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Ωδείου το οποίο θα στεγαστεί στον τρίτο όροφο κτιρίου 
επί της οδού Ορφανίδου αρ. 5.

Το Ωδείο θα λειτουργήσει τις εξής σχολές και τμήματα:
α. Σχολή Ανώτερων Θεωρητικών Μαθημάτων και Σύν-

θεσης με τμήματα:
1. ωδικής, 2. ενοργάνωσης πνευστών οργάνων, 3. αρ-

μονίας, 4. αντίστιξης, 5. φυγής, 6. σύνθεσης
β. Σχολή Ενόργανης Μουσικής με τμήματα:
1. πληκτών, 2. εγχόρδων, 3. πνευστών, 4. κρουστών 

οργάνων, 5. κλαβικύμβαλου (τσέμπαλο), 6. κλασικής 
κιθάρας

γ. Σχολή Μονωδίας με τμήματα:
1. μονωδίας, 2. μελοδραματικής
δ. Σχολή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής
ε. Σχολή Σαξοφώνου
στ. Σχολή Διεύθυνσης Ορχήστρας
ζ. Σχολή Διεύθυνσης Χορωδίας
η. Σχολή Άρπας
Β. Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται 

δαπάνη σε βάρος του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 29 Ιουλίου 2019

Η Αντιδήμαρχος 

ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ

Ι

    Αριθμ. απόφ. 318 (4)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων 

του Δήμου Καλαβρύτων. 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του 

ν. 3852/2010.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 3584/2007.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015. 
4. Την αριθμ. 2/2015/ΔΕΠ/5.1.2016 Εγκύκλιο του 

Υπουργείου Οικονομικών.
5. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο 

Δήμο.
6. Τις έκτακτες και επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες 

που δημιουργούνται κατά το Β΄ εξάμηνο του έτους 2019, 
οι οποίες επιβάλλουν την απασχόληση προσωπικού της 
υπηρεσίας Ληξιαρχείου πέραν του κανονικού ωραρίου 
εργασίας στις Δημοτικές Ενότητες Καλαβρύτων, Αρο-
ανίας, Κλειτορίας και Παΐων του Δήμου Καλαβρύτων.

7. Τις έκτακτες και επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες που 
δημιουργούνται κατά το Β' εξάμηνο του έτους 2019, οι οποίες 
επιβάλλουν την απασχόληση προσωπικού για την τήρηση 
των Πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κα-
λαβρύτων πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας.

8. Τις έκτακτες και επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες 
που δημιουργούνται κατά το Β' εξάμηνο του έτους 2019, 
οι οποίες επιβάλλουν την απασχόληση προσωπικού της 
υπηρεσίας ανταποκριτή ΟΑΕΔ, πέραν του κανονικού 
ωραρίου εργασίας στις Δημοτικές Ενότητες Καλαβρύ-

των, Αροανίας, Κλειτορίας και Παΐων του Δήμου Καλα-
βρύτων.

9. Ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω 
απασχόληση, κατά το Β' εξάμηνο του έτους 2019, θα 
ανέλθει στο ποσό των 3.400,00 ευρώ και αναλύεται ως 
ακολούθως:

- ΚΑΕ 10-6012: ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ «Αποζημίωση 
υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» 2.300,00 
ευρώ

- ΚΑΕ 10-6022:ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΙΔΑΧ «Αποζημίωση υπερω-
ριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερι-
νές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» 1.100,00 ευρώ 
Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις 
των ΚΑ 10-6012 και 10- 6022 του Προϋπολογισμού του 
Δήμου, οικονομικού έτους 2019, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση έξι (6) 
υπαλλήλων του Δήμου (τεσσάρων (4) για την υπηρεσία 
Ληξιαρχείου, ενός (1) για την τήρηση των Πρακτικών 
του Δημοτικού Συμβουλίου και ενός (1) ανταποκριτή 
ΟΑΕΔ),για εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά υπάλληλο για το 
δεύτερο εξάμηνο του έτους 2019, με την προβλεπόμενη 
από το Νόμο αποζημίωση, για την κάλυψη των προμνη-
μονευομένων υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου.

