
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός παγίου κατ’ αποκοπή χορηγήματος 
καθαριότητας, για την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πό-
λης Θεσσαλονίκης.

2 Τροποποίηση απόφασης υπαγωγής στις διατά-
ξεις του ν.3908/2011 της εταιρείας «ΚΑΚΟΣΙΜΟΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ», όπως ισχύει.

3 Έγκριση απόφασης του Πρύτανη Ο.Π.Α., περί ορι-
σμού Αναπληρωτών Πρυτάνεως, ανάθεσης αρμο-
διοτήτων σε αυτούς και καθορισμού της σειράς 
αναπλήρωσης του Πρύτανη.

4 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 107280/Β7/10.7.2014 
υπουργικής απόφασης (Β’ 1934) που αφορά στην 
έγκριση λειτουργίας του Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Εκπαιδευτικής 
και Κοινωνικής Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών, 
Ανθρωπιστικών και Τεχνών του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας με τίτλο «Επιστήμες της Εκπαίδευσης 
και της Διά Βίου Μάθησης (Sciences of Education 
and Lifelong Learning)».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΠΟΘ/     
ΤΔΟΥΦΑ/264959/172080/3039/1026 (1)
Καθορισμός παγίου κατ' αποκοπή χορηγήματος 

καθαριότητας, για την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πό-

λης Θεσσαλονίκης. 

 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ   ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 
ΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 104/2014 (ΦΕΚ 171/Α’/28.08.2014) «Περί Ορ-

γανισμού του ΥΠΠΟΑ».
2. Το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α’/22.09.2015) «Ανασύ-

σταση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού…».
3. Το π.δ.73/2015 (ΦΕΚ 116/Β’/23-09-2015) «Διορισμός 

Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών».

4. Την υπουργική απόφαση ΥΠ.ΠΟ.Α./ΓΔΔΥ/ΔΟΕΠΥ/ 
275923/4952/379/24-10-2014 (ΦΕΚ Β’/2891/29-10-2014 
«Για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού στις Περιφερειακές υπηρεσίες 
και στα δημόσια μουσεία αρμοδιότητας της Γενικής Διεύ-
θυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής κληρονομιάς και 
στις περιφερειακές υπηρεσίες αρμοδιότητας της γενικής 
Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έρ-
γων του ΥΠΠΟΑ».

5. Το υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/ 
234221/20575/19434/14928/21-06-2017 έγγραφο Ορι-
σμού αναπληρωτή Προϊσταμένου στην Εφορεία Αρχαι-
οτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης.

6. Το ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α’/15-9-2011) « Σύσταση 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβά-
σεων» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το 
ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α’/02-02-2012).

7. Το ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης 
και εποπτείας - Ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ- Δη-
μόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις».

8. Το ν.4412/2016 (Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων 
προμηθειών και υπηρεσιών» Προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ.

9. Το π.δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α’/10-07-2007) «Κανονι-
σμός Προμηθειών του Δημοσίου».

10.Το π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α’/05-08-2016 ) Ανάληψη 
υποχρεώσεων από τους διατάκτες.

11. Το άρθρο 2 της αριθμ. 2/5091/0026/25-05-2012 
απόφασης του Υπ. Οικονομικών «Καθορισμός διαδικα-
σίας κ.λπ.» (1741Β’/2012).

12. Το ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α’/13.07.2010) «Ενίσχυση 
της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση Νόμων 
και Πράξεων Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοι-
κητικών οργάνων στο διαδίκτυο πρόγραμμα Διαύγεια 
και άλλες διατάξεις».

13. Την ανάγκη για «Κατ’ αποκοπή χορήγημα για καθα-
ριότητα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης, 
από εξωτερικό συνεργείο καθαρισμού», αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε την πάγια επιχορήγηση για καθαριότητα, 
για το χρονικό διάστημα έως 31/12/2017 της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης σε 15.000,00€.

