
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 2352
2 Νοεμβρίου 2015

26887

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργασίας του 

προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαί−
ου αορίστου χρόνου του Αιγινήτειου Νοσοκομεί−
ου για το Α΄ εξάμηνο του έτους 2016. ......................... 1

 Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργασίας του 
μόνιμου προσωπικού του Αιγινητείου Νοσοκομεί−
ου για το Α΄ εξάμηνο του έτους 2016. ......................... 2

Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αφορά στην 
μετατροπή οδών σε πεζόδρομους στο Δήμο Σά−
μου (154/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δή−
μου Σάμου). ......................................................................................... 3

Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αφορούν 
στην Δημοτική Κοινότητα Ερμούπολης Δήμου Σύ−
ρου − απόφαση 361 /2015 Δημοτικού Συμβουλίου 
Σύρου − Ερμούπολης. .................................................................. 4

Έγκριση συνεργασίας μεταξύ του Εθνικού Μετσόβι−
ου Πολυτεχνείου και του Πανεπιστημίου της Γάν−
δης στο Βέλγιο για εκπόνηση διδακτορικών δια−
τριβών με συνεπίβλεψη. ........................................................... 5

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 209779/Ζ1/23−12−2014 
(ΦΕΚ τ.Β΄ 3672/31−12−2014) υπουργικής απόφασης 
που αφορά στην αναμόρφωση του Διατμηματι−
κού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Συ−
στήματα Αυτοματισμού» του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου .................................................................................... 6

Έγκριση συνεργασίας μεταξύ του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου και του Πανεπιστημίου KU Leuven 
στο Βέλγιο για εκπόνηση διδακτορικών διατρι−
βών με συνεπίβλεψη. ................................................................... 7

Έγκριση συνεργασίας μεταξύ του Εθνικού Μετσό−
βιου Πολυτεχνείου και του Πανεπιστημίου Paris 
Ouest Nanterre La Defence στη Γαλλία για εκπό−
νηση διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη. .. 8

Τροποποίηση του τίτλου του Διαπανεπιστημιακού 
Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών μεταξύ των Τμημάτων: Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Επιστη−
μών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και 
του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαί−
δευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, 

από «Μουσειολογία» σε «Μουσειολογία−Διαχεί−
ριση Πολιτισμού» (υπουργική απόφαση : 208465/
Ζ1/22−12−2014−ΦΕΚ 3590/τ.Β/31−12−2014). ....................... 9

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
     Αριθμ. 167195/Ζ2 (1)
Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργασίας του προ−

σωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο−
ρίστου χρόνου του Αιγινήτειου Νοσοκομείου για το 
Α΄ εξάμηνο του έτους 2016. 

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 9 και 308−312 του 

Ν. 5343/1932 (ΦΕΚ 86/τ.Α΄/23−3−1932) «Περί Οργανισμού 
του Πανεπιστημίου Αθηνών», των άρθρων 22 και 45 παρ. 
8 και 9 του Ν. 1268/82 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/16−7−1982)), «Για τη 
δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυ−
μάτων», του άρθρου 13 παρ. 3 περιπ. β΄ του Ν. 2817/2000 
(ΦΕΚ 78/Α΄, 14−3−2015) «Εκπαίδευση των ατόμων με ει−
δικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» και 
του Π.δ. 423/91 (ΦΕΚ 154/τ.Α΄/11−10−1991) «Οργανισμός 
των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, Αιγινήτειου και−
Αρεταίειου».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 
226/τ.Α΄/27−10−2011), όπως τροποποιήθηκε με τις δια−
τάξεις του άρθρου 45 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α΄/
11−4−2012).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 4261/2014 (ΦΕΚ 
107/τ.Α΄/ 5−5−2014).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 
270/τ.Α΄/24−12−2014), όπως τροποποιήθηκε με τις δια−
τάξεις του άρθρου 33 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/τ.Α΄/
11−4−2015).

5. Το άρθρο 1 του Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/22−9−2015) 
«Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητι−
σμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουρ−
γείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία 
του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και θρησκευμάτων 
σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων, 
του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και 
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Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυ−
γκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουρ−
γείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής 
Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού».

6. Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/τ.Α΄/23−9−2015) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών».

7. Την αριθμ. 2/7093/0022/5−2−2004 κοινή υπουργική 
απόφαση «Επέκταση των διατάξεων του Ν. 3205/2003 
στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ 
215/05.02.2004 τ.Β΄), με την οποία οι ρυθμίσεις του άρθρου 
16 του Ν.3205/2003 επεκτάθηκαν και στο προσωπικό με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμέ−
νου χρόνου που υπηρετεί στο Δημόσιο, ΝΠ.Δ.Δ και OTA.

8. Την με αριθμ. Β1α/16753/6−3−2015 (ΦΕΚ 382/Β΄/
19−3−2015) κοινή υπουργική απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων 
σχετικά με την πληρωμή της ειδικής επιχορήγησης του 
άρθρου 12 παρ. 1 του Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270 Α΄)».