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπι-
κού, ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις 
ανάγκες της Υπηρεσίας.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Καλάβρυτα, 15 Ιουλίου 2019

Ο Δήμαρχος 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΟΥΡΑΣ
Ι

 Αριθμ. 6619 (5)
    Τροποποίηση - συμπλήρωση του άρθρου 4 της 

απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας «’Εγκριση του Κανονισμού του Α΄ 

κύκλου Σπουδών του Τμήματος Μουσικής Επι-

στήμης και Τέχνης της Σχολής Κοινωνικών, Αν-

θρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανε-

πιστημίου Μακεδονίας» (Β΄1430/2019). 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) «Δομή, λει-

τουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 
διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» 
και ειδικότερα του Κεφαλαίου Ζ΄ και Η΄, όπως τροποποι-
ήθηκαν και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του κεφ. Β του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) 
«Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 8, της παρ. 2 του άρ. 21 
και του εδ. ιε της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4485/2017 
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(Α΄ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαί-
δευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

4. Το π.δ. 147/10.4.1990 (Α΄ 56) «Μετονομασία της 
Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης σε Πα-
νεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών 
Επιστημών - Μετονομασία ίδρυση τμημάτων και ρύθ-
μιση των θεμάτων που ανακύπτουν».

5. Το π.δ. 363/20.9.1996 (Α΄ 235) «Ίδρυση Τμημάτων 
στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινω-
νικών Επιστημών».

6. Το π.δ. 88/5.6.2013 (Α΄ 129) «Μετονομασία του Πα-
νεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών 
Επιστημών, συγχώνευση τμημάτων και ίδρυση-συγκρό-
τηση σχολών».

7. Την απόφαση της αριθμ. 13/6.2.2019 συνεδρίασης 
της Συνέλευσης του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και 
Τέχνης.

8. Την απόφαση της αριθμ. 17/26.3.2019 συνεδρία-
σης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
(4583/2019 - ΦΕΚ 1430/Β’/16.4.2019).

9. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Μουσι-
κής Επιστήμης και Τέχνης σχετικά με την τροποποίηση-
συμπλήρωση του άρθρου 4 του Κανονισμού Α΄ Κύκλου 
Σπουδών (αρ. συνεδρ. 28/3.7.2019).

10. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας (αρ. συνεδρ. 28/10.7.2019) σχετικά με την 
έγκριση της τροποποίησης του άρθρου 4 του Κανονι-
σμού Α΄ Κύκλου Σπουδών του Τμήματος Μουσικής Επι-
στήμης και Τέχνης.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπο-
λογισμού του Ιδρύματος, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε - συμπληρώνουμε το άρθρο 4 παρ. 2β 
του Κανονισμού του Α΄ κύκλου Σπουδών του Τμήματος 
Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης της Σχολής Κοινωνικών, 
Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστη-
μίου Μακεδονίας (Β΄1430) ως ακολούθως:

Άρθρο 4 
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ 
ΣΠΟΥΔΕΣ - ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΕΜΣ-ΜΕ) 

Η ειδίκευση ΕΜΣ-ΜΕ υπάγεται σε καθεμία από τις 
τέσσερις κατευθύνσεις του Τμήματος, όπως αυτές ορί-
ζονται στο ιδρυτικό Προεδρικό Διάταγμα 363/1996. 
Η κατεύθυνση σπουδών στην οποία εντάσσεται η ει-
δίκευση «Εφαρμοσμένες Μουσικές Σπουδές-Μουσική 
Εκπαίδευση» (ΕΜΣ-ΜΕ) προσδιορίζεται αφενός από την 
επιλογή του Καλλιτεχνικού Αντικειμένου, αφετέρου από 
τα μαθήματα κορμού και από τα μαθήματα υποχρεωτι-
κής επιλογής της εκάστοτε κατεύθυνσης.