Η δαπάνη αυτή θα βαρύνει την πίστωση του προϋπο-

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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λογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 21/110 και Κωδικού 
Αριθμού Εξόδου 1232 του οικονομικού έτους 2017.

Η παραπάνω πίστωση θα εισπράττεται τμηματικά 
από τον Προϊστάμενο της ΕΦΑΠΟΘ, μέσω χρηματικού 
εντάλματος, για την πληρωμή δαπανών καθαρισμού 
των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης.

Μετά την λήξη του τρέχοντος έτους, ο Προϊστάμενος 
της ανωτέρω Υπηρεσίας, ως υπεύθυνος διαχειριστής της 
πίστωσης αυτής υποχρεούται να αποδώσει λογαριασμό 
σωστής διαχείρισης, υποβάλλοντας πλήρη δικαιολογη-
τικά στην Υπηρεσία του.

Καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και εντολών Πλη-
ρωμής με α/α 50962/26-06-2017 και ΑΔΑ:64ΓΚ4653Π4-Υ6Β.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Θεσσαλονίκη, 7 Ιουλίου 2017

 Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Εφορείας

ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΑΔΑΜ -ΒΕΛΕΝΗ   

 Ι 

(2)
 Τροποποίηση απόφασης υπαγωγής στις διατά-

ξεις του ν.3908/2011 της εταιρείας «ΚΑΚΟΣΙΜΟΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ», όπως ισχύει. 

Με την IE/57040/2486/Π07/6/ 00021/Ε/ν.3908/2011/ 
20-06-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου 
εγκρίθηκε η τροποποίηση της αριθ. ΙΕ/97807/3977/Π07/ 
6/00021/Ε/Ν.3908/2011/08-11-2013 (ΦΕΚ-ΤΕΥΧΟΣ Β’-
Αρ. φύλλου 2944/21-11-2013) απόφασης υπαγωγής στις 
διατάξεις του ν.3908/2011 επένδυσης της εταιρείας «ΚΑ-
ΚΟΣΙΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ» που αναφέρεται στην επέκταση 
υφιστάμενης μονάδος με τη δημιουργία νέων ψυκτικών 
θαλάμων αποθήκευσης οπωροκηπευτικών», στη θέση 
Δοκίμια Αγίου Σπυρίδωνα,του Δ. Αρταίων, του Ν. Άρτας, 
συνολικού κόστους 2.137.748,30 €.

Με την απόφαση αυτή (IE/57040/2486/Π07/6/00021/
Ε/Ν.3908/2011/20-06-2017 απόφαση του Περιφερειάρ-
χη Ηπείρου) εγκρίνεται η αλλαγή στοιχείων του φορέα 
που αφορά στην αλλαγή εταιρικής μορφής και επωνυμί-
ας του φορέα της επένδυσης, δηλ. νέα επωνυμία φορέα 
της επένδυσης «ΚΑΚΟΣΙΜΟΣ Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩ-
ΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΚΑΚΟΣΙΜΟΣ Ε. 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.».

Δεν απαιτείται έγκριση γνωμοδοτικής επιτροπής βάσει 
του άρθρου 11 παραγρ. 5 και του άρθρου 16 (μεταβα-
τικές διατάξεις) του ν.3908/2011 (ΦΕΚ 8/Α΄/1-2-2011) 
«Ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων για την Οικονομική 
Ανάπτυξη,την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερει-
ακή Συνοχή», της παραγράφου 3 του άρθρου 8 και του 
άρθρου 9 του π.δ. 33/2011.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

 Ο Περιφερειάρχης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ       

 Αριθμ. 4792 (3)
Έγκριση απόφασης του Πρύτανη Ο.Π.Α., περί ορι-
σμού Αναπληρωτών Πρυτάνεως, ανάθεσης αρ-
μοδιοτήτων σε αυτούς και καθορισμού της σει-
ράς αναπλήρωσης του Πρύτανη. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
(συνεδρίαση 13/13.07.2017) 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ.17 του ν.4009/2011 

