
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός της διαδικασίας, του τρόπου και της 
αποτύπωσης της απογραφής των πάσης φύσεως 
περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υπο-
χρεώσεων, καθώς και των χρηματικών διαθεσί-
μων των φορέων κύριας κοινωνικής ασφάλισης 
του άρθρου 53 του N. 4387/2016, οι οποίοι από 
01.01.2017 εντάσσονται στον Ενιαίο φορέα Κοι-
νωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.).

2 Συγκρότηση κοινού υπηρεσιακού συμβουλίου 
Ν.Π.Δ.Δ. Νομού Θεσσαλονίκης εποπτευόμενων 
από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

3 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Π65Π/Β7/23.7.2014 
(ΦΕΚ 2160/6.08.2014) υπουργικής απόφασης 
αντικατάστασης που αφορά στο Πρόγραμμα Με-
ταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γεωγραφίας 
της σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπι-
στημίου Αιγαίου, με τίτλο «Γεωγραφία και Εφαρ-
μοσμένη Γεωπληροφορική».

4 Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου του μέλους 
Ε.ΔΙ.Π., Νικολάου Λιβανού.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

      Αριθμ. Φ80000/οικ. 35384/1276 (1)
Καθορισμός της διαδικασίας, του τρόπου και της 

αποτύπωσης της απογραφής των πάσης φύσεως 

περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υπο-

χρεώσεων, καθώς και των χρηματικών διαθεσί-

μων των φορέων κύριας κοινωνικής ασφάλισης 

του άρθρου 53 του N. 4387/2016, οι οποίοι από 

01.01.2017 εντάσσονται στον Ενιαίο φορέα Κοι-

νωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.).

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 70 του N. 4387/2016 «Ενι-

αίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση 
ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμί-
σεις Φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και 
άλλες διατάξεις» (85 Α΄).

2. Τις διατάξεις του Π.δ. 80/1997 «Κλαδικό Λογιστικό 
Σχέδιο Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης» (68 Α΄), όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (98 Α΄).

4. Το Π.δ. 113/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(180 Α΄), όπως ισχύει.

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

6. Την αριθμ. οικ.44549/Δ9.12193/8-10-2015 απόφαση 
του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εργασίας, Κοινωνι-
κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αναστάσιο Πε-
τρόπουλο» (2169 Β΄).

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Συγκρότηση Επιτροπών Απογραφής

Οι φορείς κύριας κοινωνικής ασφάλισης του άρθρου 
53 του N. 4387/2016, με απόφαση του οικείου Διοικητι-
κού συμβουλίου (Δ.Σ.), συγκροτούν Επιτροπή Απογρα-
φής (Ε.Α.) μέχρι 30-08-2016.

Αντικείμενο της Επιτροπής Απογραφής του φορέα θα 
είναι η διενέργεια:

α) φυσικής απογραφής της εν γένει περιουσίας, κινη-
τής και ακίνητης,

β) απογραφή των απαιτήσεων και υποχρεώσεων και
γ) απογραφή λοιπών στοιχείων, όπως συνταξιοδοτι-

κούς, ασφαλιστικούς και εργοδοτικούς φακέλους, αι-
τήματα για απονομή σύνταξης, προσφυγές, ενστάσεις 
κατά αποφάσεων κ.λπ.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Η Επιτροπή Απογραφής, ανάλογα με την οργανωτική 
δομή του κάθε φορέα, θα αποτελείται από:

α) Δύο μέλη του Δ.Σ. με τους αναπληρωτές τους.
β) Τον Προϊστάμενο της Οικονομικής υπηρεσίας.
γ) Τον Προϊστάμενο της Διοικητικής υπηρεσίας.
δ) Τον Προϊστάμενο της υπηρεσίας Εσόδων/Ασφά-

λισης.
ε) Τον Προϊστάμενο της υπηρεσίας Παροχών.
στ) Τον Νομικό Σύμβουλο του φορέα.
ζ) Τον Προϊστάμενο της Τεχνικής υπηρεσίας ή ένα 

μηχανικό.
στ) Τον Προϊστάμενο της υπηρεσίας Μηχανογράφη-

σης ή έναν υπάλληλο κλάδου ΠΕ Πληροφορικής.
Με την ίδια απόφαση ορίζεται ως συντονιστής της 

Επιτροπής Απογραφής ένας εκ των δύο μελών του Δ.Σ.
Για την υποβοήθηση της ως άνω Επιτροπής, με από-

φαση του Πρόεδρου του Δ.Σ. του φορέα συγκροτούνται:
1. Ομάδες φυσικής απογραφής (ακίνητα, μεταφορι-

κά μέσα, μηχανολογικός εξοπλισμός, έπιπλα και λοιπός 
εξοπλισμός γραφείου, μηχανογραφικός εξοπλισμός, 
ηλεκτρικές συσκευές, αναλώσιμα, καύσιμα, χρεόγρα-
φα, ένσημα κ.λπ.),

2. ομάδες απογραφής απαιτήσεων και υποχρεώσεων,
3. λοιπές ομάδες απογραφής με αντικείμενο την κατα-

γραφή, ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα: εκκρεμείς 
αιτήσεις συνταξιοδότησης, αιτήσεις αναγνώρισης χρό-
νου ασφάλισης, ασφαλιστικοί, εργοδοτικοί και συνταξιο-
δοτικοί φάκελοι, ληξιπρόθεσμες οφειλές της 31/12/2010 
προς Ε.Ο.Π.Υ.Υ., προσφυγές, εκκρεμείς δίκες, ανεκτέλε-
στες δικαστικές αποφάσεις κ.λπ.

