
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Χορήγηση οικονομικής επιβράβευσης στους νό-
μιμους κληρονόμους αποθανούσας αθλήτριας 
που σημείωσε εξαιρετική αγωνιστική διάκριση 
κατά το έτος 2012.

2 Λύση της αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης στον 
πρώην Δήμο Ηρακλειδών της νήσου Κω Νομού 
Δωδεκανήσου με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ».

3 Ολοκλήρωση επένδυσης και πιστοποίηση έναρ-
ξης της παραγωγικής λειτουργίας της εταιρείας 
«Α. ΔΙΟΜΑΤΑΡΗ - Χ. ΦΛΑΜΟΥ O.E.».

4 Ολοκλήρωση επένδυσης και πιστοποίηση έναρ-
ξης της παραγωγικής λειτουργίας της εταιρείας 
«ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΟΥΜΠΑΚΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΑΕ».

5 Χορήγηση άδειας και λειτουργίας ιδιωτικού ΩΔΕΙ-
ΟΥ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε.», που 
εδρεύει στη Ρόδο; στην οδό Ηλία Βενέζη - Περιο-
χή Ηλιούπολης.

6 Αντικατάσταση της αριθμ. 158947/Β7/3-10-2014 
(ΦΕΚ 2748 Β΄) υπουργικής απόφασης, η οποία 
αντικατέστησε την αριθμ. 284/Β7/14-9-2007 (ΦΕΚ 
1877 Β΄) υπουργική απόφαση, του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Αγροτι-
κής Ανάπτυξης της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας 
και Δασολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 
Θράκης με τίτλο «Αειφορικά Συστήματα Παραγω-
γής και Περιβάλλον στη Γεωργία» - Αναμόρφωση 
του προγράμματος.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

7 Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. 98986/Δ1, 
απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων και Οικονομικών.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΑ/ΤΑΑμεΑ/ 
229999/16543/6494/511 (1)
 Χορήγηση οικονομικής επιβράβευσης στους νό-

μιμους κληρονόμους αποθανούσας αθλήτριας 

που σημείωσε εξαιρετική αγωνιστική διάκριση 

κατά το έτος 2012.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις :
Α) Του Π.δ. 104/2014 (171 Α΄) «Οργανισμός Υπουργεί-

ου Πολιτισμού και Αθλητισμού».
Β) Του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας 

για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα». (98 Α΄)
Γ) Του Π.δ. 70/22-09-2015 (114 Α΄) «Ανασύσταση των 

Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού....».
Δ) Του Π.δ. 73/23-09-2015 (116 Α΄) «Διορισμός Αντι-

προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

2. Το άρθρο 34 Ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και Επαγ-
γελματικός Αθλητισμός» (121 Α΄), όπως αντικαταστάθη-
κε με την παρ. 8 του άρθρου 18 Ν. 3708/2008 «Καταπο-
λέμηση της βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις και 
άλλες διατάξεις» (210 Α΄).

3. Την παρ. 8 του άρθρου 31 Ν. 2725/1999 (Α΄ 101), 
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 75 
Ν. 3057/2002 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του 
Ν. 2725/99, ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμού 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 239).

4. Το άρθρο 17 του Ν. 4326/2015 (ΦΕΚ 49 Α΄) «Επείγο-
ντα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό 
και άλλες διατάξεις».

5. Την αριθμ. 8905/26.02.2004 απόφαση του Υφυπουρ-
γού Πολιτισμού με θέμα «παροχή Οικονομικής Επιβρά-
βευσης σε διακρινόμενους μεταμοσχευμένους και αι-
μοκαθαιρόμενους αθλητές και προπονητές» (437 Β΄).

6. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΑΤΔΑΔΤΑ/273142/16055/ 
3908 (2155 Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουρ-
γού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτή-
των στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Χαρά-
λαμπο-Σταύρο Κοντονή».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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7. Την αριθμ. Υ29/8-10-2015 (2168 Β΄) Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών 
Γεώργιο Χουλιαράκη.

8. Την από 25-01-2013 αίτηση της αθλήτριας Νικολέτας 
Δημητρακοπούλου η οποία απεβίωσε στις 24-06-2013.

