - ομάδα Α (ΕΑ)» 
και «μαθήματα κατ' επιλογήν - ομάδα Β (ΕΒ)».
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Το πρόγραμμα σπουδών ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

Κωδικός 
μαθήματος Τίτλος μαθήματος Κατηγορία 

μαθήματος Εξάμηνο E.C.T.S.

ΟΠΤΟΡ-101 Εισαγωγή στις Επιστήμες της Όρασης lntroduction to Vision 
Sciences Υ Α' 10

ΟΠΤΟΡ-102 Στοιχεία Μαθηματικής Προσομοίωσης Elements of 
Mathematical Modeling Υ Α' 10

ΟΠΤΟΡ-103 θεμέλια της Σύγχρονης Οπτικής Foundations of Modern Optics Y A' 10
ΣΥΝΟΛΟ 30

ΟΠΤΟΡ-105 Φυσιολογική Οπτική και Εφαρμογές Visual Optics and 
Applications Y Β' 10

ΟΠΤΟΡ-106 Κυματική Οπτική και Οπτική Μετρολογία Wave Optics and 
Optical Metrology EA Β' 10

ΟΠΤΟΡ-107 Υπολογιστικά Μαθηματικά Computational Mathematics EA Β' 10
ΟΠΤΟΡ-104 Βιοστατιστική Biostatistics EA Β' 10

ΟΠΤΟΡ-112
Εισαγωγή στις Υπολογιστικές Αριθμητικές Μεθόδους και 
Επεξεργασία Eικόνας lntroduction to Numerical Image 
Processing

EA Β' 10

ΣΥΝΟΛΟ 30

ΟΠΤΟΡ-108 Οφθαλμολογικά Όργανα στη Διάγνωση και την Έρευνα 
Ophthalmological Instrumentation in Diagnosis and Research EB Γ' 10

ΟΠΤΟΡ-115 Μελέτη και Παρουσίαση Δημοσιεύσεων Ανασκόπησης Mini 
Review Projects EB Γ 5

ΟΠΤΟΡ-110 Προηγμένη Απεικόνιση Advanced Imaging EB Γ 5

ΟΠΤΟΡ-116 Σύγχρονες Τεχνικές Έρευνας σε Φακούς Επαφής Advanced 
Contact Lens Research EB Γ 5

ΟΠΤΟΡ-114 Ερευνητική Μεθοδολογία στις Βιοϊατρικές Επιστήμες Research 
Methodology in Biomedical Sciences EB Γ 10

ΟΠΤΟΡ-117 Ερευνητικό Πρωτόκολλο Μεταπτυχιακής Εργασίας Research 
Project Protocol Γ 10

ΟΠΤΟΡ-118 Σχέδιο Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης Internship Plan 
Outline Γ 10

ΣΥΝΟΛΟ 30

ΣΥΓΓΡΑΦΗ METΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ COMPLETION ΟF RESEARCH PROJECT 
ή εναλλακτικά ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗ INTERNSHIP COMPLETION Δ’ 30

ΣΥΝΟΛΟ 30

Ως γλώσσα του προγράμματος ορίζεται η Αγγλική.
Με απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής 

(Ε.Δ.Ε.) μπορεί να επέλθει τροποποίηση στο πρόγραμμα 
μαθημάτων, καθώς και ανακατανομή μεταξύ των εξαμή-
νων στα οποία δίδεται το μάθημα.

Μεταπτυχιακή Εργασία
Η εκπόνηση της μεταπτυχιακής εργασίας ξεκινάει στα 

μέσα του Β' εξαμήνου και υποβάλλεται σχέδιο ερευνη-
τικού πρωτοκόλλου στις αρχές του Γ εξαμήνου. Στο Δ' 
εξάμηνο συνεχίζεται η εκπόνηση και ολοκλήρωση της 
μεταπτυχιακής εργασίας.

Στη μεταπτυχιακή εργασία αποδίδονται 10 πιστωτικές 
μονάδες (E.C.T.S.) για την προετοιμασία και την υποβολή 
του σχεδίου ερευνητικού πρωτοκόλλου στο Γ εξάμηνο 
και 30 πιστωτικές μονάδες (E.C.T.S.) για την ολοκλήρωσή 
της.

Πρακτική Άσκηση
Η πρακτική άσκηση δύναται να αντικαταστήσει την 

εκπόνηση της μεταπτυχιακής εργασίας στο Δ' εξάμη-
νο σπουδών του προγράμματος. Η πρακτική άσκηση 
πραγματοποιείται σε συνεργαζόμενους με το πρόγραμ-
μα φορείς, το Τμήμα Ιατρικής και τα συνεργαζόμενα 
Τμήματα του προγράμματος. Τέτοιοι φορείς μπορεί να 
είναι αναγνωρισμένα εργαστήρια, ερευνητικά κέντρα, 
επιχειρήσεις κ.ά.