(ΦΕΚ 195/06.09.2011 τ.Α') «Δομή, λειτουργία, διασφάλι-
ση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των 
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως έχει τροπο-
ποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει,

2. την με αριθ. 7304/11.11.2015 απόφαση του Συμ-
βουλίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (συ-
νεδρίαση 4η/11.11.2015) για το διορισμό του Εμμανουήλ 
Γιακουμάκη του Αθανασίου, Καθηγητή του Τμήματος 
Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας 
της Πληροφορίας, ως Πρύτανη του Οικονομικού Πανε-
πιστημίου Αθηνών (ΦΕΚ 823/τ. ΥΟΔΔ/17.11.2015),

3. την με αριθ. 198585/Ζ1/7.12.2015 διαπιστωτική 
πράξη του Υπουργού και της Αναπληρώτριας Υπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την οποία δια-
πιστώνεται ο διορισμός του Εμμανουήλ Γιακουμάκη του 
Αθανασίου, Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής της 
Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, 
ως Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
με πλήρη θητεία, από της εκδόσεως της Διαπιστωτικής 
Πράξης (ΑΔΑ: Β8Ο04653ΠΣ-79Δ),

4. την 7945/09.12.2015 απόφαση του Πρύτανη του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών περί ορισμού Ανα-
πληρωτών Πρύτανη/Πρυτάνεως μεταβίβαση αρμοδιο-
τήτων σε αυτούς και καθορισμού της σειράς αναπλήρω-
σης Πρύτανη, η οποία εγκρίθηκε με την 8093/15.12.2015, 
(Β' 2960) απόφαση Συμβουλίου καθώς και την τροποποί-
ηση αυτής με την 2386/13.04.2016 απόφαση η οποία 
εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ. 2478/18.04.2016 (Β' 1234) 
απόφαση Συμβουλίου,

5. την 29046/Ζ1/21.02.2017, (ΥΟΔΔ 104) διαπιστωτική 
πράξη του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμά-
των, με την οποία διαπιστώνεται η λήξη της θητείας των 
μελών του Συμβουλίου του Ο.Π.Α. από την ημερομηνία 
υποβολής της παραίτησής τους,

6. τις διατάξεις της παρ. 13β του άρθρου 8 του 
ν. 4009/2011 (Α' 195), όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 
4 του άρθρου 26 του ν. 4386/2016, (Α' 83) σύμφωνα με 
την οποία σε περίπτωση αδυναμίας του Συμβουλίου να 
λάβει απόφαση υποκαθίσταται από τη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι,

7. το γεγονός ότι, σύμφωνα με το άρθρο 90 του π.δ. 
63/2005 «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά όργανα», με την εφαρμογή της παρού-
σας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισμού ή του Προϋπολογισμού του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αποφασίζει:

Την έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 4533/07.07.2017 από-
φασης του Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, η οποία έχει ως εξής:
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Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ.17 του ν. 4009/2011, 

(Α 195), όπως έχει τροποποιηθεί συμπληρωθεί και ισχύει,
2. την 7304/11.11.2015, (ΥΟΔΔ' 823), απόφαση του 

Συμβουλίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
(συνεδρίαση 4η/11.11.2015) για το διορισμό του Εμμα-
νουήλ Γιακουμάκη, Καθηγητή του Τμήματος Πληροφο-
ρικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πλη-
ροφορίας, ως Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών,

3. την 198585/Ζ1/7.12.2015 (ΑΔΑ: Β8Ο04653ΠΣ-79Δ) 
διαπιστωτική πράξη του Υπουργού και της Αναπληρώ-
τριας Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
με την οποία διαπιστώνεται ο διορισμός του Εμμανουήλ 
Γιακουμάκη, Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής της 
Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, 
ως Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
με πλήρη θητεία, από της εκδόσεως της διαπιστωτικής 
πράξης,