9. Την από 30-04-2015 αίτηση των νόμιμων δικαιούχων 
για την καταβολή της οικονομικής επιβράβευσης.

10. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΑ/ΤΑΑμεΑ/27650/2123/ 
858/184/01-02-2016 υπουργική απόφαση με θέμα την 
αποδοχή της αριθμ. 252/2015 της γνωμοδότησης της 
Β΄ Τακτικής Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του 
Κράτους.

11. Το γεγονός ότι από την απόφαση, αυτή προκαλεί-
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού 
ύψους δεκατεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα 
τεσσάρων ευρώ (14.674,00 €), η οποία θα βαρύνει τις 
πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων της Γ.Γ.Α. έτους 
2016 (Κωδ. Φορέα 21-610/ΚΑΕ 2799).

12. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΟΔ/ΤΕΠ/60437/8041/ 
5919/3663/29-02-2016 απόφαση δέσμευσης της σχετι-
κής πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης (ΑΔΑ 
7ΩΠΧ4653Π4-9Σ9, αριθμ. εγγραφής ΥΔΕ 24746).

13. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΟΥΤΑ/ΤΚΕΤΠΠΔΕ-
ΕΜ/159836/19493/750/418/18-5-2016 εισήγηση ΓΔΟΥ, 
αποφασίζουμε:

Τη χορήγηση οικονομικής επιβράβευσης στους νό-
μιμους κληρονόμους της αποθανούσας αθλήτριας του 
Αθλητικού Συλλόγου Μεταμοσχευμένων και Νεφροπα-
θών αθλητών «οι Λέοντες του Πειραιά» Νικολέτας Δημη-
τρακοπούλου του Παναγιώτη, η οποία κατά το ημερο-
λογιακό έτος 2012 σημείωσε την εξαιρετική αγωνιστική 
διάκριση της 4ης νίκης, σύμφωνα με τις περ. 4 και 14, 
παρ. 8, άρθρο 18 του Ν. 3708/2008, στο αγώνισμα του 
ατομικού αθλήματος Μπόουλινγκ που περιλαμβανόταν 
στο επίσημο Πρόγραμμα των 7ων Ευρωπαϊκών Αγώνων 
Μεταμοσχευμένων και Αιμοκαθαιρόμενων.

Το ποσό της οικονομικής επιβράβευσης ανέρχεται σε 
δεκατέσσερις χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα τεσσάρα 
ευρώ (14.674,00€) και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό 
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού / Γενική 
Γραμματεία Αθλητισμού (Φορέας 21-610/ΚΑΕ 2799) του 
έτους 2016.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Μαρούσι, 12 Ιουλίου 2016

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Αναπληρωτής Υπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού Οικονομικών

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

 Αριθμ. 42220 (2)
  Λύση της αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης στον 

πρώην Δήμο Ηρακλείδων της νήσου Κω Νομού 

Δωδεκανήσου με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ».

  Ο AΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» 

(ΦΕΚ 114/Α΄),
β) του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-

κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄),

γ) του άρθρου 16 του Ν. 4147/2013 (ΦΕΚ 98/Α΄),
δ) του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α΄) και 

του άρθρου 28 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄),
ε) του Π.Δ. 143/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμέ-

νης Διοίκησης Αιγαίου» (ΦΕΚ 236/Α΄).
2. Την πράξη 4 του Υπουργικού Συμβουλίου της 6-2-2015

(ΦΕΚ 24/τ. Α΄), «Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών 
Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της 
χώρας».

3. Την αριθμ. 1595/08-11-2001 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για τη σύσταση 
αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης στο Δήμο Ηρακλείδων 
με την επωνυμία «Δημοτική Αναπτυξιακή Επιχείρηση 
Ηρακλειδών» ΦΕΚ 1648/Β΄/11-12-2001).

4. Το γεγονός ότι η ανωτέρω επιχείρηση δεν μετα-
τράπηκε μέχρι 31-12-2010 σε κοινωφελή επιχείρηση 
και συνεπώς έχει λυθεί σύμφωνα με το άρθρο 269 του 
Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του 
άρθρου 17 του Ν. 3812/2009.