Η Επιτροπή Απογραφής ολοκληρώνει το έργο της έως 
31/01/2017 και παραδίδει αντίγραφο της έκθεσης απο-
γραφής:

1. Στον πρόεδρο του Δ.Σ., προκειμένου να εγκριθεί 
από το Δ.Σ. του φορέα.

2. Στην Οικονομική υπηρεσία του φορέα, προκειμένου 
να συμφωνήσει τα δεδομένα που προέκυψαν από την 
φυσική απογραφή με όσα είναι καταχωρημένα στα λογι-
στικά βιβλία και να προσδιορίσει την αξία τους, σύμφωνα 
με όσα προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

Την ανωτέρω έκθεση η Οικονομική υπηρεσία θα λάβει 
υπόψη της κατά τη σύνταξη των Οικονομικών Καταστά-
σεων χρήσεως 2016.

Η έκθεση απογραφής και η απόφαση του Δ.Σ. θα πα-
ραδοθούν στον Διοικητή του Ε.Φ.Κ.Α.

Άρθρο 2
Φάσεις Απογραφής και Αποτίμησης στον Ε.Φ.Κ.Α.

Α΄ Φάση έως την 02-01-2017
Την 02-01-2017 συντάσσεται πρωτόκολλο παράδο-

σης-παραλαβής μεταξύ:
- του υπαλλήλου της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχεί-

ρισης του Ε.Φ.Κ.Α., ο οποίος ορίζεται από το Διοικητή 
του Ε.Φ.Κ.Α.

- και του υπαλλήλου της Οικονομικής υπηρεσίας του 
εντασσομένου φορέα, ο οποίος ορίζεται από τον Πρόε-
δρο ή Διοικητή του εντασσομένου στο Ε.Φ.Κ.Α. φορέα.

Στο πρωτόκολλο θα αναγράφονται οπωσδήποτε:
- Τα χρηματικά διαθέσιμα σε τραπεζικούς λογαρια-

σμούς, τα μπλοκ των επιταγών και τα χρήματα που βρί-
σκονται εις χείρας υπόλογων διαχειριστών. 

- Οι τυχόν ανεξόφλητες επιταγές. 
- Οι μη αποδοθείσες κρατήσεις υπέρ τρίτων. 
- Ο συνολικός αριθμός και τα στοιχεία των εξοφλη-

θέντων χρηματικών ενταλμάτων, οικονομικής χρήσης 
2016. 

- Ο συνολικός αριθμός και τα στοιχεία των εκδοθέντων 
γραμματίων είσπραξης, οικονομικής χρήσης 2016. 

- Οι υποχρεώσεις σε φόρους-τέλη και ασφαλιστικούς 
οργανισμούς.

- Οι υποχρεώσεις πληρωμής λογαριασμών τρίτων, 
όπως, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κ.λπ. 

- Οι υποχρεώσεις από συμμετοχή σε δαπάνες συντα-
ξιοδότησης ή άλλες παροχές. 

- Οι υποχρεώσεις καταβολής μισθοδοσίας. 
- Οι υποχρεώσεις παροχών, όπως συντάξεων κ.λπ. 
- Τα στοιχεία των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής 

που παρέμειναν ανεξόφλητα την 31-12-2016 και πρέπει 
να ακυρωθούν. 

- Τα στοιχεία των ανεξόφλητων επιταγών που τυχόν 
υπάρχουν για την πληρωμή οφειλών προς τους εντασ-
σόμενους φορείς του άρθρου 53 του Ν. 4387/2016. 

- Οι υποχρεώσεις από υπογραφείσες συμβάσεις. 
- Οι ανεξόφλητες εκκαθαρισμένες υποχρεώσεις.
Αντίγραφα των πρωτοκόλλων παραδίδονται αυθη-

μερόν στον Διοικητή του Ε.Φ.Κ.Α. και στην Διεύθυνση 
Οικονομικής Διαχείρισης του Ε.Φ.Κ.Α.

Β΄ Φάση έως την 16-01-2017
Οι ομάδες απογραφής, του άρθρου 1 της παρούσης, 

ολοκληρώνουν έως την 15.01.2017 την απογραφή:
- Των ταμειακώς βεβαιωμένων απαιτήσεων των Φ.Κ.Α. 

έναντι τρίτων.
- Των βεβαιωμένων απαιτήσεων εισφορών των Φ.Κ.Α. 

έναντι των υπόχρεων καταβολής τους (όπως αυτές προ-
κύπτουν από τα ειδοποιητήρια ή τις αναλυτικές περι-
οδικές δηλώσεις εισφορών για χρόνο ασφάλισης έως 
31.12.2016).

- Των πάσης φύσεως τίτλων βεβαίωσης απαιτήσεων 
έναντι τρίτων για τους οποίους δεν έχουν συνταχθεί οι 
σχετικοί βεβαιωτικοί κατάλογοι μέχρι 31.12.2016.

- Των βεβαιωτικών καταλόγων που συντάχθηκαν έως 
31.12.2016 για τους οποίους δεν είχε εκδοθεί αποδεικτι-
κό παραλαβής εισπρακτέων εσόδων είτε για το σύνολο 
του ποσού είτε για μέρος αυτού μέχρι την ανωτέρω ημε-
ρομηνία και δεν έχουν καταχωρηθεί στο βιβλίο εισπρα-
κτέων εσόδων.