2. Το Καλλιτεχνικό Αντικείμενο (εφεξής ΚΑ) στις ΕΜΣ-
ΜΕ μπορεί να είναι: 

(α) ατομικό-εργαστηριακό, το οποίο παρακολουθείται 
μετά από την επιτυχή συμμετοχή του φοιτητή στη δια-
δικασία της Ακρόασης (που περιγράφεται παραπάνω). 
Αλλαγή από ατομικό ΚΑ σε άλλο ατομικό ΚΑ μπορεί να 
γίνει μόνο μία φορά κατά τη διάρκεια των σπουδών, 
ύστερα από επιτυχή συμμετοχή του φοιτητή σε σχετική 
διαδικασία ακρόασης. Αλλαγή από την ΕΜΣ-ΜΕ και ατο-
μικό ΚΑ σε Καλλιτεχνική Ειδίκευση μπορεί να γίνει μόνο 
κατόπιν ακρόασης του φοιτητή στο τέλος του πρώτου 

έτους σπουδών, και συγκεκριμένα στην εξεταστική του 
Ιουνίου ή/και του Σεπτεμβρίου.

Σε περίπτωση αλλαγής ΚΑ που συνοδεύεται από αλλα-
γή κατεύθυνσης, η κατεύθυνση που αναγράφεται στον 
απονεμόμενο τίτλο σπουδών είναι αυτή με τα περισ-
σότερα εξάμηνα παρακολούθησης. Σε περίπτωση ίσου 
αριθμού εξαμήνων, αναγράφεται η κατεύθυνση σπου-
δών της τελευταίας αλλαγής.

(β) ομαδικό-εργαστηριακό, επιλέγεται σε περίπτωση 
αποτυχίας του φοιτητή στη διαδικασία ακρόασης, σε συ-
νεννόηση με τους διδάσκοντες της επιτροπής ακρόασης. 
Αλλαγή από ομαδικό ΚΑ σε άλλο ομαδικό ΚΑ μπορεί να 
γίνεται κάθε ακαδημαϊκό έτος, στην έναρξη του χειμε-
ρινού εξαμήνου.

Αλλαγή από ομαδικό ΚΑ σε ατομικό ΚΑ μπορεί να γίνει 
μόνο μία φορά κατά τη διάρκεια των σπουδών, ύστερα 
από επιτυχή συμμετοχή στη διαδικασία της ακρόασης. 
Αλλαγή από ΕΜΣ-ΜΕ και ομαδικό ΚΑ σε Καλλιτεχνική 
Ειδίκευση μπορεί να γίνει μόνο κατόπιν ακρόασης στο 
τέλος του πρώτου έτους σπουδών, και συγκεκριμένα 
στην εξεταστική του Ιουνίου ή/και του Σεπτεμβρίου.

Δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις μετά από από-
φαση της Συνέλευσης του Τμήματος και ύστερα από 
θετική εισήγηση του διδάσκοντος καθώς και εκ μέρους 
του/της ενδιαφερόμενου/ης φοιτητή/τριας υποβολής 
αιτιολογημένης αίτησης συνοδευόμενης από Υπεύθυνη 
Δήλωση του/της για την αποδοχή της παράτασης της 
διάρκειας των Σπουδών του/της, η συμμετοχή του/της 
στη διαδικασία της ακρόασης για εισαγωγή σε καλλιτε-
χνική ειδίκευση πέραν του πρώτου έτους σπουδών και 
στο τέλος του δεύτερου έτους σπουδών, εφόσον αυτό 
δεν αντίκειται στην κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 26 Ιουλίου 2019

Ο Πρύτανης

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΤΡΑΝΙΔΗΣ 
Ι

     Αριθμ. 6620 (6)
Έγκριση τροποποίησης του άρθρου 16 παρ. 16.1 

της αριθμ. 70/2018 (Β΄ 4327) απόφασης της Συ-

γκλήτου Έγκριση Κανονισμού του Προγράμμα-

τος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Πολιτικές 

και Οικονομικές Σπουδές Σύγχρονης Ανατολικής 

και Νοτιοανατολικής ευρώπης - Master's Degree 

in Politics and Economics of Contemporary 

Eastern and Southeastern Europe» του Τμήμα-

τος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπου-

δών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών 

Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας». 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
(Συνεδρίαση 28/10.7.2019) 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) «Οργάνωση 

και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για 
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