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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αύξηση αριθμού ημερών μετακίνησης εκτός έδρας....
Καθορισμός του αριθμού νέων αδειών πλανοδίου
υπαιθρίου εμπορίου που θα διατεθούν στην Πε−
ριφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και καθο−
ρισμός του καταβαλλόμενου τέλους ανά χορηγη−
θείσα άδεια. ........................................................................................
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή, για εί−
κοσι έναν (21) υπαλλήλους της Διεύθυνσης Ανά−
πτυξης, Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της
Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Πε−
ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ..................................
Κατάταξη του υπαλλήλου του Δήμου Ρόδου Δημη−
τρίου Μπατζακάκη του Χαράλαμπου, σε συνιστώ−
μενη προσωποπαγή θέση κλάδου ΔΕ Διοικητικού
(αρθρ. 19 Ν. 4325/15). ....................................................................
Ίδρυση Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχια−
κών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Νομικής της
Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημί−
ου Θεσσαλονίκης με το Τμήμα Νομικής του Πα−
νεπιστημίου Λευκωσίας (Κύπρος), με τίτλο: «Ποι−
νικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις (Msc Criminal Law and
Addictions)». .........................................................................................
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/70661 /ΔΕΠ
(1)
Αύξηση αριθμού ημερών μετακίνησης εκτός έδρας.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 2 του Ν. 2685/1999 «Κάλυψη δαπανών
μετακινούμενων υπαλλήλων εντός και εκτός της επι−
κράτειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 35 Α΄).
β) του άρθρου 9 παρ. 1 εδάφιο πρώτο και δεύτερο
του Ν. 3833/2010 «Προστασία της Εθνικής Οικονομίας
−Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονο−
μικής κρίσης» (ΦΕΚ 40 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 49 του Ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση

και Ευθύνη» (ΦΕΚ 141 Α΄) και το άρθρο 27 του Ν. 4024/2011
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμο−
λόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρ−
μογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής
στρατηγικής 2012−2015» (ΦΕΚ 226 Α΄).
γ) του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄).
δ) του Π.δ. 139/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου»
(ΦΕΚ 232 Α΄).
2. Την υπ’ αριθμ. Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168 Β΄).
3. Το υπ’ αριθμ. 128708/733/6.10.2015 έγγραφο της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίου, σχετικά με την αύξηση ημερών κί−
νησης εκτός έδρας της Γενικής Διευθύντριας Εσωτερι−
κής Λειτουργίας, του Διευθυντή Πολιτικής Προστασίας,
του Διευθυντή Δασών Ν. Κορινθίας και του οδηγού του
ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα.
4. Τις υπ’ αριθμ. 127793/9052/5.10.2015 (ΑΔΑ: 73000Ρ1Φ−Ν05
και 2735/79509/5.10.2015 (ΑΔΑ: 77980Ρ1Φ−Η84) αποφάσεις
της Γεν. Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και
Ιονίου σχετικά με την έγκριση δέσμευσης πίστωσης στον
προϋπολογισμό της και τις συνημμένες βεβαιώσεις της
Υ.Δ.Ε. στο νομό Αχαΐας και Νομό Κορινθίας αντίστοιχα
για την ύπαρξη εγγεγραμμένης πίστωσης.
5. Το γεγονός ότι αφενός έτυχαν έκτακτες ανάγκες
(φωτιές, πλημμύρες κ.λπ.) και αφετέρου οι ανάγκες αυ−
τές αφορούν θέματα όλων των νομών χωρικής αρμοδι−
ότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, καθιστά μη επαρκείς τις
εξήντα (60) ημέρες για το τρέχον έτος. Επισημαίνεται
ότι: 1) Η Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας
Πατακιάρα μετακινείται συχνά στα πλαίσια άσκησης
των αρμοδιοτήτων της θέσης της όπως αυτές προκύ−
πτουν από το Π.δ. 139/2010 και του Ν. 3852/2010 άρθρο
225 (έλεγχος νομιμότητας): α) στις κεντρικές υπηρεσί−
ες (Υπουργεία) Αθήνα, για λήψη οδηγιών και επίλυση
προβλημάτων που αφορούν εφαρμογή του πλαισίου
δημοσιονομικής προσαρμογής, θέματα Διοικητικής Με−
ταρρύθμισης του Δημόσιου Τομέα και εποπτείας Ο.Τ.Α.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