Οι ταμειακώς βεβαιωμένες απαιτήσεις, και τα χρημα-
τικά διαθέσιμα που θα καταγραφούν πρέπει να αποδει-
κνύονται με νόμιμα δικαιολογητικά και από άλλα στοι-
χεία που τυχόν υπάρχουν στα προβλεπόμενα από την 
κείμενη νομοθεσία βιβλία.

Γ Φάση έως την 31-01-2017
Οι ομάδες απογραφής, του άρθρου 1 της παρούσης, 

ολοκληρώνουν έως την 31.01.2017 την απογραφή:
- Των λοιπών υποχρεώσεων της 31.12.2016 (μακρο-

πρόθεσμα, βραχυπρόθεσμα δάνεια κ.λπ.).
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- Των καταρτισθέντων συμβάσεων (έργων, προμηθει-
ών και υπηρεσιών), τις προεγκρίσεις των συμβάσεων των 
επομένων ετών και τυχόν προγραμματικών συμβάσεων 
που βρίσκονται σε εξέλιξη καθώς και των πηγών χρη-
ματοδότησης τους. Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται 
η τιμολόγηση του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης 
που έχει ολοκληρωθεί μέχρι 31.12.2016 και η πιστοποί-
ηση του ως προς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, 
προκειμένου η Επιτροπή να απογράψει τη σχετική υπο-
χρέωση στην κατάσταση απογραφής που θα συντάξει.

- Των αποφάσεων ένταξης έργων και δράσεων στα 
συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά προγράμματα 
των οποίων δεν έχει ξεκινήσει η υλοποίηση.

- Των προσφυγών, των εκκρεμών δικών και των ανε-
κτέλεστων δικαστικών αποφάσεων οικονομικού περι-
εχομένου.

- Των αναλωσίμων και των ανταλλακτικών των παγίων 
στοιχείων και λοιπών αποθεμάτων της 31.12.2016.

- Των χρεογράφων.
- Των συμμετοχών των Φ.Κ.Α. σε αμοιβαία κεφάλαια 

κ.λπ.
- Των πάγιων περιουσιακών στοιχείων των φορέων.
- Του πάγιου εξοπλισμού των φορέων.
Οι αναληφθείσες υποχρεώσεις και τα περιουσιακά 

στοιχεία που θα καταγραφούν πρέπει να αποδεικνύο-
νται με νόμιμα δικαιολογητικά και από άλλα στοιχεία που 
τυχόν υπάρχουν στα προβλεπόμενα από την κείμενη 
νομοθεσία βιβλία.

Άρθρο 3
Διαφορές κατά την απογραφή

Οποιεσδήποτε διαφορές στις ποσότητες και τις αξίες 
της απογραφής προκύπτουν από μεταγενέστερο έλεγχο 
της απογραφής, ποσοτικά και κατ' αξία εγκρίνονται και 
καταχωρούνται στους οικείους λογαριασμούς κατόπιν 
απόφασης του Διοικητικού συμβουλίου του Ε.Φ.Κ.Α. Τυ-
χόν διαφορές της αρχικής απογραφής και αποτίμησης 
που θα προκύψουν από τον έλεγχο των οικονομικών 
καταστάσεων καταχωρούνται στους οικείους λογαρια-
σμούς κατόπιν αποδοχής της σχετικής έκθεσης ελέγχου 
από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Φ.Κ.Α.

Άρθρο 4
Χρόνος παράδοσης της απογραφής

Οι ομάδες απογραφής των φορέων κύριας κοινωνικής 
ασφάλισης του άρθρου 53 του N. 4387/2016 ολοκληρώ-
νουν το έργο τους έως την 31.01.2017 και παραδίδουν 
αντίγραφο της έκθεσης απογραφής στο Διοικητικό Συμ-
βούλιο του εντασσόμενου στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέα, προς 
έγκριση. Οι εγκεκριμένες εκθέσεις απογραφής παρα-
δίδονται με πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής από 
τους συντονιστές των επί μέρους Επιτροπών Απογραφής 
στην Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Ε.Φ.Κ.Α. 
προκειμένου να συντάξει την απογραφή έναρξης του 
Ε.Φ.Κ.Α. και να την υποβάλει στο Διοικητικό Συμβούλιο 
του Ε.Φ.Κ.Α.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Φ.Κ.Α. αποφασίζει για 
την καταχώριση των απογραφών έναρξης στο βιβλίο 
απογραφών και ισολογισμών του Ε.Φ.Κ.Α. καθώς και για 

τον ορισμό ορκωτού ελεγκτή-λογιστή και του αναπλη-
ρωτή του για τον έλεγχο της απογραφής έναρξης. Μετά 
την έκδοση του πιστοποιητικού ελέγχου της έκθεσης 
απογραφής από τον ορκωτό ελεγκτή-λογιστή συγκαλεί-
ται εντός 7 ημερών το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Φ.Κ.Α. 
για να συζητήσει σε ειδική για το σκοπό αυτό συνεδρί-
αση την «Απογραφή περιουσίας Ε.Φ.Κ.Α.-Ισολογισμός 
έναρξης 01.01.2017» και να αποφασίσει την έγκριση αυ-
τής. Στη συνεδρίαση αυτή καλείται ο ορκωτός ελεγκτή 
ς-λογιστής που εξέδωσε το σχετικό πιστοποιητικό και 
οι συντονιστές των Επιτροπών Απογραφής των φορέ-
ων κύριας κοινωνικής ασφάλισης του άρθρου 53 του 
N. 4387/2016, για την παροχή σχετικών διευκρινίσεων 
επί του θέματος αυτού.