9. Την με αριθμ. Β1α/40746/29−5−2015 (ΦΕΚ 1018/Β΄/
3−6−2015) κοινή υπουργική απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων 
σχετικά με την πληρωμή της ειδικής επιχορήγησης του 
άρθρου 33 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47 Α΄) για την αποζη−
μίωση υπερωριακής εργασίας, αμοιβή εργασίας κατά 
τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες του πάσης 
φύσεως προσωπικού, πλην ιατρικού, των Νοσοκομείων 
του ΕΣΥ, του ΠΕΔΥκαι του ΕΚΑΒ.».

10. Τις υπ’ αριθμ/.Υ4δ/Γ.Π.οικ.127724/21−11−2011 (ΑΔΑ: 
45Ψ9Θ−ΗΜΑ), Υ4δ/Γ.Π.οικ.110076/ 10−10−2011 (ΦΕΚ 2466/
4−11−2011, τ.Β΄), Υ4δ/Γ.Π.οικ.39080/6−4−2011 (ΦΕΚ 538/
6−4−2011, τ.Β΄), Υ4δ/Γ.Π.οικ./3−3−2011 (ΦΕΚ 349/4−3−2011, 
τ.Β΄) και Υ4δ/Γ.Π.οικ.53080/23−5−2005 (ΦΕΚ 470/1−6−2005, 
τ.Β΄) αποφάσεις του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης

11. Την αριθμ. 2/72757/0022/31−12−2003 εγκύκλιο του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Περί παροχής οδη−
γιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3205/2003».

12. Την αριθμ. 2/16606/0022/24−04−2009 εγκύκλιο του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σύμφωνα με την οποία 
« ... η υπερωριακή εργασία του προσωπικού που εμπίπτει 
στο πεδίο εφαρμογής της αριθμ. 2/7093/0022/05−02−
2004 κοινή υπουργική απόφαση, δηλαδή που αμείβεται 
βάσει των διατάξεων του Α΄ μέρους του Ν. 3205/03, 
εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 
του νόμου αυτού, χωρίς παράλληλα να απαιτούνται οι 
προβλεπόμενες από την εργατική νομοθεσία αποφάσεις 
των επιθεωρήσεων εργασίας ή του Ανώτατου Συμβου−
λίου Εργασίας. Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται και στις 
περιπτώσεις που οι διατάξεις του Α΄ μέρους του Ν. 
3205/03 και ειδικότερα οι διατάξεις του άρθρου 16 αυτού 
έχουν επεκταθεί με Συλλογικές Συμβάσεις εργασίας ή 
με άλλες κοινή υπουργική απόφαση.».

13. Το γεγονός ότι το ανωτέρω προσωπικό υπάγεται 
στις διατάξεις των νόμων 3205/2003 και 4024/2011.

14. Το με αριθμ. πρωτ. 501/18−9−2015 έγγραφο του Αι−
γινητείου Νοσοκομείου, από το οποίο προκύπτει ότι 
η υπερωριακή εργασία του προσωπικού του κρίνεται 
απαραίτητη για την αντιμετώπιση εποχιακών, εκτά−
κτων και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών του, λόγω 
: α) της αποχώρησης ικανού αριθμού υπαλλήλων τα 
τελευταία χρόνια κυρίως λόγω συνταξιοδότησης και 

για άλλους λόγους. Επίσης, επίκεινται συνταξιοδοτή−
σεις στο προσεχές μέλλον, χωρίς αντικατάσταση των 
αποχωρούντων με καινούριους υπαλλήλους λόγω των 
συνθηκών, β) των αυξημένων αναγκών συλλογής, επε−
ξεργασίας, ανάλυσης και ηλεκτρονικής καταχώρησης 
στοιχείων ποικίλων μορφών και τύπων, προκειμένου να 
καλυφθεί η αυξημένη τελευταία ζήτηση από διάφορες 
Υπηρεσίες καθώς και από τα αρμόδια Υπουργεία, γ) 
της ανταπόκρισης του Νοσοκομείου στις νέες ανάγκες 
που δημιουργούνται από την εισαγωγή νέων διαδικα−
σιών και λειτουργιών της Δημόσιας Διοίκησης, δ) της 
ιδιαίτερα αυξημένης προσέλευσης ασθενών κατά το 
τελευταίο χρονικό διάστημα στα Εξωτερικά Ιατρεία, στα 
Ειδικά Ιατρεία του Νοσοκομείου και στις αρμόδιες για 
τη διεκπεραίωση υποθέσεων των ασθενών Διοικητικές 
Υπηρεσίες και ε) της ιδιαίτερης φύσης του Νοσοκομείου.

15. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογι−
σμού έτους 2016, ποσού είκοσι μίας χιλιάδων διακοσίων 
πενήντα Ευρώ (21.250,00 €), για κάλυψη δαπανών υπερω−
ριακής εργασίας πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής 
απασχόλησης και μέχρι την 22η ώρα εκτός Σαββάτου 
και Κυριακής για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών (ΚΑΕ 
0261) για το οποίο έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον 
ως άνω ΚΑΕ για το έτος 2016, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε για το χρονικό διάστημα από 1−1−2016 έως 
30−06−2016:

Την υπερωριακή απασχόληση σε δεκαέξι (16) υπαλ−
λήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου του Αιγινητείου Νοσοκομείου, πέρα από τις 
ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης και μέχρι την 
22η ώρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής (ΚΑΕ 0261), και 
μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες για τον καθένα. Ειδικό−
τερα, εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία σε:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΕ 4
TE 8
ΔΕ 1
ΥΕ 3

Σύνολο 16
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 21 Οκτωβρίου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

F   
   Αριθμ. 167198/Ζ2 (2)
 Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργασίας του μό−

νιμου προσωπικού του Αιγινητείου Νοσοκομείου για 
το Α΄ εξάμηνο του έτους 2016. 

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 9 και 308−312 του 

Ν. 5343/1932 (ΦΕΚ 86/τ.Α΄/23−3−1932) «Περί Οργανισμού 
του Πανεπιστημίου Αθηνών», των άρθρων 22 και 45 παρ. 
8 και 9 του Ν. 1268/82 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/16−7−1982)), «Για τη 
δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυ−
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μάτων», του άρθρου 13 παρ. 3 περιπ. β' του Ν. 2817/2000 
(ΦΕΚ 78/Ά', 14−3−2015) «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» και του Π.δ. 
423/91 (ΦΕΚ 154/τ.Α΄/11−10−1991) «Οργανισμός των Πανε−
πιστημιακών Νοσοκομείων, Αιγινητείου και Αρεταίειου».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 
226/τ.Α΄/27−10−2011), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις 
του άρθρου 45 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α΄/11−4−2012).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 4261/2014 (ΦΕΚ 
107/τ.Α΄/ 5−5−2014).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 
270/τ.Α΄/24−12−2014), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις 
του άρθρου 33 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/τ. Α΄/11−4−2015).

5. Την με αριθμ. Β1α/16753/6−3−2015 (ΦΕΚ 382/Β΄/
19−3−2015) κοινή υπουργική απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων 
σχετικά με την πληρωμή της ειδικής επιχορήγησης του 
άρθρου 12 παρ. 1 του Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270 Α΄)».

6. Την με αριθμ. Β1α/40746/29−5−2015 (ΦΕΚ 1018/Β΄/3−
6−2015) κοινή υπουργική απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων 
σχετικά με την πληρωμή της ειδικής επιχορήγησης του 
άρθρου 33 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47 Α΄) για την αποζη−
μίωση υπερωριακής εργασίας, αμοιβή εργασίας κατά 
τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες του πάσης 
φύσεως προσωπικού, πλην ιατρικού, των Νοσοκομείων 
του ΕΣΥ, του ΠΕΔΥ και του ΕΚΑΒ.».

7. Το άρθρο 1 του Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/τ. Α΄/22−9−2015) 
«Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητι−
σμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του 
Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε 
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του 
Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρι−
σμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Πε−
ριβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανί−
ας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».

8. Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/τ. Α΄/23−9−2015) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών».

9. Τις υπ’ αριθμ/.Υ4δ/Γ.Π.οικ.127724/21−11−2011 (ΑΔΑ: 
45Ψ9Θ−ΗΜΑ), Υ4δ/Γ.Π.οικ.110076/ 10−10−2011 (ΦΕΚ 2466/
4−11−2011, τ.Β΄), Υ4δ/Γ.Π.οικ.39080/6−4−2011 (ΦΕΚ 538/
6−4−2011, τ.Β΄), Υ4δ/Γ.Π.οικ./3−3−2011 (ΦΕΚ 349/4−3−2011, 
τ.Β΄) και Υ4δ/Γ.Π.οικ.53080/23−5−2005 (ΦΕΚ 470/1−6−2005, 
τ.Β΄) αποφάσεις του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης

10. Την αριθμ. 2/72757/0022/31−12−2003 εγκύκλιο του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Περί παροχής οδη−
γιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3205/2003».