α΄ και β΄ βαθμού, καθώς και ελέγχου νομιμότητας και β)
στις διάσπαρτες υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης στους
12 νομούς για εποπτεία και εφαρμογή των ανωτέρω δι−
αδικασιών με στόχο την ορθολογική διαχείριση του αν−
θρώπινου δυναμικού και την εξοικονόμηση πόρων. 2) Ο
Διευθυντής Πολιτικής Προστασίας Κατσαρός Δημήτριος
μετακινείται σε όλους τους 12 νομούς Πελοποννήσου,
Ιονίων Νήσων και Αιτωλοακαρνανίας για τον σχεδιασμό
και την οργάνωση των δυνάμεων Πολιτικής Προστασίας
σε θέματα πρόληψης, ενημέρωσης και αντιμετώπισης
δασικών πυρκαγιών ή καταστάσεως έκτακτης ανάγκης,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και για το
συντονισμό όλων των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης (κύρια των Δασικών) για την εξασφάλιση της
ετοιμότητας, την αντιμετώπιση των καταστροφών.
Επίσης επιμελείται την τήρηση των προληπτικών μέ−
τρων που οι πρωτοβάθμιοι OTA οφείλουν να τηρούν
σύμφωνα με το σχέδιο Ξενοκράτης σε συνεργασία με
τις κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες. Ειδικότερα
για τη φετινή χρονιά που τα καιρικά φαινόμενα ήτα
ιδιαίτερα έντονα α) μεγάλες πυρκαγιές στη Στροφυλιά
Ηλείας, Νεάπολη Λακωνίας, Κόρινθο, β) πλημμύρες στη
Σκάλα Λακωνίας, Κεφαλληνία, Κέρκυρα και θεομηνίες,
οι συχνές μετακινήσεις του εν λόγω υπαλλήλου ήταν
αναγκαίες και επιβεβλημένες. 3) Ο Διευθυντής Δασών
του Ν. Κορινθίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πε−
λοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Καλλίρης Πα−
ναγιώτης μετακινείται συχνά στον χώρο αρμοδιότητας
του, λόγω αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών (αυτοψίες,
προστασία του δασικού και θηραματικού πλούτου, πε−
ρίπολα δασοπροστασίας). 4) ο οδηγός του ασκούντος
καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Καραϊσκος Ιωάννης, ακο−
λουθεί τον ασκούντα καθήκοντα Γενικό Γραμματέα σε
όλες τις εκτός έδρας μετακινήσεις.
6. Την ανάγκη αύξησης των ημερών μετακίνησης έκτος
έδρας, της Γενικής Διευθύντριας Εσωτερικής Λειτουργί−
ας, του Διευθυντή Πολιτικής Προστασίας, του Διευθυντή
Δασών Ν. Κορινθίας και του οδηγού του ασκούντος
καθήκοντα Γενικού Γραμματέα, οι οποίοι ασχολούνται
με τις ανωτέρω αρμοδιότητες, από το όριο των εξήντα
(60) ημερών εκτός έδρας ετησίως, δεδομένου ότι το
όριο αυτό έχει ήδη εξαντληθεί.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους τριών χιλιάδων
διακοσίων (3.200,00) ευρώ, η οποία θα καλυφθεί από τις
εγγεγραμμένες για το σκοπό αυτό πιστώσεις στον προ−
ϋπολογισμό του οικ. έτους 2015 της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
και συγκεκριμένα από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στο
ΚΑΕ 0711 του ειδικού φορέα 994−10/071 το ποσό των δύο
χιλιάδων τετρακοσίων (2.400,00) ευρώ και στον ΚΑΕ 0711
του ειδικού φορέα 994−10/073 το ποσό των οκτακοσίων
(800,00) ευρώ, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την αύξηση του αριθμού ημερών μετακίνη−
σης εκτός έδρας πέραν των εξήντα (60) για την Γενική
Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας, τον Διευθυντή
Πολιτικής Προστασίας, τον Διευθυντή Δασών Ν. Κοριν−
θίας και τον οδηγό του ασκούντος καθήκοντα Γενικού
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή−
σου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, οι οποίοι ασχολούνται
με τις αναφερόμενες στο προοίμιο της απόφασης αυτής
αρμοδιότητες, μέχρι είκοσι (20) ημέρες το έτος 2015.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2015
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