Ο ισολογισμός έναρξης και η σχετική απόφαση του 
Διοικητικού συμβουλίου του Ε.Φ.Κ.Α. αποστέλλονται στο 
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης για ενημέρωση και αναρτώνται στο 
δικτυακό τόπο του Ε.Φ.Κ.Α.

Η ανωτέρω απόφαση εφαρμόζεται αναλογικά και για 
το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., αναφορικά με τα εντασσόμενα από το 
άρθρο 75 του N. 4387/2016 ταμεία πρόνοιας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως

  Αθήνα, 1 Αυγούστου 2016

Ο Υφυπουργός

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

    Αριθμ. 48360+48358 (2)
Συγκρότηση κοινού υπηρεσιακού συμβουλίου 

Ν.Π.Δ.Δ. Νομού Θεσσαλονίκης εποπτευόμενων 

από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ   ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου Πέμπτου (Μεταβατικές διατάξεις) 

παρ. 4 του Ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51 Α΄) «Σύστημα επιλογής 
προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και 
αξιοκρατικά κριτήρια - Σύσταση Ειδικού συμβουλίου 
Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π) και λοιπές διατάξεις»,

β) των άρθρων 159 - 162 του Ν. 3528/2007 «Κύρωση του 
Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών 
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ Α΄ 26), όπως 
αντικαταστάθηκαν με το άρθρο δεύτερο του Ν. 3839/
2010 (ΦΕΚ Α΄ 51) «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων 
οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά 
κριτήρια - Σύσταση Ειδικού συμβουλίου Επιλογής Προϊ-
σταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π) και λοιπές διατάξεις», για όσα θέματα 
δεν ρυθμίζονται από τις ως άνω διατάξεις,

2. του άρθρου 30 (Μεταβατικές διατάξεις) παρ. 1,2 και 
3 του Ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33Α΄) «Εθνικό Μητρώο Επιτελι-
κών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρ-
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θρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών 
και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και 
αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλ-
λες διατάξεις», όπως αυτές ισχύουν μετά το άρθρο 72 
παρ. 3, 4 και 5 του Ν. 4370/2016 (ΦΕΚ 37 Α΄) «Συστήματα 
Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωμάτωση Οδηγίας 2014/49/
ΕΕ), Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και 
άλλες διατάξεις»,

3. του άρθρου 171 του Ν. 4389/2016 «Συγκρότηση 
Υπηρεσιακών συμβουλίων του άρθρου 30 του N. 4369/
2016» όπως αντικαθίσταται η παράγραφος 3 του άρθρου 
30 του N. 4369/2016,

4. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολο-
γισμού του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 
Θεσσαλονίκης γιατί, βάσει της παρ. 1 του άρθρου 7 του 
Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α΄) τα υπηρεσιακά Συμβούλια 
λειτουργούν εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας 
των οικείων υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται από 
υπερωριακή απασχόληση και δεν καταβάλλεται καμία 
πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση στα μέλη τους, απο-
φασίζουμε:

1. Συγκροτούμε πενταμελές κοινό υπηρεσιακό συμ-
βούλιο αρμόδιο για όλο το προσωπικό των εξής Ν.Π.Δ.Δ. 
του Νομού Θεσσαλονίκης: Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, Επαγγελματικό Επιμελη-
τήριο Θεσσαλονίκης, Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσα-
λονίκης, με έδρα το Ν.Π.Δ.Δ. Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, ως εξής:

2. α) Τρεις (3) μονίμους υπαλλήλους και τους αναπλη-
ρωτές αυτών, που ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου 
Διεύθυνσης, έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης 
καθηκόντων προϊστάμενου Διεύθυνσης, υπάγονται 
στην αρμοδιότητα του υπηρεσιακού συμβουλίου και 
υπηρετούν στην έδρα του ή στο Νομό Θεσσαλονίκης. 
Εάν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν υπάλληλοι της οικείας 
υπηρεσίας με τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις για να 
οριστούν μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου, ορίζονται 
υπάλληλοι από άλλη δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρό-
σωπο δημοσίου δικαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις 
αυτές. Αν ο αριθμός των υπηρετούντων στην έδρα του 
υπηρεσιακού συμβουλίου δεν επαρκεί για την συγκρό-
τηση του, ορίζονται υπάλληλοι που υπηρετούν εκτός της 
έδρας του Νομού αυτού, που πληρούν τις προϋποθέσεις.

β) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων και 
τους αναπληρωτές αυτών, οι οποίοι έχουν αναδειχθεί 
από τις τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη αιρετών 
εκπροσώπων.

3. Τα υπό στοιχεία 1α΄ τακτικά μέλη του υπηρεσιακού 
συμβουλίου με τους αναπληρωτές τους ορίζονται με 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.

4. Εισηγητές στο υπηρεσιακό συμβούλιο ορίζονται οι 
προϊστάμενοι των υπηρεσιών προσωπικού, χωρίς δικαί-
ωμα ψήφου, εκτός και αν είναι μέλη του υπηρεσιακού 
συμβουλίου.