4. το 202648/Ζ1 /10.12.2015 έγγραφο του Υπουργεί-
ου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα 
με το οποίο η θητεία του Πρύτανη του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών είναι τετραετής και λήγει στις 
31.08.2019,

5. την 7945/09.12.2015 απόφαση Πρύτανη του Οικο-
νομικού Πανεπιστημίου Αθηνών περί ορισμού Αναπλη-
ρωτών Πρύτανη/Πρυτάνεως μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
σε αυτούς και καθορισμού της σειράς αναπλήρωσης 
Πρύτανη, η οποία εγκρίθηκε με την 8093/15.12.2015, 
(Β' 2960) απόφαση Συμβουλίου καθώς και την τροπο-
ποίηση αυτής με την 2386/13.04.2016 απόφαση η οποία 
εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ. 2478/18.04.2016 (Β' 1234) 
απόφαση Συμβουλίου,

6. την 29046/Ζ1/21.02.2017, (ΥΟΔΔ’104) διαπιστωτική 
Πράξη του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμά-
των, με την οποία διαπιστώνεται η λήξη της θητείας των 
μελών του Συμβουλίου του Ο.Π.Α. από την ημερομηνία 
υποβολής της παραίτησής τους,

7. τις διατάξεις της παρ. 13β του άρθρου 8 του 
ν. 4009/2011 (Α' 195), όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 
4 του άρθρου 26 του ν. 4386/2016, (Α' 83) σύμφωνα με 
την οποία σε περίπτωση αδυναμίας του Συμβουλίου να 
λάβει απόφαση υποκαθίσταται από τη Σύγκλητο του 
Α.Ε.Ι.,

8. το γεγονός ότι, σύμφωνα με το άρθρο 90 του 
π.δ. 63/2005 «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 
και τα Κυβερνητικά όργανα», με την εφαρμογή της πα-
ρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του Κρατικού Προϋπολογισμού ή του Προϋπολογισμού 
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αποφασίζει:

Α) Ορίζει ως Αναπληρωτές Πρυτάνεως
α) τον καθηγητή Δημήτριο Μπουραντώνη του Χαρα-

λάμπους (ΑΔΤ ΑΕ 119328) με τίτλο Αναπληρωτής Πρυτά-
νεως Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού.

β) τον Αναπλ. Καθηγητή Γεώργιο Ξυλωμένο του Βασι-
λείου (ΑΔΤ: ΑΒ 346953), με τίτλο Αναπληρωτής Πρυτά-
νεως Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης,

γ) τον Καθηγητή Δημήτριο Γκρίτζαλη του Αριστομέ-
νη (ΑΔΤ: ΑΒ 643944), με τίτλο Αναπληρωτής Πρυτάνεως 
Έρευνας.

Β) Αναθέτει στους Αναπληρωτές Πρυτάνεως τις ακό-
λουθες αρμοδιότητές του:

Ι.  Στον Αναπληρωτή Πρυτάνεως καθηγητή Δημήτριο 
Μπουραντώνη αναθέτει τις ακόλουθες αρμοδιότη-
τές του:

1. Την εποπτεία της εύρυθμης λειτουργίας όλων των 
διοικητικών υπηρεσιών, των ακαδημαϊκών μονάδων και 
των γραμματειών των συλλογικών οργάνων του Ιδρύ-
ματος.

2. Την υπογραφή πράξεων χορήγησης χρονοεπιδό-
ματος, κατάταξης σε βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο, 
χορήγησης αδειών, εξαιρουμένων των αδειών κατοχής Β' 
θέσης καθηγητών/λεκτόρων, όλων των κατηγοριών του 
προσωπικού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
μονίμου ή με σύμβαση οποιασδήποτε μορφής, καθώς 
και του Εκπαιδευτικού Προσωπικού, μονίμου ή με σύμ-
βαση οποιασδήποτε μορφής.