F
Αριθμ. 440086(1055)
(2)
Καθορισμός του αριθμού νέων αδειών πλανοδίου υπαι−
θρίου εμπορίου που θα διατεθούν στην Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και καθορισμός του
καταβαλλόμενου τέλους ανά χορηγηθείσα άδεια.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 186−Δ του Ν. 3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης «Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ
87/τ. Α΄/07−06−2010).
2. Τις διατάξεις του Π.δ. 133/2010 «Οργανισμός Περιφέ−
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 226/τ. Α΄/27−12−2010).
3. Την υπ’ αριθμ. 9752/2014/03−06−2014 απόφαση Πο−
λυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με την οποία
ανακηρύχτηκαν ο Περιφερειάρχης, οι Αντιπεριφερει−
άρχες και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας για το διάστημα από 01/09/2014
έως και 31/08/2019.
4. Την υπ’ αριθμ. ΓΠΠΚΜ οικ. 3245/16−09−2014 απόφαση
του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορι−
σμού Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεσης τομέων ευθύ−
νης σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 572/Υ.Ο.Δ.Δ./19−09−2014).
5. Την υπ’ αριθμ. ΓΠΠΚΜ 3123/02−10−2015 (ΑΔΑ:
69ΘΙ77ΛΛ−ΒΗΧ) απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής
Μακεδονίας περί ορισμού αρμόδιας αρχής για θέματα
που αφορούν στην προεργασία για την εφαρμογή των
διατάξεων του άρθρου 22 Ν. 4264/2014.
6. Τα άρθρα 22, 23 και 25 του κεφ. ΣΤ΄ «Υπαίθριο πλα−
νόδιο και στάσιμο εμπόριο» του Ν. 4264/2014 «Άσκηση
εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 118/τ. Α΄/25−05−2014).
7. Το άρθρο 33 του Ν. 4282/2014 (ΦΕΚ 182/Α/29−08−2014).
8. Τις ισχύουσες διευκρινιστικές εγκυκλίους του
Υπουργείου Οικονομίας Υποδομών, Ναυτιλίας και Του−
ρισμού σχετικά με την χορήγηση νέων αδειών και ει−
δικότερα την υπ’ αριθμ. 950129 σχετ. Κ1−1212/11−09−2015)
εγκύκλιο.
9. Το υπ’ αριθμ. 47474 (1147)/11−11−2015 έγγραφο του
Τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης ΔΒΜΑΕΤ, σχετικά με
την έκδοση απόφασης για τη χορήγηση αδειών πλα−
νοδίου εμπορίου στη χωρική αρμοδιότητα της ΠKM.
10. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή θα συμβάλλει
στην κάλυψη των βιοποριστικών αναγκών των ενδια−
φερομένων και τις ανάγκες της εύρυθμης λειτουργίας
των αγορών στις μικρές και απομακρυσμένες Δημοτικές
Κοινότητες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
11. To γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
1. Τον καθορισμό του αριθμού των πεντακοσίων (500)
νέων αδειών πλανοδίου υπαιθρίου εμπορίου προς χο−
ρήγηση στην χωρική αρμοδιότητα της Περιφέρειας Κε−
ντρικής Μακεδονίας.
Συγκεκριμένα:
• Διακοσίων (200) αδειών για την πώληση πρωτογε−
νών προϊόντων γης (στα οποία περιλαμβάνονται και τα
άνθη), αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας, σε όλη τη Περι−
φέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
• Εκατόν Πενήντα (150) αδειών για την πώληση λοιπών
βιομηχανικών προϊόντων στην χωρική αρμοδιότητα της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
• Εκατόν Πενήντα (150) αδειών για κινητές πλανόδιες
καντίνες εντός της εδαφικής αρμοδιότητας της Περι−
φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
2. Τον καθορισμό καταβαλλόμενου τέλους ύψους εκα−
τό ευρώ (100 €) ανά χορηγηθείσα άδεια.
Η ανακοίνωση πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την
υποβολή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, θα
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.pkm.qov.gr, στις ιστο−
σελίδες των Περιφερειακών Ενοτήτων, στον πίνακα
ανακοινώσεων των Διευθύνσεων Ανάπτυξης των Πε−
ριφερειακών Ενοτήτων και των Δήμων με αποδεικτικό
τοιχοκόλλησης.
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 16 Νοεμβρίου 2015
Ο Περιφερειάρχης κ.α.α.
Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΠΑΠΑΣ
F
Αριθμ. ΠΡ 16/Γ/ΟΙΚ.14679
(3)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή, για είκο−
σι έναν (21) υπαλλήλους της Διεύθυνσης Ανάπτυξης,
Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της Περιφερει−
ακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κε−
ντρικής Μακεδονίας.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 159 και 242 παρ. 5
Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκέντρωσης Διοίκησης — Πρόγραμμα Καλλικρά−
της».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 7 του N. 2738/99
σε συνδυασμό με την παρ. 1 εδ. α του άρθρου 282 του
N. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκέντρωσης Διοίκησης — Πρόγραμμα Καλλικρά−
της».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του N. 4024/11 (ΦΕΚ
226/Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−
βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις
εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονο−
μικής στρατηγικής 2012−2015».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ
85/Α΄) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, αυτοδιοίκη−
ση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, την ενσωμάτωση
οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
5. Το Π.δ. 133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κε−
ντρικής Μακεδονίας»(ΦΕΚ 226/τ. Α΄/27−12−2010).
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6. Την υπ’ αριθμ. 2/37190/0026/21−6−2001 απόφαση του
Υπ. Οικονομικών που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 915/τ. Γ΄/
17−7−2001 περί καθορισμού των δικαιολογητικών πληρω−
μής αποζημίωσης για υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών
και εξαιρέσιμων ημερών εργασία.
7. Την υπ’ αριθμ. οικ. 2/78400/0022/14−11−2011 εγκύκλιο
του Υπουργείου Οικονομικών.
8. Την υπ’ αριθμ. οικ. 461114(9980)/18−11−2014 απόφαση
του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα περί
εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και
άλλων πράξεων "ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ" στους
Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων.
9. Την υπ’ αριθμ. ΓΕ.ΓΠ.ΚΜ. οικ.113/13−05−2015 έγγραφο
του Εκτελεστικού Γραμματέα της Π.K.M.
10. Την υπ’ αριθμ. Α/Α 4039/2015 απόφαση Ανάλη−
ψης Υποχρέωσης με αριθμ. 372918(12243)/24−09−2015
(ΑΔΑ:6Ω6Δ7ΛΛ−ΖΞΟ) με την οποία εγκρίθηκε η Δέ−
σμευση πίστωσης συνολικού ύψους δέκα χιλιάδων
ευρώ(10.000,00)από τον προϋπολογισμό της ΠΕ Θεσ−
σαλονίκης—Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΚΑΕ
02.21.01.721.0511.δ.λ.01) οικονομικού έτους 2015. (Αριθμός
Βεβαίωσης ΥΔΕ 730)
11. Έργο των παραπάνω υπαλλήλων που θα εργασθούν
υπερωριακά είναι η διενέργεια αρχικού, περιοδικού και
εκτάκτου ελέγχου Μέτρων και Σταθμών, λοιπών μετρο−
λογικών ελέγχων, καθώς και ο έλεγχος των βυτιοφόρων
αυτοκινήτων μεταφοράς και διανομής υγρών καυσίμων
για την προστασία του καταναλωτικού κοινού από τυχόν
καταδολιεύσεις κατά τις παραδόσεις του πετρελαίου
θέρμανσης. Το γεγονός ότι, για την αντιμετώπιση των
παραπάνω υπηρεσιακών αναγκών,οι υπάλληλοι θα απα−
σχοληθούν πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας.
12. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται
δαπάνη δέκα χιλιάδων ευρώ 10.000,00 € και υπάρχει
σχετική πίστωση, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε για το έτος 2015 την καθιέρωση υπερω−
ριακής εργασίας, κατά τις απογευματινές ώρες για 21
υπαλλήλους, του Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της
Π.Ε. Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακε−
δονίας, για το χρονικό διάστημα από την δημοσίευση
της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης έως
31−12−2015.
1. Έργο των παραπάνω υπαλλήλων που θα εργασθούν
υπερωριακά είναι όσα αναφέρονται στο με αυξ. αριθμό
11 σκεπτικό της απόφασης.
2. Οι ώρες υπερωριακής εργασίας−απασχόλησης είναι
κατ’ ανώτερο όριο, είκοσι (20)ώρες το μήνα για κάθε
υπάλληλο.
3. Για την Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης θα
εκδοθεί απόφαση συγκρότησης συνεργείου υπερωρια−
κής εργασίας−απασχόλησης στην οποία θα αναφέρο−
νται ονομαστικά οι συμμετέχοντες υπάλληλοι,ο κλάδος,
ο βαθμός και το Μ.Κ. στο οποίο βρίσκονται κατά την
προσφορά της υπερωριακής εργασίας, το αντικείμενο
της εργασίας—απασχόλησης,το χρονικό διάστημα και
οι ώρες εργασίας− απασχόλησης για τον καθένα, κατά
μήνα.
4. Αριθμός υπαλλήλων: 21. Απαιτούμενη δαπάνη: δέκα
χιλιάδων 10.000,00 €.
5. Για την υπερωριακή εργασία — απασχόληση θα τη−
ρείται ξεχωριστό δελτίο παρουσίας των υπαλλήλων,
στο οποίο θα αναγράφεται η ώρα προσέλευσης και η
ώρα αποχώρησης.