Η διαδικασία της ανάθεσης της πρακτικής άσκησης ξε-
κινάει στα μέσα του Β' εξαμήνου και υποβάλλεται σχέδιο 
υλοποίησης της πρακτικής άσκησης στις αρχές του Γ εξα-
μήνου. Στο Δ' εξάμηνο ολοκληρώνεται η διεξαγωγή της.

Στην πρακτική άσκηση αποδίδονται 10 πιστωτικές μο-
νάδες (E.C.T.S.) για την προετοιμασία και την υποβολή του 
σχεδίου υλοποίησης στο Γ΄ εξάμηνο και 30 πιστωτικές 
μονάδες (E.C.T.S.) για την ολοκλήρωση της.
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Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων στο ΔΠΜΣ ορίζεται κατ' ανώ-
τατο όριο σε δεκαπέντε (15) φοιτητές κατ' έτος.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Στο ΔΠΜΣ απασχολούνται Καθηγητές των Τμημάτων 
Ιατρικής, Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθημα-
τικών και Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανε-
πιστημίου Κρήτης που το γνωστικό τους αντικείμενο 
εντάσσεται στο πεδίο του Διατμηματικού ΠΜΣ.

Στο ΔΠΜΣ δύνανται να απασχοληθούν Καθηγητές 
άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης ή άλλων 
Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής κα-
θώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με 
λοιπές κείμενες διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 του 
Ν.3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α).

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Τα Τμήματα Ιατρικής, Μαθηματικών και Εφαρμοσμέ-
νων Μαθηματικών και Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλι-
κών του Πανεπιστημίου Κρήτης, συμμετέχουν στο ΔΠΜΣ 
παρέχοντας την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή που 
συνίσταται σε χώρους διδασκαλίας, εργαστήρια, βιβλι-
οθήκες, εποπτικά μέσα και γενικότερα σε κάθε ακαδη-
μαϊκό ή εργαστηριακό εξοπλισμό που απαιτείται για την 
ομαλή λειτουργία του προγράμματος.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΔΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό 
έτος 2023-24 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 
11 α του άρθρου 80 του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α') όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Το συνολικό ετήσιο κόστος λειτουργίας του ΔΠΜΣ 
εκτιμάται ότι θα ανέρχεται στο ποσό των 80.000,00 ευρώ 
και αναλύεται ως εξής:

A/A ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΟΣΟ
σε ευρώ

1 Αμοιβές τρίτων 27.500,00
2 Αναλώσιμα προϊόντα 3.500,00

3 Μη αναλώσιμα προϊόντα - 
εξοπλισμός 3.000,00

4 Μετακινήσεις 3.000,00
5 Υποτροφίες 12.000,00
6 Λοιπά έξοδα 3.000,00

A/A ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΟΣΟ
σε ευρώ

7
25% για κάλυψη λειτουργικών 
εξόδων του Π.Κ. που αφορούν 
στο ΔΠΜΣ

20.000,00

8
10% κρατήσεις υπέρ του Ειδικού 
Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας 
(Ε.Λ.Κ.Ε.)

8.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 80.000,00

Το κόστος λειτουργίας θα καλυφθεί από δίδακτρα, 
χορηγίες, δωρεές και ερευνητικά προγράμματα.

Ειδικά ως προς το ποσό των διδάκτρων, αυτό θα δια-
φοροποιείται σε δύο (2) κατηγορίες:

α) στην κατηγορία των Μεταπτυχιακών Φοιτητών από 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και

β) στην κατηγορία των Μεταπτυχιακών Φοιτητών από 
χώρες εκτός της Ε.Ε.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο προϋπολογισμός κάθε ακαδημαϊκού έτους, το ύψος 
των διδάκτρων και ο τρόπος καταβολής τους θα εγκρί-
νονται από την Ε.Δ.Ε. του προγράμματος, κατά το εαρινό 
εξάμηνο του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους, μετά 
από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) του 
ΔΠΜΣ.

Η Ε.Δ.Ε. του προγράμματος, έχει τη δυνατότητα μετά 
από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) του 
ΔΠΜΣ, να αυξομειώνει και να αναδιανέμει τα προυπο-
λογισθέντα ποσά στην κάθε κατηγορία δαπάνης του 
προϋπολογισμού μέχρι ποσοστού 10% ανάλογα με τις 
εκάστοτε ανάγκες.

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις

Οι εισακτέοι του ακαδημαϊκού έτους 2015-16 καθώς 
και παλαιοτέρων θα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ' αριθμ. 209774/
Ζ1 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 3607-31/12/2014) και ει-
δικότερα απαλλάσσονται από τα δίδακτρα.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Ρέθυμνο, 22 Ιουλίου 2016

Ο Πρύτανης

ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ    
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*02025271708160008*

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 Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

     

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με 

αυτά, διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψη-
φιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η δυνατότητα δωρεάν απο-
στολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται 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.

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 βρεί-

τε στην ιστοσελίδα. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες 

σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθ-

μό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που 
πληρούν τις προϋποθέσεις 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. 

E     

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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