5. Γραμματέα του υπηρεσιακού συμβουλίου και νό-
μιμος αναπληρωτής του ορίζεται υπάλληλος της Απο-

κεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης με την 
απόφαση ορισμού των μελών

6. Η θητεία των μελών του υπηρεσιακού συμβουλίου 
που συγκροτείται με την παρούσα λήγει στις 31/12/2016.

7. Η αρ. 25802/14.09.2010 όμοια απόφαση παύει να 
ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 29 Ιουλίου 2016

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. απόφ. 756 (3)
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 116511/Β7/

23.7.2014 (ΦΕΚ 2160/6.08.2014) υπουργικής 

απόφασης αντικατάστασης που αφορά στο Πρό-

γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος 

Γεωγραφίας της σχολής Κοινωνικών Επιστημών 

του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με τίτλο «Γεωγραφία 

και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική».

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α  φού έλαβε υπόψη:
- Τις διατάξεις του Π.δ. 83/1984 (ΦΕΚ 31/20.3.1984, 

τ. Α΄) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπι-
στημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» όπως ισχύει.

- Την υπ' αριθμ. 5178/16.05.2014 απόφαση του 
συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου με θέμα 
«Διορισμός Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου» 
(ΑΔΑ: Ω0Ψ5469Β7Λ-ΖΚΒ), η οποία δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 346/17.06.2014, τ. ΥΟΔΔ.

- Την υπ' αρ. Φ. 120.61/17/115922/Β2/23.07.2014 (ΑΔΑ: 
Ω3ΞΟ9-ΑΥ4) διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Παι-
δείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Διορισμός Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου σύμφωνα με το Ν. 4009/2011 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».

- Τις διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 8 του Ν. 4009/
2011, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 9 
του άρθρου 2 του Ν. 4076/2012,

- Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 
6 (ΦΕΚ 148, τ.Α΄, 16-7-2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις 
μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με 
τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 
177, τ.Α΄, 25-8-2008), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 
(ΦΕΚ 156, τ.Α΄, 04-9-2009) και του άρθρου 37, παρ. 5 του 
N. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α΄).

- Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του Ν. 4009/
2011 (ΦΕΚ 195 τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση 
της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των 
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροπο-
ποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ' του 
N. 4025/2011(ΦΕΚ 228 Α΄), του άρθρου 5, παρ. 8 του 
Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α΄) και του άρθρου 34, παρ. 2 
του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄).
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- Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (ΦΕΚ 189, τ.Α΄, 02-08-2005) «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

- Το Π.δ. 93/2013 (ΦΕΚ 131 Α΄) «Κατάργηση Τμήματος, 
ίδρυση Ειδίκευσης, συγχώνευση Τμημάτων, ένταξη Τμη-
μάτων σε σχολές και ανασυγκρότηση των σχολών του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου».

- Το άρθρο 34 του Ν. 4301/2014 σύμφωνα με το οποίο 
η τελική έγκριση ενός Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών πραγματοποιείται πλέον με απόφαση του Πρύ-
τανη κάθε Ιδρύματος και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

- Την υπ' αριθμ. 658/Β΄//30.12.2001 (ΦΕΚ 53 τ.Β΄/
24.01.2002) υπουργική απόφαση που αφορά στην έγκρι-
ση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήμα-
τος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο «Γε-
ωγραφία και Σχεδιασμός στην Ευρώπη και τη Μεσόγειο», 
όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 3712/Β7/21.04.2005 
(ΦΕΚ 577 τ.Β΄/28.04.2005), 125107/Β7/17.11.2005 
(ΦΕΚ 1660 τ.Β΄/29.11.2005) και 32731/Β7/22.07.2008 
(ΦΕΚ 1597 τ.Β΄/11.08.2008) και αντικαταστάθηκε με την 
υπ' αριθμ. 116511/Β7/23.7.2014 υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 2160/6.08.2014).

- Την απόφαση της υπ' αριθμ. 10/22.6.2016 συνεδρία-
σης της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμή-
ματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου σχετικά 
με την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 116511/Β7/23.7.2014 
(ΦΕΚ 2160/6.08.2014) υπουργικής απόφασης αντικα-
τάστασης λόγω τροποποίησης των άρθρων -6- «Πρό-
γραμμα μαθημάτων», -11- «Κόστος Λειτουργίας» και 
-12- «Μεταβατικές Διατάξεις» αυτής.

- Την σχετική απόφαση της υπ' αριθμ. 5ης (επαναλη-
πτικής) 07.07.2016 συνεδρίασης της Συγκλήτου Ειδικής 
Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

- Το υπ' αριθμ. 1178/28.03.2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ από 
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστη-
μίου Αιγαίου,

- Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ-
πολογισμού, αποφασίζει:

την τροποποίηση των άρθρων -6- «Πρόγραμμα Μα-
θημάτων», -11- «Κόστος λειτουργίας» καθώς και του 
άρθρου -12- «Μεταβατικές Διατάξεις» της υπ' αριθμ. 
116511/Β7/23.7.2014 (ΦΕΚ 2160/6.08.2014) υπουργικής 
απόφασης αντικατάστασης που αφορά στο Πρόγραμ-
μα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γεωγραφίας 
της σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου, με τίτλο «Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπλη-
ροφορική» η οποία τροποποιείται-διαμορφώνεται ως 
ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Γεωγραφίας της σχολής Κοινωνικών Επιστη-
μών του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουρ-
γεί από το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006 αναμορφωμένο 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο 

«Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική», σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις δια-
τάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄).