28416

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

6. Ο προϊστάμενος της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφέ−
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας Π.Ε. Θεσσαλονίκης θα βε−
βαιώσει την πραγματοποίηση της υπερωριακής απασχό−
λησης καθώς και την εκτέλεση του αντίστοιχου έργου.
7. Η απόφαση ισχύει από την ημέρα δημοσίευσης στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι 31/12/2015.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 17 Νοεμβρίου 201
Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Διευθυντής Ανάπτυξης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΤΣΟΛΗΣ
F
Αριθμ. 2/99890
(4)
Κατάταξη του υπαλλήλου του Δήμου Ρόδου Δημητρί−
ου Μπατζακάκη του Χαράλαμπου, σε συνιστώμενη
προσωποπαγή θέση κλάδου ΔΕ Διοικητικού (αρθρ.
19 Ν. 4325/15).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ
(ΑΠΟΦΑΣΗ 4424)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του εδ. β της παρ. 3 του άρθρου 19 του
Ν. 4325/2015 (Α΄ 47) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης−
Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυ−
βέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις»
σύμφωνα με την οποία σε περίπτωση μη επανασύστασης
της Δημοτικής Αστυνομίας οι θέσεις δημοτικών αστυνο−
μικών που είχαν επανασυσταθεί καταργούνται και όσοι
τις κατείχαν κατατάσσονται σε άλλες υπηρεσίες των
οικείων δήμων με βάση τα τυπικά τους προσόντα.
2. Το Π.δ. 50/2001 (Α΄ 39), όπως τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε.
3. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου
Ρόδου (ΦΕΚ 3159/τ. Β΄/30−12−2011).
4. Την 1855/2015 (ορθή επανάληψη) απόφαση Δημάρ−
χου με την οποία διαπιστώνεται η από 11/05/2015 κα−
τάταξη του υπαλλήλου του Δήμου Ρόδου Δημητρίου
Μπατζακάκη του Χαράλαμπου σε οργανική θέση κλάδου
ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας και στο Μ.Κ. 3 του Γ΄ βαθμού,
η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1265/τ. Β΄/26.06.2015.
5. Την υπ’ αριθμ. οικ. 16773/15.05.2015 εγκύκλιο του
Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό−
τησης (Εγκύκλιος 14).
6. Την υπ’ αριθμ. 415/2015 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου με την οποία αποφασίστηκε, η μη επα−
νασύσταση της υπηρεσίας Δημοτικής Αστυνομίας, η
κατάργηση των θέσεων Δημοτικής Αστυνομίας που
επανασυστάθηκαν με το Ν. 4325/2015 και η κατάταξη με
έκδοση σχετικής απόφασης Δημάρχου των υπαλλήλων
σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις των κλάδων
ΠΕ, TE, ΔΕ Διοικητικού (αρθρ. 19 Ν. 4325/15), η οποία
κοινοποιήθηκε στους Δημοτικούς Αστυνομικούς του
Δήμου μας, με το αρ. 2/74185/06.08.20105 έγγραφό μας.
7. Το γεγονός ότι έχουν παρέλθει δέκα (10) ημέρες
από την δημοσιοποίηση της ανωτέρω απόφασης του
Δ.Σ. και δεν κατατέθηκε αίτηση από τον ανωτέρω ανα−
φερόμενο υπάλληλο, προκειμένου να καταλάβει θέσεις
από τις προβλεπόμενες των εδαφίων β΄, γ΄ και δ΄ της
παραγράφου 2 του Ν. 4325/15.
8. Τις υπηρεσιακές ανάγκες και τα τυπικά προσόντα
του υπαλλήλου, σύμφωνα με τα οποία ο υπάλληλος