3. Την παρακολούθηση της λειτουργίας του Κέντρου 
Επαγγελματικής Κατάρτισης Οικονομικού Πανεπιστημί-
ου Αθηνών (Κ.Ε.Κ./Ο.Π.Α.).

4. Την παρακολούθηση και εποπτεία της ακαδημαϊκής 
λειτουργίας του Ιδρύματος.

5. Τη μέριμνα για την οργάνωση και εφαρμογή των 
ωρολογίων προγραμμάτων διδασκαλίας καθώς και για 
την αποδοτική διαχείριση των εκπαιδευτικών υποδομών 
του Ιδρύματος.

6. Την υπογραφή πράξεων που αφορούν σε εγγραφές 
και μετεγγραφές φοιτητών, Ελλήνων ή αλλοδαπών και 
κατατάξεων πτυχιούχων.

7. Την εποπτεία της εύρυθμης λειτουργίας της Βιβλιο-
θήκης του Ο.Π.Α., ως αυτοτελούς και αποκεντρωμένης 
υπηρεσίας του Ιδρύματος καθώς επίσης και της Φοιτη-
τικής Λέσχης Ο.Π.Α.

8. Την εποπτεία της ενημέρωσης της ιστοσελίδας του 
Ιδρύματος.

9. Την εποπτεία της λειτουργίας της Μονάδας Διασφά-
λισης Ποιότητας του Ιδρύματος (ΜΟ.ΔΙ.Π.).

10. Την έγκριση αναπαραγωγής και διανομής πανεπι-
στημιακών σημειώσεων.

11. Την παρακολούθηση των δράσεων του Οικονομι-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών, που σχετίζονται με τη Δομή 
Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.).

12. Τη μέριμνα για θέματα φοιτητικής μέριμνας και την 
υπογραφή σχετικών αποφάσεων.

II.  Στον Αναπληρωτή Πρυτάνεως Αναπλ. Καθηγητή 
Γεώργιο Ξυλωμένο αναθέτει τις ακόλουθες αρμο-
διότητές του:

1. Την κατάρτιση και αναμόρφωση του ετήσιου τακτι-
κού οικονομικού προϋπολογισμού και του προγράμματος 
δημοσίων επενδύσεων καθώς και την κατάρτιση των σχε-
τικών απολογισμών, τα οποία διαβιβάζει στον Πρύτανη.

2. Την παρακολούθηση της εκτέλεσης του ετήσιου 
τακτικού οικονομικού προϋπολογισμού καθώς και του 
προγράμματος δημοσίων επενδύσεων.
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3. Την υπογραφή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης 
δαπανών, διακηρύξεων και συμβάσεων για την εκτέλεση 
έργων, εργασιών, προμηθειών και την παροχή υπηρεσι-
ών προς το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, εφόσον 
αυτή δεν έχει μεταβιβασθεί σε άλλα όργανα.

4. Την υπογραφή συμβάσεων με μισθωτές και εκμι-
σθωτές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που 
αφορούν στην εκτέλεση των προϋπολογισμών του Ιδρύ-
ματος, μετά από απόφαση των κατά νόμο προβλεπόμε-
νων οργάνων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

5. Την υπογραφή των μισθοδοτικών καταστάσεων των 
πάσης φύσεως αποδοχών του προσωπικού.

6. Την υπογραφή των χρηματικών ενταλμάτων πληρω-
μής και προπληρωμής που αφορούν στην εκτέλεση των 
προϋπολογισμών του Ιδρύματος, μετά από απόφαση 
των κατά νόμο προβλεπόμενων οργάνων του Οικονο-
μικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

7. Την υπογραφή πράξεων συγκρότησης επιτροπών 
για την ανάδειξη ανάδοχου που αφορούν προμήθειες, 
υπηρεσίες και έργα, καθώς και των πράξεων συγκρότη-
σης επιτροπών παραλαβής αυτών.