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η μεταπτυχιακή εξειδί-
κευση στη Γεωγραφία με έμφαση στις εφαρμογές της 
Γεωπληροφορικής. Αντικειμενικός σκοπός του Π.Μ.Σ. 
είναι η παραγωγή επιστημόνων και ερευνητών/τριών 
υψηλής ειδίκευσης, ικανών να συμβάλλουν στο σχε-
διασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή μεθόδων και 
τεχνικών Γεωπληροφορικής για την επίλυση γεωγραφι-
κών προβλημάτων που καλύπτουν όλο το φάσμα των 
πεδίων έρευνας της γεωγραφίας. Οι βασικοί στόχοι του 
προγράμματος είναι:

• Η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας 
στο προαναφερθέν αντικείμενο.

• Η συμβατότητα των παρεχόμενων μεταπτυχιακών 
γνώσεων με τις διεθνείς των σχετικών επιστημών, ερευ-
νητικών κατευθύνσεων και ειδικοτήτων.

• Η συμβατότητα των παρεχόμενων μεταπτυχιακών 
γνώσεων με τις ειδικές αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας 
και τα ιδιαίτερα χωρικά της προβλήματα.

• Η παραγωγή ερευνητικών στελεχών με σύγχρονες 
ανταγωνιστικές γνώσεις στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά 
εργασίας.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευ-
σης (Μ.Δ.Ε.) στη Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπλη-
ροφορική, με κατευθύνσεις:

α) Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική στην Ανθρωπογε-
ωγραφία και το Σχεδιασμό του Χώρου και

β) Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική στη Διαχείριση 
Φυσικού Περιβάλλοντος και Κινδύνων και 

2) Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.) στη Γεωγραφία.

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι Τμημάτων 
Γεωγραφίας καθώς και Τμημάτων σχολών θετικής τε-
χνολογικής και κοινωνικοοικονομικής κατεύθυνσης 
Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνω-
ρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, γίνονται 
δεκτοί/ές πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού 
αντικειμένου

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Με-
ταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία 
(3) εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα μαθημάτων

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε 90. 
Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, 
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οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους εκπαι-
δευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονο-
μή των κατά το άρθρο 3 τίτλων ορίζονται ως κατωτέρω.

Τα μεταπτυχιακά μαθήματα που προσφέρονται στα 
δύο (2) πρώτα εξάμηνα (Α1 και Β΄) του Π.Μ.Σ. εντάσσο-
νται στις δύο (2) κατευθύνσεις του ΠΜΣ. 

Συνολικά, στα δύο (2) πρώτα διδακτικά εξάμηνα του 
Π.Μ.Σ. προσφέρονται είκοσι (20) μεταπτυχιακά μαθή-
ματα, ενώ το τρίτο διδακτικό εξάμηνο (Γ1) αφιερώνεται 
στην εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. 
Τα μαθήματα διακρίνονται σε:

- Υποχρεωτικά (Υ), τα οποία έχουν ως σκοπό την από-
κτηση του βασικού γνωστικού υποβάθρου σε θέματα Γε-
ωπληροφορικής, μεθοδολογίας έρευνας στη Γεωγραφία, 
καθώς και σε θέματα που πραγματεύεται η κατεύθυνση 
που ανήκει ο/η φοιτητής/τρια. Οι φοιτητές/τριες και των 
δύο (2) κατευθύνσεων υποχρεούνται να παρακολουθή-
σουν τρία (3) κοινά υποχρεωτικά μαθήματα κατά τη 
διάρκεια του Α΄ εξαμήνου, και ένα (1) κοινό υποχρεωτι-
κό μάθημα κατά τη διάρκεια του Β΄ εξαμήνου. Σε κάθε 
κατεύθυνση προσφέρεται ένα (1) υποχρεωτικό μάθημα 
κατά τη διάρκεια του Α΄ εξαμήνου, το οποίο θεωρείται 
βασικό μάθημα για την κατεύθυνση και αποτελεί την 
πρώτη επαφή του/της φοιτητή/τριας με την κατεύθυνση 
του/της στο εξάμηνο αυτό.

- Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικά (KEY), τα οποία απο-
τελούν εξειδίκευση στην κατεύθυνση που ανήκει ο/η 
φοιτητής/τρια. Κατά τη διάρκεια του Β΄ εξαμήνου προ-
σφέρονται κατ' επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα σε 
κάθε κατεύθυνση εκ των οποίων οι φοιτητές/τριες υπο-
χρεούνται να επιλέξουν και να παρακολουθήσουν δύο 
(2) εκ τεσσάρων (4).

- Επιλογής (Ε). Δίνεται η δυνατότητα επιλογής ενός 
(1) μαθήματος: α) από την λίστα των εννέα (9) κοινών 
μαθημάτων Επιλογής και των δύο κατευθύνσεων, ή 
β) από τα κατ' επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα της κα-
τεύθυνσης που ανήκει ο/η φοιτητής/τρια αλλά δεν τα 
επέλεξε ως ΚΕΥ, ή γ) από τα τρία (3) ΚΕΥ μαθήματα της 
άλλης κατεύθυνσης.