11. Το με αριθμ. πρωτ. 501/18−9−2015 έγγραφο του Αι−
γινητείου Νοσοκομείου, από το οποίο προκύπτει ότι 
η υπερωριακή εργασία του προσωπικού του κρίνεται 
απαραίτητη για την αντιμετώπιση εποχιακών, εκτάκτων 
και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών του, λόγω α) της 
αποχώρησης ικανού αριθμού υπαλλήλων τα τελευταία 
χρόνια κυρίως λόγω συνταξιοδότησης και για άλλους 
λόγους. Επίσης, επίκεινται συνταξιοδοτήσεις στο προ−
σεχές μέλλον, χωρίς αντικατάσταση των αποχωρούντων 
με καινούριους υπαλλήλους λόγω των συνθηκών, β) των 
αυξημένων αναγκών συλλογής, επεξεργασίας, ανάλυ−

σης και ηλεκτρονικής καταχώρησης στοιχείων ποικίλων 
μορφών και τύπων, προκειμένου να καλυφθεί η αυξημένη 
τελευταία ζήτηση από διάφορες Υπηρεσίες καθώς και 
από τα αρμόδια Υπουργεία, γ) της ανταπόκρισης του 
Νοσοκομείου στις νέες ανάγκες που δημιουργούνται 
από την εισαγωγή νέων διαδικασιών και λειτουργιών 
της Δημόσιας Διοίκησης, δ) της ιδιαίτερα αυξημένης 
προσέλευσης ασθενών κατά το τελευταίο χρονικό δι−
άστημα στα Εξωτερικά Ιατρεία, στα Ειδικά Ιατρεία του 
Νοσοκομείου και στις αρμόδιες για τη διεκπεραίωση 
υποθέσεων των ασθενών Διοικητικές Υπηρεσίες και ε) 
της ιδιαίτερης φύσης του Νοσοκομείου.

12. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογι−
σμού έτους 2016, ποσού διακοσίων δέκα οκτώ χιλιάδων 
Ευρώ (218.000,00 €), για κάλυψη δαπανών υπερωριακής 
εργασίας πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής απα−
σχόλησης και μέχρι την 22η ώρα εκτός Σαββάτου και 
Κυριακής για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών (ΚΑΕ 0261) 
για το οποίο έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον ως 
άνω ΚΑΕ για το έτος 2016, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε για το χρονικό διάστημα από 1−1−2016 έως 
30−06−2016:

Την υπερωριακή απασχόληση σε διακόσιους ενενή−
ντα τρεις (293) μόνιμους υπαλλήλους του Αιγινητείου 
Νοσοκομείου, πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής 
απασχόλησης και μέχρι την 22η ώρα εκτός Σαββάτου 
και Κυριακής (ΚΑΕ 0261), και για μέχρι εκατόν είκοσι 
(120) ώρες για τον καθένα. Ειδικότερα, εγκρίνουμε την 
υπερωριακή εργασία σε:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΕ 41
TE 99
ΔΕ 117
ΥΕ 36

Σύνολο 293
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 21 Οκτωβρίου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ   

F
   Αριθμ. 73031/ΜΟΕ (3)
Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αφορά στην μετα−

τροπή οδών σε πεζόδρομους στο Δήμο Σάμου (154/2015 
απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σάμου). 

 Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
• του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α) «Διοίκηση, Οργάνωση, 

Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»,

• του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − 
Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

• του Π.δ. 143/2010 (ΦΕΚ 236/Α) «Οργανισμός της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου»,
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• των άρθρων 52 παρ. 1, 52Α και 109 του Ν. 2696/1999 
(ΦΕΚ 57/Α) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», 
όπως ισχύουν,

• την πράξη 4 του Υπουργικού Συμβουλίου της 
06−02−2015 (ΦΕΚ 24Α΄/06−02−2015) και το άρθρο 56 του 
Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α΄/14−04−2014) περί άσκησης κα−
θηκόντων Γενικού Γραμματέα όταν η θέση είναι κενή, 
σε συνδυασμό με το άρθρο 28 παρ. 1 του Ν.4325/2015 
(ΦΕΚ 47/Α΄/11−05−2015).

2. Την κοινή υπουργική απόφαση αριθ. 8315/02.02.2007 
(ΦΕΚ 202/Β/16.02.2007) περί "Κατάταξης Λιμένων".

3. Τις υπ’ αριθ. 49/2012, 1115/2012 και 819/2013 αποφά−
σεις του Δ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, 
αναφορικά με τη διαδικασία θέσπισης κυκλοφοριακών 
και άλλων συναφών ρυθμίσεων από τους OTA για τις 
οδούς αρμοδιότητάς τους.

4. Το αριθ. πρωτ. 15109/13.05.2013 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων 
συλλογικών οργάνων των OTA που αφορούν μέτρα 
ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμ−
ματείας Αποκεντρωμένων Διοικήσεων».

5. Την αριθ. πρωτ οικ. 53774/6893/01.10.2013 απόφαση 
της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου που αφορά την ανάθεση στην Δ/νση Τεχνικού 
Έλεγχου της άσκησης της αρμοδιότητας έγκρισης απο−
φάσεων OTA της χωρικής αρμοδιότητας της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης Αιγαίου περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

6. Την υπ’ αριθ. 154/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Σάμου και την θεωρημένη μελέτη (οριζοντιο−
γραφία και τεχνική περιγραφή) της Δ/νσης Τεχνικής 
Υπηρεσίας Δήμου Σάμου (ΑΔΑ:ΒΜΦΧΩ1Κ−ΑΡ5).