είναι κάτοχος από το 1988 απολυτηρίου Τεχνικού Επαγ−
γελματικού Λυκείου και πιστοποιητικού ACTA CCU για
τη γνώση χειρισμού Η/Υ.
9. Την υπ’ αριθμ. 2/80684/27.08.2015 βεβαίωση της Οι−
κονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, σύμφωνα με την οποία
θα προκληθεί επιπλέον δαπάνη στους σχετικούς ΚΑΕ
του Προϋπολογισμού έτους 2015, που θα καλυφθεί από
ΚΑΕ του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης και μόνο για το έτος 2015, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4325/15. Αυτό επισύρει
και την ανάλογη πρόβλεψη δαπανών στον προϋπολο−
γισμό του 2016 καθώς και των επομένων ετών. 10. Τις
διατάξεις του εδαφίου δ της παρ. 1 του άρθρου 58 του
Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικρά−
της» (ΦΕΚ 87/Α΄/07.06.2010), αποφασίζουμε:
Την κατάταξη του Δημητρίου Μπατζακάκη του Χαρά−
λαμπου, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση κλάδου
ΔΕ Διοικητικού (αρθρ. 19 Ν. 4325/15) με βαθμό Γ΄.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ρόδος, 22 Οκτωβρίου 2015
Ο Δήμαρχος
ΦΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ
F
Αριθμ. 32122 π.έ.
(5)
Ίδρυση Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Νομικής της Νομι−
κής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ−
σαλονίκης με το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου
Λευκωσίας (Κύπρος), με τίτλο: «Ποινικό Δίκαιο και
Εξαρτήσεις (Msc Criminal Law and Addictions)».
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ TOY ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 10
(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΄).
1. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του Ν. 4009/2011
(ΦΕΚ 195 Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιό−
τητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ
228 Α΄), του άρθρου 5, παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159
Α΄), του άρθρου 34, παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄)
και του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223 Α΄).
2. 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 τ. Α΄).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα
14 και 15 (ΦΕΚ 189 Α΄) «Διασφάλιση της ποιότητας στην
ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώ−
ρευσης πιστωτικών μονάδων − Παράρτημα διπλώματος»
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύν−
θεσης του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρί−