8. Την ευθύνη και την εποπτεία θεμάτων που αφορούν 
στην αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφορικής και τηλε-
πικοινωνιών για την αναβάθμιση των υπηρεσιών του 
Ιδρύματος.

III.  Στον Αναπληρωτή Πρυτάνεως καθηγητή Δημήτριο 
Γκρίτζαλη αναθέτει τις ακόλουθες αρμοδιότητές 
του:

1. Την Προεδρία της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδι-
κού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών.

2. Την εκπροσώπηση του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών στη σύναψη συμβάσεων χρηματοδότησης με 
τρίτους για την εκτέλεση έργων και δραστηριοτήτων του 
Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, των οποίων 
ο προϋπολογισμός δεν υπερβαίνει τα δύο (2) εκατομ-
μύρια ευρώ.

3. Την υπογραφή των πάσης φύσεως εγγράφων, αι-
τήσεων, προτάσεων για την ανάληψη υπό του Πανεπι-
στημίου ερευνητικών έργων στα πλαίσια προκηρυσο-
μένων ερευνητικών προγραμμάτων, συμμετοχής του 
Πανεπιστημίου σε προκηρυχθησόμενους διαγωνισμούς 
για την ανάληψη ερευνητικών έργων, την υπογραφή των 
σχετικών ΤΔΕ/ΤΔΥ, καθώς και συμβάσεων, συμβολαίων 
πληρεξούσιων ή οιωνδήποτε άλλων απαιτουμένων εγ-
γράφων, υπό την ιδιότητα του ως Προέδρου της, υπό της 
υπ' αριθμ. 679/22.8.1996, (Β' 826) υπουργικής αποφάσε-
ως, προβλεπομένης Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού 
Λογαριασμού.

IV. Τον Πρύτανη όταν απουσιάζει, κωλύεται, έχει ακυ-
ρωθεί η εκλογή του ή ελλείπει για οποιονδήποτε λόγο 
αναπληρώνει ο Αναπληρωτής Πρυτάνεως καθηγητής 
Δημήτριος Μπουραντώνης, τούτου δε απόντος ή κωλυ-
ομένου ή ελλείποντος ή ακυρωθέντος του ορισμού του, 
αναπληρώνει ο Αναπληρωτής Πρυτάνεως καθηγητής 
Δημήτριος Γκρίτζαλης, τούτου δε απόντος ή κωλυομέ-
νου ή ελλείποντος ή ακυρωθέντος του ορισμού του, ανα-

πληρώνει ο Αναπληρωτής Πρυτάνεως Αναπλ. Καθηγητής 
Γεώργιος Ξυλωμένος.

Γ) Η απόφαση αυτή να υποβληθεί στη Σύγκλητο του 
Ιδρύματος κατ' εφαρμογή της παρ. 13Β του άρθρου 8 
του ν. 4009/2011.

Ο Πρύτανης 
Καθηγητής Εμμανουήλ Α. Γιακουμάκης

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει με τη δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Από τη δημοσίευσή της καταργούνται οι 7945/9.12.2015 
και 2386/13-04-2016 αποφάσεις, που εγκρίθηκαν από το 
Συμβούλιο Ο.Π.Α. με τις 8093/15.12.2015 (Β΄ 2960) και 
2478/18.04.2016 (Β΄ 1234) αποφάσεις αντίστοιχα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 13 Ιουλίου 2017 

Ο Πρύτανης

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ   

 Ι 

 Αριθμ. 5568 (4)
Τροποποίηση της υπ' αριθ. 107280/Β7/10.7.2014 

υπουργικής απόφασης (Β' 1934) που αφορά 

στην έγκριση λειτουργίας του Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Εκπαι-

δευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής της Σχολής 

Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών και Τεχνών του Πα-

νεπιστημίου Μακεδονίας με τίτλο «Επιστήμες της 

Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης (Sciences 

of Education and Lifelong Learning)». 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ TOY 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 