7. Το αριθ. πρωτ. 70713/13.10.2015 έγγραφο του Τμήμα−
τος Διοίκησης Σάμου της Δ/νσης Διοικητικού − Οικονο−
μικού Βορείου Αιγαίου ΑΔΑ, σύμφωνα με το οποίο η υπ’ 
αριθ. 154/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Σάμου 
είναι νομοτύπως ληφθείσα.

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κυκλο−
φοριακής ρύθμισης προκαλείται δαπάνη για την σήμαν−
ση της πεζοδρόμησης των οδών Μελαχροινού, Τομπάζη, 
Κωλαίου και Κονταξή σε βάρος του προϋπολογισμού 
του Δήμου Σάμου και συγκεκριμένα τον Κ.Α. 30.7135,0001 
με εγγεγραμένη πίστωση 1.500,00 €, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που αφο−
ρούν στην μετατροπή των οδών Μελαχροινού, Τομπάζη, 
Κωλαίου και Κονταξή σε πεζόδρομους, με απαγόρευση 
εισόδου παντός τύπου οχημάτων εκτός του θέματος 
θέσπισης συγκεκριμένου ωραρίου τροφοδοσίας των 
καταστημάτων λόγω μη αρμοδιότητας της ΑΔΑ, με τις 
εξής προϋποθέσεις:

1. Να λαμβάνεται μέριμνα, 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 
(ΑμεΑ).

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 τον χρόνο ισχύος των 
μέτρων αυτών η κυκλοφορία ρυθμίζεται από στελέχη 
της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής.

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

5. Τη μη νομιμοποίηση τυχόν παράνομων ενεργειών.
6. Την παρακολούθηση 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 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
Δήμου Σάμου, βάσει της οποίας ελήφθη η εν λόγω από−
φαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σάμου.

Η ασφάλεια οδικής κυκλοφορίας, οι απαραίτητες ση−
μάνσεις και η ενημέρωση των πολιτών που άπτονται 
των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων αποτελούν 
μέριμνα και ευθύνη του Δήμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πειραιάς, 21 Οκτωβρίου 2015

Ο Ασκών καθήκοντα
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ   
F

   Αριθμ. 72490/ΜΟΕ (4)
 Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αφορούν 

στην Δημοτική Κοινότητα Ερμούπολης Δήμου Σύ−
ρου − απόφαση 361 /2015 Δημοτικού Συμβουλίου Σύ−
ρου − Ερμούπολης. 

 Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ 

  Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις:
• του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α) «Διοίκηση, Οργάνωση, 

Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»,

• του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − 
Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

• του Π.δ. 143/2010 (ΦΕΚ 236/Α) «Οργανισμός της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου»

• των άρθρων 52 παρ. 1, 52Α και 109 του Ν. 2696/1999 
(ΦΕΚ 57/Α) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», 
όπως ισχύουν,

• την πράξη 4 του Υπουργικού Συμβουλίου της 
06−02−2015 (ΦΕΚ 24Α΄/06−02−2015) και το άρθρο 56 του 
Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α΄/14−04−2014) περί άσκησης κα−
θηκόντων Γενικού Γραμματέα όταν η θέση είναι κενή, 
σε συνδυασμό με το άρθρο 28 παρ. 1 του Ν.4325/2015 
(ΦΕΚ 47/Α΄/11−05−2015).

2. Τις υπ’ αριθ. 49/2012, 1115/2012 και 819/2013 αποφά−
σεις του Δ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, 
αναφορικά με τη διαδικασία θέσπισης κυκλοφοριακών 
και άλλων συναφών ρυθμίσεων από τους OTA για τις 
οδούς αρμοδιότητάς τους.

3. Το αριθ. πρωτ. 15109/13.05.2013 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων 
συλλογικών οργάνων των OTA που αφορούν μέτρα 
ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμ−
ματείας Αποκεντρωμένων Διοικήσεων».

4. Την αριθ. πρωτ οικ. 53774/6893/01.10.2013 απόφαση 
της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου που αφορά την ανάθεση στην Δ/νση Τεχνικού 
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Έλεγχου της άσκησης της αρμοδιότητας έγκρισης απο−
φάσεων OTA της χωρικής αρμοδιότητας της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης Αιγαίου περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

5. Την υπ’ αριθ. 361/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβου−
λίου Σύρου − Ερμούπολης (ΑΔΑ:7ΓΟ0ΩΗΟ−6Χ1).

6. Το αριθ. πρωτ. 69768/12.10.2015 έγγραφο του Τμή−
ματος Διοίκησης Ν.Κυκλάδων της Δ/νσης Διοικητικού − 
Οικονομικού Νοτίου Αιγαίου ΑΔΑ, σύμφωνα με το οποίο 
η υπ’ αριθ. 361/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 
Σύρου − Ερμούπολης είναι νομοτύπως ληφθείσα.