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
αση με αριθμό 42/23−6−2015), και του Διοικητικού Συμ−
βουλίου του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων
(ΚΕ.Θ.Ε.Α.) (συνεδρίαση αριθμ. 18/2−7−2015).
5. Την από 30−9−2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.
6. Την από απόφαση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθε−
σης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
(συνεδρίαση αριθμ. 175/2−10−2015).
7. Την από 10/2015 απόφαση της Συγκλήτου του Πα−
νεπιστημίου Λευκωσίας.
8. Το υπ’ αριθμ. 1647/23−6−2014 έγγραφο της Α.ΔΙ.Π.,
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξω−
τερική αξιολόγηση του Τμήματος Νομικής της Νομικής
Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλο−
νίκης.
9. Την υπ’ αριθμ. 1614/29−9−2015 (ανακοινοποιημένη στο
ορθό στις 30−9−2015) θετική εισήγηση της ΜΟΔΙΠ του
ΑΠΘ για την ίδρυση του Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Ποινικό Δί−
καιο και Εξαρτήσεις (Msc Criminal Law and Addictions)».
10. To Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του
Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του Αριστοτε−
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Τμήματος
Νομικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας για τη συνδι−
οργάνωση του Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Ποινικό Δίκαιο και
Εξαρτήσεις (Msc Criminal Law and Addictions).
11. To γεγονός ότι το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας της Κύ−
πρου έχει αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ ως ομοταγές
προς τα ελληνικά ΑΕΙ (82 Ολ.ΔΣ/10−2−2010).
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τη λειτουργία του Διιδρυματικού Προ−
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) των
Τμημάτων Νομικής της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ
και Νομικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, με τίτλο
«Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις (Msc Criminal Law and
Addictions)», ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Το Τμήμα Νομικής της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ
και το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας,
συνδιοργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό
έτος 2015−2016 Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτή−
σειςίΜβο Criminal Law and Addictions)», σύμφωνα με τις
διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του
Ν. 3685/2008 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Επισπεύδον Τμήμα του Προγράμματος, είναι το Τμήμα
Νομικής της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ.
Η υλοποίηση του Δ.Π.Μ.Σ. θα γίνει και με τη συμβολή
της υλικοτεχνικής υποδομής και του διδακτικού προ−
σωπικού του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων
(ΚΕΘΕΑ).
Άρθρο 2
Αντικείμενο − Σκοπός
1. Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ., το οποίο λειτουργεί τόσο
στις εγκαταστάσεις των Τμημάτων Νομικής του ΑΠΘ
και του Πανεπιστημίου Λευκωσίας όσο και σε αυτές
του ΚΕΘΕΑ, είναι η μελέτη και η έρευνα αφ’ ενός μεν
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του νομικού πλαισίου που αφορά στις εξαρτήσεις, αφ’
ετέρου δε των πολιτικών πρόληψης, αντιμετώπισης και
θεραπείας τους, με ιδιαίτερη έμφαση στις σύγχρονες
εξελίξεις. Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα εξειδί−
κευσης σε δύο (2) επιμέρους κατευθύνσεις, που κατα−
γράφονται ακολούθως στο άρθρο 3 του της παρούσας
απόφασης.
2. Σκοπός του Προγράμματος είναι η καλλιέργεια και
η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας στα
παραπάνω πεδία και ο εφοδιασμός των μεταπτυχιακών
φοιτητών με εξειδικευμένες γνώσεις σε αυτά, με στόχο
την πληρέστερη προετοιμασία τους για μια επιτυχημένη
επαγγελματική σταδιοδρομία.
Πιο συγκεκριμένα:
α. σκοπός της πρώτης κατεύθυνσης: «Ποινικό Δίκαιο
των εξαρτήσεων» του προγράμματος είναι να εκπαι−
δεύσει και προετοιμάσει δικηγόρους για τον χειρισμό
υποθέσεων που σχετίζονται με τις εξαρτήσεις τόσο
στο στάδιο της προδικασίας και της κύριας διαδικασί−
ας όσο και σε εκείνο της έκτισης των ποινών, να τους
προσφέρει εξειδικευμένη γνώση σχετικά με τα κέντρα
θεραπείας, τον τρόπο λειτουργίας τους και τις προϋπο−
θέσεις αποδοχής εξαρτημένων ατόμων σε αυτά, ώστε
να μπορούν να παρέχουν σχετικές συμβουλές στους
πελάτες τους, να παρέχει ειδικές γνώσεις σχετικά με
την ασφαλιστική κάλυψη των θεραπευτικών αγωγών
και τις δυνατότητες εξασφάλισης δωρεάν θεραπείας.
β. σκοπός της δεύτερης κατεύθυνσης: «Θεραπευτική
διαχείριση των εξαρτήσεων» είναι να εκπαιδεύσει και
προετοιμάσει τους μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες
για να μπορέσουν να αναλάβουν θέσεις ως σύμβουλοι
αντιμετώπισης εξαρτήσεων, σύμβουλοι για διαταραχές
συμπεριφοράς, κλινικοί θεραπευτές, σχολικοί σύμβου−
λοι, σύμβουλοι για ειδικές ομάδες πληθυσμού (λ.χ. φυ−
λακισμένοι) ή μέλη του προσωπικού πανεπιστημιακών
ιδρυμάτων για την υποστήριξη των φοιτητών.
3. Οι βασικοί στόχοι του Δ.Π.Μ.Σ. είναι οι εξής:
i. H παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών.
ii. Η κατάρτιση εξειδικευμένων αποφοίτων με στέρεο
θεωρητικό υπόβαθρο καθώς και η ικανότητα διεπιστη−
μονικής αντιμετώπισης σύνθετων πρακτικών προβλη−
μάτων στα εν λόγω πεδία.
iii. Η εδραίωση της αυτοπεποίθησης των μεταπτυ−
χιακών φοιτητών μέσω της παροχής εξειδικευμένων
γνώσεων και της συστηματικής πρακτικής εξάσκησης
στη συνθετική προσέγγιση των γνωστικών αντικειμένων
των παραπάνω δύο επιστημονικών κλάδων.
¡ν. Η προαγωγή της διεπιστημονικής έρευνας επί του
θέματος των εξαρτήσεων, καθώς και της εκπόνησης
υψηλού επιπέδου συναφών μεταπτυχιακών διπλωμα−
τικών εργασιών.
v. Η ανάπτυξη κριτικών και ερευνητικών δεξιοτήτων
που απαιτούνται για σπουδές διδακτορικού επιπέδου.
4. Κατευθυντήριες αρχές του Δ.Π.Μ.Σ. αποτελούν αφ’
ενός μεν η εξασφάλιση στους μεταπτυχιακούς/κες φοι−
τητές/τριες σταθερών επιστημονικών θεμελίων, σύγχρο−
νων διακλαδικών γνώσεων και κατάλληλων ερευνητικών
μεθόδων και αρχών, τέτοιων που θα τους καταστήσουν
ικανούς για συνεχή εκπαίδευση και βελτίωση του και−
νοτομικού πνεύματος, αφ’ ετέρου δε η καλλιέργεια σε
αυτούς των κριτικών και δημιουργικών δεξιοτήτων που
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απαιτούνται για μια υπεύθυνη επιστημονική, επαγγελ−
ματική και ερευνητική δραστηριότητα.
5. Υποχρέωση όλων των συντελεστών λειτουργίας
του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η διασφάλιση της ποιότητας και της
συνεχούς βελτίωσης κάθε πτυχής του προγράμματος,
της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας, καθώς
και η προώθηση συνεργασιών με συναφή Προγράμματα
και Κέντρα της ημεδαπής και αλλοδαπής.
΄Αρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Το Δ.Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Δι−
πλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στο «Ποινικό Δίκαιο και
Εξαρτήσεις» (MSc "Criminal Law and Addictions") στις
εξής δύο (2) κατευθύνσεις:
Α) Ποινικό Δίκαιο των εξαρτήσεων και
Β) Θεραπευτική διαχείριση των εξαρτήσεων.
Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι πτυχίου ελληνι−
κού ή κυπριακού ΑΕΙ, καθώς και πτυχιούχοι πανεπιστη−
μίων της αλλοδαπής, εφόσον έχουν πιστοποιητικό αντι−
στοιχίας και ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ ή το ΚΥΣΑΤΣ.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχι−
ακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τρία
(3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται ενενήντα
(90) ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες (ECTS). Από αυ−
τές, τριάντα (30) μονάδες αντιστοιχούν στα τέσσερα
(4) υποχρεωτικά μαθήματα του Α΄ εξαμήνου (μαθήματα
κορμού), τριάντα (30) μονάδες αντιστοιχούν στα τέσσε−
ρα μαθήματα του Β΄ εξαμήνου [δύο (2) υποχρεωτικά και
δύο (2) μαθήματα επιλογής κατεύθυνσης] και τριάντα
(30) μονάδες αντιστοιχούν στην εκπόνηση της μεταπτυ−
χιακής διπλωματικής εργασίας του Γ΄ εξαμήνου.
Εκτός από τα παραπάνω μαθήματα, το Δ.Π.Μ.Σ. προ−
σφέρει επιπλέον και ένα (1) προαιρετικό μάθημα υποβά−
θρου, με τίτλο «Εισαγωγή στο Ποινικό Δίκαιο», που στόχο
έχει να προσφέρει στους μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/
τριες τις απαραίτητες βασικές γνώσεις ποινικού δικαίου
και νομικής ορολογίας, ώστε να μπορούν να παρακολου−
θήσουν απρόσκοπτα τα μαθήματα του προγράμματος.
Τα μαθήματα κατανέμονται ως εξής:

1ο Εξάμηνο
Μαθήματα Κορμού
Ποινικό Δίκαιο για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων Ι
Πολιτικές πρόληψης των εξαρτήσεων, έγκαιρης παρέμβασης
και αγωγής υγείας
Εξαρτήσεις και παραβατική συμπεριφορά
Εισαγωγή στη θεωρία των εξαρτήσεων
ΣΥΝΟΛΟ ECTS 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Ώρες
30

ΕCTS
7,5

30

7,5

30
30

7,5
7,5
30

Ώρες

ECTS

30

7,5

30

7,5

30

7,5

30
30

7,5
7,5

2ο Εξάμηνο
Κατεύθυνση I: Ποινικό Δίκαιο των εξαρτήσεων
Μαθήματα Υποχρεωτικά
Ουσιαστικό και Δικονομικό Ποινικό Δίκαιο για την αντιμετώπιση
των εξαρτήσεων
Μεταχείριση εξαρτημένων ατόμων σε δομές εγκλεισμού και ανοικτά
θεραπευτικά προγράμματα
Mαθήματα Επιλογής (δύο από τα παρακάτω ή ένα από τα παρακάτω
και ένα από την κατεύθυνση ΙΙ)
Δικαστηριακή πράξη για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων
και ο ρόλος του συνηγόρου στην ποινική δίκη
Θεραπευτικές δομές για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων
Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων
Πρακτική άσκηση σε πρόγραμμα απεξάρτησης σε σωφρονιστικό
κατάστημα ή/και σε κέντρο υποδοχής αποφυλακισμένων
ΣΥΝΟΛΟ ECTS 2oυ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30

Κατεύθυνση II: Θεραπευτική διαχείριση των εξαρτήσεων
Μαθήματα Υποχρεωτικά
Θεραπεία των εξαρτήσεων: Ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις
και Φαρμακοθεραπείες
Ερευνητικά εργαλεία στις εξαρτήσεις (διαγνωστικά εργαλεία−
αποτελεσματικότητα − κίνδυνοι).