Οι υποχρεώσεις των φοιτητών/τριών ως προς την επι-
λογή και παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων, 
κατανέμονται ανά εξάμηνο ως εξής: 

Α΄ Εξάμηνο
Οι φοιτητές/τριες υποχρεούνται στην επιλογή των τρι-

ών (3) κοινών υποχρεωτικών μαθημάτων και του ενός 
(1) υποχρεωτικού μαθήματος της κατεύθυνσης που εγ-
γράφηκαν. 

Β΄ Εξάμηνο
Οι φοιτητές/τριες υποχρεούνται στην επιλογή του 

ενός (1) κοινού υποχρεωτικού μαθήματος και δύο (2) 
κατ' επιλογήν υποχρεωτικών εκ των προσφερόμενων 
στην κατεύθυνσή τους. Ανάλογα με τα ειδικότερα ενδι-
αφέροντα τους, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες επιλέγουν 
επιπλέον ένα (1) μάθημα Επιλογής ως εξής: α) από την 
λίστα των εννέα (9) κοινών μαθημάτων Επιλογής και των 
δύο κατευθύνσεων, ή β) από τα κατ' επιλογήν υποχρεωτι-
κά μαθήματα της κατεύθυνσης που ανήκει ο/η φοιτητής/
τρια αλλά δεν τα επέλεξε ως KEY, ή γ) από τα τρία (3) KEY 
μαθήματα της άλλης κατεύθυνσης. 

Γ΄ Εξάμηνο
Οι φοιτητές/τριες εκπονούν τη μεταπτυχιακή τους 

έρευνα και προβαίνουν στη συγγραφή της σχετικής 
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Στο τέλος του 
εξαμήνου παραδίδουν και θα υποστηρίζουν τη μετα-
πτυχιακή τους διπλωματική εργασία.

Τα προσφερόμενα μαθήματα, πιο αναλυτικά, έχουν 
ως εξής: 

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος μαθήματος Πιστωτικές 
Μονάδες (ECTS)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Κατεύθυνση Α΄ και Β΄

Εισαγωγή στην Εφαρμοσμένη 
Γεωπληροφορική 7,5

Χωρική Ανάλυση 7,5

Μέθοδοι Έρευνας στη Γεωγραφία 7,5

Κατεύθυνση Α΄

Χώρος-Κοινωνία-Πολιτισμός 7,5

Κατεύθυνση Β '

Περιβαλλοντικές Αλλαγές 
και Κίνδυνοι 7,5

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Τίτλος μαθήματος Πιστωτικές 
Μονάδες (ECTS)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

Κατεύθυνση Α΄ και Β΄

Διαχείριση Γεωγραφικών 
Δεδομένων 7,5

ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Κατεύθυνση Α΄

Εφαρμογές Γεωπληροφορικής 
στις Κοινωνικές Επιστήμες 7,5

Παγκόσμια Γεω-Οικονομία 
και Άνιση Ανάπτυξη 7,5

Εφαρμογές Γεωπληροφορικής
σε θέματα Αστικής Γεωγραφίας 
και Περιφερειακής Ανάλυσης

7,5

Ειδικά Θέματα Εφαρμοσμένης 
Γεωπληροφορικής 7,5

Κατεύθυνση Β '

Εφαρμοσμένη Γεωμορφολογία 
και Περιβάλλον 7,5

Σχεδιασμός και Διαχείριση 
Προστατευτέων Περιοχών 7,5

Γεωπληροφορική και Διαχείριση 
Περιβαλλοντικών Κινδύνων 7,5

Ειδικά Θέματα Εφαρμοσμένης 
Γεωπληροφορικής 7,5



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26657Τεύχος Β’ 2455/09.08.2016

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Κατεύθυνση Α΄ και Β΄

Οπτικοποίηση Χωρικών 
Δεδομένων 7,5

Εφαρμογές Χωρικής Ανάλυσης 
στον Τομέα της Υγείας 7,5

Εφαρμοσμένη Δορυφορική 
Τηλεπισκόπηση 7,5

Ανάπτυξη Υπαίθρου 7,5

Εφαρμογές Γεωπληροφορικής 
στην Εκπαίδευση 7,5

Κλιματική Αλλαγή 7,5

Γεωγραφία Ανάλυσης Θέσης 7,5

Ανθρωπογεωγραφία 
του Αναπτυσσόμενου Κόσμου 7,5

Γεωγραφία των μετακινήσεων 7,5

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Τίτλος μαθήματος Πιστωτικές 
Μονάδες (ECTS)

Μεταπτυχιακή 
Διπλωματική Εργασία 30

Για την απονομή του τίτλου Μ.Δ.Ε. πρέπει να πληρού-
νται οι ακόλουθες βασικές προϋποθέσεις:

• Παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση στα μεταπτυ-
χιακά μαθήματα που επιλέξει ο/η φοιτητής/τρια κατά τη 
διάρκεια των σπουδών του στο Π.Μ.Σ.

• Συγγραφή και επιτυχής εξέταση της μεταπτυχιακής 
διπλωματικής εργασίας.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 
Ειδίκευσης κατ' έτος ορίζεται μέχρι τριάντα (30).

Άρθρο 8
Προσωπικό

Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν καθηγητές/τριες και λέ-
κτορες του Τμήματος Γεωγραφίας καθώς και καθηγητές/
τριες και λέκτορες και άλλων τμημάτων του ιδίου Πανε-
πιστημίου ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή/και 
της αλλοδαπής. Επίσης, στο ΠΜΣ μπορούν να απασχο-
ληθούν κατηγορίες διδασκόντων/ουσών, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του αρθρ.5 του N. 3685/2008.