6, παρ. 3, (Α'148) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχια-
κές σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις 
του άρθρου 24 του ν. 3696/2008 (Α'177), του άρθρου 27 
του ν. 3794/2009 (Α'156) και του άρθρου 37, παρ. 5 του 
ν. 3848/2010 (Α'71).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του 
ν. 4009/2011 (Α'195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά-
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε 
με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ' του ν. 4025/2011 
(Α'228), του άρθρου 5, παρ. 8 του ν. 4076/2012 (Α'159) 
και του άρθρου 34, παρ. 2 του ν. 4115/2013 (Α' 24) και 
του άρθρου 34 του ν. 4301/2014 (Α'223).

3. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (Α' 189) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτα-
τη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης 
πιστωτικών μονάδων -Παράρτημα διπλώματος» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

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

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α'98).

6. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύν-
θεσης του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πο-
λιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (συνεδρίαση υπ' 
αριθ. 34/04.05.2017).

7. Την απόφαση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας (συνεδρίαση υπ' αριθμ. 
41/23.06.2017).

8. Το με αριθ. 203 της 17.1.2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ από 
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής 
Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

9. Την υπ' αριθ. 107280/Β7/10.7.2014 υπουργική από-
φαση (Β'1934) που αφορά στην έγκριση λειτουργίας του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος 
Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής της Σχολής Κοι-
νωνικών, Ανθρωπιστικών και Τεχνών του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας με τίτλο «Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της 
Δια Βίου Μάθησης (Sciences of Education and Lifelong 
Learning)». 

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

Τροποποιούμε την υπ' αριθμ. 107280/Β7/10.7.2014 
υπουργική απόφαση (Β'1934) που αφορά στην έγκριση 
λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-

δών του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτι-
κής της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών και Τεχνών 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με τίτλο «Επιστήμες 
της Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης (Sciences 
of Education and Lifelong Learning)», και συγκεκριμένα 
τα άρθρα 3, 5 και 6, ως εξής:

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 
(ΜΔΕ) στις «Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου 
Μάθησης (Sciences of Education and Lifelong Learning)» 
με τις εξής κατευθύνσεις:

(α) «Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία» («Educational 
Administration and Leadership»)

(β) «Πληροφορική και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαί-
δευση» (ICT in Education).

Στην κατεύθυνση (β), το πρόγραμμα σπουδών είναι κα-
τάλληλα σχεδιασμένο ώστε οι φοιτητές να εμβαθύνουν 
περαιτέρω είτε σε θέματα «Τεχνολογίες Πληροφορίας και 
Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση», είτε σε θέματα «STEM 
και Ρομποτική στην Εκπαίδευση», για τα οποία δίνεται 
βεβαίωση θεματικής ειδίκευσης.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυ-
χιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) ορίζεται σε τρία 
(3) εξάμηνα. Ο ανώτατος χρόνος απόκτησης του μετα-
πτυχιακού διπλώματος ορίζεται σε τρία (3) έτη από την 
ημερομηνία εγγραφής του φοιτητή στο Π.Μ.Σ.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

(α)  Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία

Α' Εξάμηνο Σπουδών

Α/Α Μαθήματα Υποχρεωτικά (Υ) Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

1. Μεθοδολογία Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες 
(Κοινό μάθημα στις δύο κατευθύνσεις) Υ (Κορμού) 6

2. Οικονομία της Εκπαίδευσης και Διοίκηση Ολικής 
Ποιότητας Υ (Κατεύθυνσης) 8

3. Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης Υ (Κατεύθυνσης) 8

4. Η Ηγεσία στην Εκπαίδευση Υ (Κατεύθυνσης) 8

Β' Εξάμηνο Σπουδών

Α/Α Μαθήματα Υποχρεωτικά (Υ) Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