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κυκλο−
φοριακής ρύθμισης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του προϋπολογισμού του Δήμου Σύρου − Ερμούπολης, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε μόνον την κυκλοφοριακή ρύθμιση που 
αφορά στην διατήρηση της απαγόρευσης κυκλοφορίας 
οχημάτων για συγκεκριμένο ωράριο 21:00 έως 04:00 στο 
Ιστορικό Κέντρο Ερμούπολης Σύρου (θέμα α), καθώς τα 
υπόλοιπα θέματα δεν αποτελούν αντικείμενο κυκλοφο−
ριακής ρύθμισης και δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες 
ΑΔΑ, με τις εξής προϋποθέσεις:

1. Να λαμβάνεται μέριμνα, 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 (ΑμεΑ).

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 τον χρόνο ισχύος των 
μέτρων αυτών η κυκλοφορία ρυθμίζεται από στελέχη 
της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής.

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

5. Τη μη νομιμοποίηση τυχόν παράνομων ενεργειών.
6. Την παρακολούθηση της ακριβούς εκτέλεσης των 

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

Η ασφάλεια οδικής κυκλοφορίας, οι απαραίτητες ση−
μάνσεις και η ενημέρωση των πολιτών που άπτονται 
των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων αποτελούν 
μέριμνα και ευθύνη του Δήμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πειραιάς, 20 Οκτωβρίου 2015

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
 Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ   
F

 Αριθμ. 19243 (5)
Έγκριση συνεργασίας μεταξύ του Εθνικού Μετσόβιου 

Πολυτεχνείου και του Πανεπιστημίου της Γάνδης 
στο Βέλγιο για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών 
με συνεπίβλεψη. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 10 του Ν. 3685/

15−7−2008 (ΦΕΚ τ.Α΄ 148/16−7−2008) Θεσμικό πλαίσιο 

για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές», όπως τροποποιή−
θηκε με τις διατάξεις του αρθρ. 24 του Ν. 3696/2008 
(ΦΕΚ 177/τ.Α/25.8.2008, του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 
(ΦΕΚ 156/τ.Α΄/4−09−2009) και του άρθρου 37 παρ. 5 του 
Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του Ν. 4009/2011 
(ΦΕΚ 195 τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιό−
τητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με ης δι−
ατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ' του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228, 
τ.Α΄), του άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159, τ.Α΄) 
και του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ.Α΄).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 
223, τ.Α΄).

4. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ. Α/2.8.2005) 
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. 
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο−
νάδων. Παράρτημα διπλώματος».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που 
κυρώθηκε με το άρθρο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98, τ.Α΄).

6. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής 
Σύνθεσης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (συνε−
δρίαση 21η 15−12−2014).

7. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του Πανεπιστημίου 
της Γάνδης στο Βέλγιο.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη συνεργασία μεταξύ του Εθνικού Μετσό−
βιου Πολυτεχνείου και του Πανεπιστημίου της Γάνδης 
στο Βέλγιο για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με 
συνεπίβλεψη.

Τα ειδικότερα θέματα συνεργασίας ρυθμίζονται στο 
Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας που έχει καταρτιστεί 
από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα και έχει εγκριθεί από 
τα αρμόδια όργανα των Ιδρυμάτων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2015

Ο Πρύτανης κ.α.α.
 Ο Αναπληρωτής Πρύτανης
Ακαδημαϊκών Υποθέσεων

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ
F   

   Αριθμ. 19239 (6)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 209779/Ζ1/23−12−2014 (ΦΕΚ 

τ.Β΄ 3672/31−12−2014) υπουργικής απόφασης που αφο−
ρά στην αναμόρφωση του Διατμηματικού Προγράμ−
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Συστήματα Αυτο−
ματισμού» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/15−7−2008 (ΦΕΚ 148/τ.Α/

16−7−2008) και ιδίως το άρθρο 6, Θεσμικό πλαίσιο για 
τις Μεταπτυχιακές Σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν 
με τις διατάξεις του αρθρ. 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 
177/ τ.Α/25.8.2008), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 
(ΦΕΚ 156/τ.Α/4−09−2009) και του άρθρου 37 παρ. 5 του 
Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α΄).
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2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του Ν. 4009/2011 
(ΦΕΚ 195 τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιό−
τητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις δι−
ατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ΄ του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228, 
τ.Α΄), του άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159, τ.Α΄) 
και του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ.Α΄)

3. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 
223, τ.Α΄)

4. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ.Α/2.8.2005) 
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. 
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο−
νάδων. Παράρτημα διπλώματος».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που 
κυρώθηκε με το άρθρο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98, τ.Α΄).

6. Την υπ’ αριθμ. 21223/30−10−2014 (ΦΕΚ 3019/τ.Β/
7−11−2014) απόφαση του Πρύτανη του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου «Ορισμός Αναπληρωτών Πρύτανη του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου και Ανάθεση Αρμοδιοτήτων τους».