Ώρες

ECTS

30

7,5

30

7,5
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Μαθήματα Υποχρεωτικά
Μαθήματα Επιλογής (δύο από τα παρακάτω ή ένα από τα παρακάτω
και ένα από την κατεύθυνση Ι)
Εμβάθυνση στην κλινική αντιμετώπιση της εξάρτησης
και στην πρόληψη της υποτροπής
Εξαρτήσεις και ειδικοί πληθυσμοί (ανήλικοι, φυλακισμένοι, ψυχικά ασθενείς)
Κοινωνικές δομές (σχολείο, οικογένεια, κοινότητα) και εξαρτήσεις
Ρόλος και ευθύνη του ειδικού επιστήμονα στον χώρο των εξαρτήσεων
Πρακτική άσκηση σε θεραπευτικές δομές
ΣΥΝΟΛΟ ECTS 2oυ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Ώρες

ECTS

30

7,5

30
30
30
30

7,5
7,5
7,5
7,5

30

3ο Εξάμηνο
Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

30

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ECTS

90

Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική. Συγκεκριμένα
μαθήματα, συμπεριλαμβανομένων αυτών των επισκε−
πτών καθηγητών, μπορούν να διεξάγονται στην αγγλική
γλώσσα.
Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Στο Δ.Π.Μ.Σ ο αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών
φοιτητών/ριων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε εβδομή−
ντα (70) ανά έτος.
Καθ’ υπέρβαση του προβλεπόμενου αριθμού εισακτέ−
ων, γίνεται δεκτός ένας (1) υπότροφος του Ιδρύματος
Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που πέτυχε σε σχετικό
διαγωνισμό εσωτερικού μεταπτυχιακών σπουδών του
γνωστικού αντικειμένου του Δ.Π.Μ.Σ. και ένας (1) υπό−
τροφος του κυπριακού κράτους.
Με απόφαση του Συντονιστικού Οργάνου του Δ.Π.Μ.Σ.
ο αριθμός των υποτρόφων μπορεί να αυξάνεται.
Άρθρο 8
Προσωπικό
Στη λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ. συμμετέχουν καθηγητές
και λέκτορες των συνεργαζόμενων στο Δ.Π.Μ.Σ. Σχολών
και Τμημάτων, άλλων Σχολών του Α.Π.Θ., του Πανεπιστή−
μιου Λευκωσίας ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής
ή της αλλοδαπής, στελέχη του ΚΕΘΕΑ που κατέχουν
διδακτορικό τίτλο, καθώς και σε επισκέπτες καθηγητές
και ειδικούς επιστήμονες.
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Η υλικοτεχνική υποδομή που θα χρησιμοποιηθεί για
τη διεξαγωγή του Δ.Π.Μ.Σ. παρέχεται από τη Νομική
Σχολή του ΑΠΘ, το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου
Λευκωσίας και το ΚΕΘΕΑ.
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό
έτος 2022−2023, με την επιφύλαξη των διατάξεων του
άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄) όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 το 65%

του ετήσιου συνολικού κόστους λειτουργίας του προ−
γράμματος ανέρχεται σε 182.000,00 € και αναλύεται σε
κατηγορίες δαπανών ως εξής:
Κατηγορία δαπάνης

Κόστος σε €

Αμοιβές − αποζημιώσεις
διδακτικού, τεχνικού και
διοικητικού προσωπικού

110.000,00

Υποτροφίες

15.000,00

Δαπάνες μετακινήσεων

25.000,00

Προμήθειες (εξοπλισμός,
αναλώσιμα, βιβλία)

22.000,00

Δαπάνες δημοσιότητας

10.000,00

Σύνολο

182.000,00

Το ανωτέρω κόστος θα καλυφθεί: από δίδακτρα των
μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων, χορηγία του ΚΕΘΕΑ (με
τη μορφή δωρεάν προσφοράς διδασκαλίας από στε−
λέχη−διδάκτορες του ΚΕΘΕΑ, προσφοράς διοικητικού
έργου για διευθέτηση θέσεων πρακτικής και έρευνας,
προσφοράς θέσεων πρακτικής άσκησης, πρόσβασης
σε ερευνητικά δεδομένα για μετά−ανάλυση όπως και
δυνατότητα διεξαγωγής πρωτογενούς έρευνας στους
φοιτητές), δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα, χορηγίες
φορέων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, ερευνητικά
προγράμματα, ευρωπαϊκά και συγχρηματοδοτούμενα
προγράμματα, και λοιπά.
Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα−
ση, θα ρυθμίζονται από το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνερ−
γασίας/και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Kυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 12 Νοεμβρίου 2015
Ο Πρύτανης
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
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 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• 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.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

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

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

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02025162011150008*
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