5. Συναισθηματική Νοημοσύνη και Ηγεσία Υ (Κατεύθυνσης) 7

6. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Ηθική Υ (Κατεύθυνσης) 7

7. Επαγγελματική Ανάπτυξη Ηγετών Εκπαίδευσης και 
Mentoring Υ (Κατεύθυνσης) 7

8. Καλές Πρακτικές στην  Εκπαίδευση - Εμπειρία 
Πεδίου (Practicum) Υ (Κατεύθυνσης) 9
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Γ’ Εξάμηνο Σπουδών

Α/Α Μαθήματα Υποχρεωτικά (Υ) Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

9. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Υ (Κατεύθυνσης) 30

(β)  Κατεύθυνση Πληροφορική και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση 
Κάθε φοιτητής είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς συνολικά σε 8 μαθήματα. 

Τόσο στο Α' όσο και στο Β' εξάμηνο, οι φοιτητές παρακολουθούν δύο Υποχρεωτικά μαθήματα και δύο Υποχρεω-
τικά Επιλογής (συνολικά 30 ECTS). Τα μαθήματα που χαρακτηρίζονται ως Υποχρεωτικά Επιλογής σχηματίζουν δύο 
θεματικές ομάδες ειδίκευσης, οι οποίες επικεντρώνονται στις ακόλουθες περιοχές:

Θεματική Ομάδα Α - μαθήματα ΤΠΕ στην Εκπαίδευση
Θεματική Ομάδα Β - μαθήματα STEM και Ρομποτική στην Εκπαίδευση

Α’ Εξάμηνο Σπουδών

Α/Α Μαθήματα
Υποχρεωτικά (Υ), 

Υποχρεωτικά 
Επιλογής (ΥΕ)

Πιστωτικές Μονάδες 
(ECTS)

1. Μεθοδολογία Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες (Κοινό 
μάθημα στις δύο) Υ (Κορμού) 6

2. Μέθοδοι Διδασκαλίας και Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Υ (Κατεύθυνσης) 8

3. Σύγχρονα Ψηφιακά Περιβάλλοντα και οι Εκπαιδευτικές 
τους Χρήσεις ΥΕ (ομάδας Α) 8

4. Συστήματα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και Mobile-
learning ΥΕ (ομάδας Α) 8

5. Προγραμματιζόμενα Απτά Αλληλεπιδραστικά 
Περιβάλλοντα στην Εκπαίδευση ΥΕ (ομάδας Β) 8

6. Αρχές σχεδίασης και υλοποίηση Ρομποτικών 
Κατασκευών για την Εκπαίδευση ΥΕ (ομάδας Β) 8

Β' Εξάμηνο Σπουδών

Α/Α Μαθήματα
Υποχρεωτικά(Υ) 

Υποχρεωτικά 
Επιλογής (ΥΕ)

Πιστωτικές Μονάδες 
(ECTS)

7. 0 Ψηφιακός Γραμματισμός και το web 2.0 Υ (Κατεύθυνσης) 7

8. Το Εκπαιδευτικό Λογισμικό και οι Διδακτικές του Χρήσεις Υ (Κατεύθυνσης) 7

9. Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, Ατόμων με Ειδικές 
Ανάγκες και Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων ΥΕ (ομάδας Α) 8

10. Online Μαθησιακές Κοινότητες και Περιβάλλοντα 
Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκπαίδευση ΥΕ (ομάδας Α) 8

11. STEM στην Εκπαιδευτική πράξη ΥΕ (ομάδας Β) 8

12. Σχεδίαση και υλοποίηση Διαθεματικών Μαθησιακών 
δράσεων STEM με αξιοποίηση της Ρομποτικής ΥΕ (ομάδας Β) 8

Γ’ Εξάμηνο Σπουδών

Α/Α Μαθήματα Υποχρεωτικά (Υ)
Πιστωτικές Μονάδες 

(ECTS)

13. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Υ (Κατεύθυνσης) 30

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 12 Ιουλίου 2017

Ο Πρύτανης
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΖΑΠΡΑΝΗΣ  
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*02026552807170008*

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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