Άρθρο 9 
Υλικοτεχνική Υποδομή

Οι ανάγκες λειτουργίας του ΠΜΣ θα καλύπτονται από 
την εκάστοτε υπάρχουσα υλικοτεχνική και ηλεκτρονική 
υποδομή του Τμήματος Γεωγραφίας και του Πανεπιστη-
μίου Αιγαίου.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το Ακαδ. Έτος 
2021-2022 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 

11α του άρθρου 80 του N. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 
Α΄), το 65% του ετήσιου συνολικού κόστους λειτουρ-
γίας του Π.Μ.Σ. που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες, 
ανέρχεται στο ποσό των 23.400,00 ευρώ και αναλύεται 
σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:

A/A ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ Ποσό €

1.
ΑΜΟΙΒΕΣ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ,  ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

5.000

2.
ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1.500

3. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 2.000

4. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2.000

5. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 1.500

6. 6. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 400

7. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 10.000

8. ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 1.000

ΣΥΝΟΛΟ 23.400

Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας καλύπτεται από δίδα-
κτρα, καθώς και άλλες πηγές (χορηγίες, δωρεές, έσοδα 
από ερευνητικά και άλλα προγράμματα, κ.λπ.).

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες του ΠΜΣ με 
τίτλο «Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική» 
που έχουν εισαχθεί μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 
θα περατώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της υπ' αριθμ. υπουργικής απόφασης αντικατά-
στασης 116511/Β7/23.7.2014(ΦΕΚ 2160/6.08.2014 τ.Β΄.

Για τους εισακτέους μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες 
ακαδ. έτος 2016-2017 και εντεύθεν, θα ισχύσουν οι δια-
τάξεις της παρούσας απόφασης Πρύτανη.

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση, θα ρυθμίζονται από τον κανονισμό μεταπτυχιακών 
σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύ-
ουσα Νομοθεσία.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μυτιλήνη, 27 Ιουλίου 2016

Ο Πρύτανης

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ

Ι

    Αριθμ. 2179 (4)
Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου του μέλους 

Ε.ΔΙ.Π., Νικολάου Λιβανού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 29 και 79 του N. 4009/2011 

(ΦΕΚ 195/06.09.2011 τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλι-
ση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των 
ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 68 παρ. 3 του N. 4235/2014 
(ΦΕΚ 32/11.02.2014 τ.Α΄).

3. Τον Εσωτερικό Κανονισμό του Τεχνολογικού Εκπαι-
δευτικού Ιδρύματος Πειραιά (ΦΕΚ 3257/20.12.2013 τ.Β΄).

4. Την πράξη συνέλευσης Τ.Ε.Ι. Πειραιά 1/21.01.2014 
(θέμα 2ο), που αφορά στην ισχύ των διατάξεων του πρό-
τερου εσωτερικού κανονισμού (Π.δ. 164/2009) για όλα 
τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από το νέο εσωτερικό 
κανονισμό (ΦΕΚ 3257/20.12.2013 τ.Β΄).

5. Τις διατάξεις του Π.δ. 69/2013 (ΦΕΚ 119/28.05.2013 
τ.Α΄) «Μετονομασία Τμημάτων-Συγχώνευση Τμημάτων-
Κατάργηση Παραρτήματος-Κατάργηση Τμημάτων-Συ-
γκρότηση σχολών του ΤΕΙ Πειραιά».

6. Την τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού του 
Τ.Ε.Ι. Πειραιά, όσον αφορά στον τίτλο του ιδρύματος 
(ΦΕΚ 3681/31.12.2014 τ.Β΄).

7. Την πράξη 587/19.02.2014 του Προέδρου του Ιδρύ-
ματος (ΦΕΚ 523/28.02.2014 τ.Β΄), σχετικά με την αυτο-
δίκαιη ένταξη του Λιβανού Νικολάου στην κατηγορία 
Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.).

8. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 27 του Ν. 4386/
2016 (ΦΕΚ 83/11.05.2016 τ.Α΄) «Ρυθμίσεις για την έρευνα 
και άλλες διατάξεις».

9. Τη με αριθμ. 1482/23.05.2016 αίτηση του Λιβανού 
Νικολάου, μέλους κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π. του τμήματος Δι-
οίκησης Επιχειρήσεων της σχολής Διοίκησης και Οικο-
νομίας για καθορισμό του γνωστικού του αντικειμένου.

10. Την πράξη 7/26.05.2016 (θέμα 11ο) της συνέλευ-
σης του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της σχολής 
Διοίκησης και Οικονομίας, σχετικά με τον καθορισμό του 
γνωστικού αντικειμένου του Λιβανού Νικολάου.

11. Το διορισμό του Λάζαρου Βρυζίδη, Προέδρου του 
Ιδρύματος (170/Υ.Ο.Δ.Δ./2013).

12. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού, 
διαπιστώνουμε:

τον καθορισμό του γνωστικού αντικειμένου του Λιβα-
νού Νικολάου, μέλους κατηγορίας Εργαστηριακού Δι-
δακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του τμήματος Διοίκησης 
Επιχειρήσεων της σχολής Διοίκησης και Οικονομίας ως 
εξής: «Εφαρμογές Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αιγάλεω, 28 Ιουλίου 2016

  Ο Πρόεδρος

ΛΑΖΑΡΟΣ ΒΡΥΖΙΔΗΣ  

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02024550908160008*


		2016-08-09T19:02:14+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