7. Τις διατάξεις του Ν. 4316 (ΦΕΚ 270/τ.Α/24−12−2014) 
άρθρο 73 παρ. 6 «Ρύθμιση Θεμάτων Ανώτατων Εκπαι−
δευτικών Ιδρυμάτων».

8. Την υπ’ αριθμ. 209779/Ζ 1/23−12−2014 (ΦΕΚ 3672/
τ.Β΄/31−12−2014) υπουργική απόφαση που αφορά στην 
αναμόρφωση του Διατμηματικού Προγράμματος Με−
ταπτυχιακών Σπουδών «Συστήματα Αυτοματισμού» του 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

9. Το απόσπασμα πρακτικών της 3ης/2014−15/17−7−2015 συ−
νεδρίασης της ΕΔΕ του ΔΠΜΣ «Συστήματα Αυτοματισμού». 

10. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής 
Σύνθεσης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (συνε−
δρίαση 5η/30−9−2015). 

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Αντικαθιστούμε το άρθρο 7 «Αριθμός εισακτέων» της 
υπ’ αριθμ. 209779/Ζ 1/23−12−2014 (ΦΕΚ 3672/τ.Β/31−12−2014) 
υπουργικής απόφασης που αφορά στην αναμόρφωση 
του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών «Συστήματα Αυτοματισμού» του Εθνικού Με−
τσόβιου Πολυτεχνείου, ως ακολούθως:

Άρθρο 7 
Αριθμός εισακτέων 

Ο αριθμός εισακτέων στο ΔΠΜΣ ανέρχεται κατ’ ανώ−
τατο όριο σε εξήντα (60) ετησίως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2015

Ο Πρύτανης κ.α.α.
 Ο Αναπληρωτής Πρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ
F   

   Aριθμ. 19247 (7)
Έγκριση συνεργασίας μεταξύ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυ−

τεχνείου και του Πανεπιστημίου KU Leuven στο Βέλγιο 
για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 10 του Ν. 3685/

15−7−2008 (ΦΕΚ 148/τ.Α΄/16−7−2008) Θεσμικό πλαίσιο 
για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές», όπως τροποποιή−

θηκε με τις διατάξεις του αρθρ. 24 του Ν. 3696/2008 
(ΦΕΚ 177/τ.Α/25.8.2008, του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 
(ΦΕΚ 156/τ.Α/4−09−2009) και του άρθρου 37 παρ. 5 του 
Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του Ν. 4009/2011 
(ΦΕΚ 195 τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιό−
τητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις δι−
ατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ΄ του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228, 
τ.Α΄), του άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159, τ.Α΄) 
και του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ.Α΄)

3. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 
223, τ.Α΄)

4. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ.Α/2.8.2005) 
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. 
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο−
νάδων. Παράρτημα διπλώματος».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που 
κυρώθηκε με το άρθρο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98, τ.Α΄)

6. Την υπ’ αριθμ. 21223/30−10−2014 (ΦΕΚ 3019/τ.Β΄/
7−11−2014) απόφαση του Πρύτανη του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου «Ορισμός Αναπληρωτών Πρύτανη του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου και Ανάθεση Αρμοδιοτήτων τους».

7. Τις διατάξεις του Ν. 4316 (ΦΕΚ 270/τ.Α΄/24−12−2014) 
άρθρο 73 παρ. 6 «Ρύθμιση Θεμάτων Ανώτατων Εκπαι−
δευτικών Ιδρυμάτων».

8. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής 
Σύνθεσης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (συνε−
δρίαση 21η/5−12−2014).

9. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του Πανεπιστημίου 
KU Leuven στο Βέλγιο.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη συνεργασία μεταξύ του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου και του Πανεπιστημίου KU Leuven στο Βέλ−
γιο για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη.

Τα ειδικότερα θέματα συνεργασίας ρυθμίζονται στο 
Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας που έχει καταρτιστεί 
από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα και έχει εγκριθεί από 
τα αρμόδια όργανα των Ιδρυμάτων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2015
Ο Πρύτανης κ.α.α.

 Ο Αναπληρωτής Πρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ   

F
   Αριθμ. 19251 (8)
 Έγκριση συνεργασίας μεταξύ του Εθνικού Μετσόβιου 

Πολυτεχνείου και του Πανεπιστημίου Paris Ouest 
Nanterre La Defence στη Γαλλία για εκπόνηση δι−
δακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 10 του Ν. 3685/

15−7−2008 (ΦΕΚ 148/τ.Α΄/16−7−2008) Θεσμικό πλαίσιο για 
τις Μεταπτυχιακές Σπουδές», όπως τροποποιήθηκε 
με τις διατάξεις του αρθρ. 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 
177/ τ.Α/25.8.2008, του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 
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(ΦΕΚ 156/τ.Α/4−09−2009) και του άρθρου 37 παρ. 5 του 
Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του Ν. 4009/2011 
(ΦΕΚ 195 τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποι−
ότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις 
διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ΄ του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 
228/τ.Α΄), του άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159/
τ.Α΄) και του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/τ.Α΄)

3. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 
223/τ.Α΄).

4. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ.Α/2.8.2005) 
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. 
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο−
νάδων. Παράρτημα διπλώματος».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που 
κυρώθηκε με το άρθρο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄)

6. Την υπ’αριθμ. 21223/30−10−2014 (ΦΕΚ/τ.Β/3019/7−11−2014) 
απόφαση του Πρύτανη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτε−
χνείου «Ορισμός Αναπληρωτών Πρύτανη του Εθνικού Με−
τσόβιου Πολυτεχνείου και Ανάθεση Αρμοδιοτήτων τους».

7. Τις διατάξεις του Ν. 4316 (ΦΕΚ 270/τ.Α/24−12−2014) 
άρθρο 73 παρ. 6 «Ρύθμιση Θεμάτων Ανώτατων Εκπαι−
δευτικών Ιδρυμάτων».

8. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής 
Σύνθεσης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (συνε−
δρίαση 21η/5−12−2014).

9. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του Πανεπιστημίου 
Paris Ouest Nanterre La Defence στη Γαλλία.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη συνεργασία μεταξύ του Εθνικού Μετσό−
βιου Πολυτεχνείου και του Πανεπιστημίου Paris Ouest 
Nanterre La Defence στη Γαλλία για εκπόνηση διδακτο−
ρικών διατριβών με συνεπίβλεψη.

Τα ειδικότερα θέματα συνεργασίας ρυθμίζονται στο 
Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας που έχει καταρτιστεί 
από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα και έχει εγκριθεί από 
τα αρμόδια όργανα των Ιδρυμάτων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2015
Ο Πρύτανης κ.α.α.

 Ο Αναπληρωτής Πρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ   

F
    Αριθμ. 32981 π.ε. (9)
Τροποποίηση του τίτλου του Διαπανεπιστημιακού Δι−

ατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου−
δών μεταξύ των Τμημάτων: Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, 
Μηχανολόγων Μηχανικών, Επιστημών Προσχολικής 
Αγωγής και Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανε−
πιστημίου Θεσσαλονίκης και του Παιδαγωγικού Τμή−
ματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας, από «Μουσειολογία» σε «Μου−
σειολογία−Διαχείριση Πολιτισμού» (υπουργική από−
φαση : 208465/Ζ1/22−12−2014−ΦΕΚ 3590/τ.Β/31−12−2014). 

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

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

6 (ΦΕΚ 148 Α΄) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές 

σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του 
άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α΄), του άρθρου 
27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α΄) και του άρθρου 37, 
παρ. 5 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄).

2. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του 
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλι−
ση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των 
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποι−
ήθηκε με τις διατάξεις: της παρ. γ΄ του άρθρου 47 του 
Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 Α΄), της παρ. 8 του άρθρου 5 του 
Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α΄) και της παρ. 2 του άρθρου 
34 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄) και του άρθρου 34 του 
Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ τ.Α΄ 223/7−10−2014).

3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 Α΄) και ιδίως 
τα άρθρα 14 και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην 
ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώ−
ρευσης πιστωτικών μονάδων − Παράρτημα διπλώματος» 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98 Α΄).

5. Τη με αριθμό 208465/Ζ1/22−12−2014 (ΦΕΚ 3590/τ.Β/
31−12−2014) υπουργική απόφαση αντικατάστασης που 
αφορά το Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών μεταξύ των Τμημάτων: Αρχιτε−
κτόνων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Επιστημών 
Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Αριστοτελεί−
ου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Παιδαγωγικού 
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας του Πανε−
πιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με τίτλο «Μουσειολογία».

6. Το απόσπασμα πρακτικών της Ειδικής Διαπανεπι−
στημιακής Διατμηματικής Επιτροπής του ΔΔΠΜΣ (συ−
νεδρίαση με αριθμό 1/5−6−2015).

7. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής 
Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (συ−
νεδρίαση με αριθμό 13/21−7−2015).

8. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής 
Σύνθεσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα−
λονίκης (Α.Π.Θ.) (συνεδρίαση με αριθμ. 174/27−8−2015).

9. Το γεγονός ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξι−
ολόγηση των συμμετεχόντων Τμημάτων, σύμφωνα με 
τα έγγραφα με αριθμό: 1647/23−6−2014 της ΑΔΙΠ για τα 
Τμήματα του Α.Π.Θ. και 1150/27−3−2014 της ΑΔΙΠ για τα 
Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση του τίτλου του Διαπανεπιστημιακού 
Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
μεταξύ των Τμημάτων: Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Μηχα−
νολόγων Μηχανικών, Επιστημών Προσχολικής Αγωγής 
και Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης και του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημο−
τικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδο−
νίας, από «Μουσειολογία» σε «Μουσειολογία−Διαχείριση 
Πολιτισμού».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 16 Οκτωβρίου 2015

Ο Πρύτανης
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ  
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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