5. Την αριθμ. 197/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Δήμου Κω αναφορικά με την έκδοση διαπιστω-
τικής πράξης περί της αυτοδίκαιης λύσης της παραπάνω 
επιχείρησης, αποφασίζουμε:

Διαπιστώνουμε ότι η αμιγής Δημοτική Επιχείρηση του 
πρώην Δήμου Ηρακλειδών της νήσου Κω, με την επω-
νυμία «Δημοτική Αναπτυξιακή Επιχείρηση Ηρακλειδών» 
έχει λυθεί από 1-1-2011.

Τη λύση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση από 
εκκαθαριστές που ορίζονται από το Δημοτικό Συμβού-
λιο. Με τον ορισμό των εκκαθαριστών παύει αυτοδίκαια 
η εξουσία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τις 
αρμοδιότητες του ασκούν οι εκκαθαριστές, εκτός από 
τις αρμοδιότητες που θα κρατήσει το ίδιο το Δημοτικό 
Συμβούλιο. Επίσης με τον ορισμό των εκκαθαριστών 
παύει αυτοδίκαια η εξουσία των ελεγκτών. Οι διοριζό-
μενοι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα κα-
θήκοντα τους, να ενεργήσουν απογραφή της περιουσίας 
της Επιχείρησης. Στην εκκαθάριση διεκπεραιώνονται 
οι εκκρεμείς υποθέσεις, εισπράττονται οι απαιτήσεις, 
ρευστοποιείται η περιουσία και πληρώνονται τα χρέη 
της Επιχείρησης. Το υπόλοιπο περιέρχεται στο Δήμο 
Κω. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από 
το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο επίσης αποφασίζει 
για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
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Με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του προϋπολογισμού του Δήμου Κω.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 13 Ιουνίου 2016
Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
I

(3)
    Ολοκλήρωση επένδυσης και πιστοποίηση έναρ-

ξης της παραγωγικής λειτουργίας της εταιρείας 

«Α. ΔΙΟΜΑΤΑΡΗ - Χ. ΦΛΑΜΟΥ O.E.».

  Με την αριθμ. 21886/499/Π12/5/00047/Ν.3299/2004/ 
17.06.2016 απόφαση της Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαί-
ου ολοκληρώθηκε η επένδυση της εταιρείας «Α. ΔΙΟΜΑ-
ΤΑΡΗ - Χ. ΦΛΑΜΟΥ O.E.» που αναφέρεται στην Ίδρυση 
νέου ελαιοτριβείου για μετεγκατάσταση υφιστάμενης 
μονάδας (Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 2003 1541) στη θέση Νέα Ποτα-
μιά του πρώην Δήμου Αμανής Χίου, νυν Δ. Χίου, συνο-
λικού κόστους 256.204,91 €.

• Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των 
117.854,26 € που αποτελεί ποσοστό 46,00% του ενισχυ-
όμενου κόστους της επένδυσης 256.204,91 €.

• Η ίδια συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό των 77.732,00 
€ που αποτελεί ποσοστό 30,34% του ενισχυόμενου κό-
στους της επένδυσης 256.204,91 €.

• Χρησιμοποιήθηκε μεσομακροπρόθεσμο δάνειο για 
την υλοποίηση της επένδυσης ποσού 60.620,64 €, που 
αποτελεί ποσοστό 23,66% του ενισχυόμενου κόστους 
της επένδυσης 256.204,91 €.

• Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίστηκε 
η 20/10/2014.

• Σύμφωνα με την απόφαση υπαγωγής ο φορέας είχε 
υποχρέωση δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης 
που αντιστοιχούν σε 0,13 ΕΜΕ. Ο αριθμός των θέσεων 
κατά την ολοκλήρωση αντιστοιχεί σε 0,20 ΕΜΕ.

• Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε και η καταβολή του 
υπόλοιπου ποσού της επιχορήγησης, ύψους 46.857,15 €.

• Σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 2δ) του Ν. 3908/2011 
δεν απαιτείται γνωμοδότηση από Γνωμοδοτική Επιτρο-
πή για την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Η Περιφερειάρχης 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

Ι

(4)
    Ολοκλήρωση επένδυσης και πιστοποίηση έναρ-

ξης της παραγωγικής λειτουργίας της εταιρείας 

«ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΟΥΜΠΑΚΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΑΕ».

  Με την αριθμ. 20197/452/Π12/5/00006Ε/Ν. 3299/2004/ 
17.06.2016 απόφαση της Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαί-

ου ολοκληρώθηκε η επένδυση της εταιρείας «ΕΙΡΗΝΗ 
ΤΣΟΥΜΠΑΚΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙ-
ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΑΕ» που αναφέρεται στην ίδρυ-
ση ξενοδοχειακής μονάδας 4 αστέρων δυναμικότητας 
22 διαμερισμάτων 43 κλινών (Α΄ ΦΑΣΗ), στον πρώην 
Δήμο Πέτρας Μήθυμνας Λέσβου, συνολικού κόστους 
1.840.411,00 €.

• Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των 
772.972,62€ που αποτελεί ποσοστό 42,00% του ενισχυ-
όμενου κόστους της επένδυσης 1.840.411,00 €.

• Η ίδια συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό των 1.067.438,38 
€ που αποτελεί ποσοστό 58% του ενισχυόμενου κόστους 
της επένδυσης 1.840.411,00€.

• Δεν χρησιμοποιήθηκε μεσομακροπρόθεσμο δάνειο 
για την υλοποίηση της επένδυσης.

• Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίστηκε 
η 06-07-2015.

• Οι υφιστάμενες θέσεις εργασίας είναι 2,32 ΕΜΕ ενώ 
οι νέες θέσεις εργασίας ανέρχονται σε 2,50 ΕΜΕ. Ο φο-
ρέας κάλυψε την υποχρέωση του για τις θέσεις εργασίας, 
σύμφωνα με την απόφαση υπαγωγής.

• Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε και η καταβολή της 
β΄ δόσης της επιχορήγησης, ποσού 386.486,31 €.

• Σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 2δ) του Ν. 3908/2011 
δεν απαιτείται γνωμοδότηση από Γνωμοδοτική Επιτρο-
πή για την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Η Περιφερειάρχης 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

Ι

Αριθμ. απόφ. 2276 (5)
    Χορήγηση άδειας και λειτουργίας ιδιωτικού 

ΩΔΕΙΟΥ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε.», 

που εδρεύει στη Ρόδο; στην οδό Ηλία Βενέζη - 

Περιοχή Ηλιούπολης.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ

    Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 94, παρ. 4, εδ. 28 και του άρθρου 95, 

παρ. 1 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
(ΦΕΚ 87/Α΄/2010),

β. του Ν. 299/1976 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αφο-
ρώντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των ιδιωτικών 
μουσικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 90/Α΄/1976) και του Β.δ/τος 
16/1966 «Περί ιδρύσεως ιδιωτικών μουσικών ιδρυμά-
των» (ΦΕΚ 7/Α΄/1966), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 
2 του άρθρου 41 του Ν. 1597/1986 (ΦΕΚ 68Α΄),

γ. του άρθρου 10 του Ν. 3207/2003 «Ρύθμιση θεμάτων 
Ολυμπιακής προετοιμασίας και άλλες διατάξεις»,

δ. την αριθμ. ΥΠΠΟ/78036/2473/19.10.2004 υπουρ-
γική απόφαση «Καθορισμός προδιαγραφών κτιρίων 
για στέγαση Μουσικού Εκπαιδευτηρίου» (ΦΕΚ 1595/
Β΄/2004),
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ε. την αριθμ. ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/73 88/7.2.1994 απόφα-
ση (ΦΕΚ 123/Β΄/23.2.1994) «Καθορισμός παραβόλου για 
ίδρυση Ανωτέρων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης 
και ιδιωτικών Μουσικών Εκπαιδευτηρίων»,

στ. την αριθμ. ΥΠΠΟΤ/οικ.38573/1216/31.3.2011 κοινή 
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 693/Β΄/2011) «Διεκπεραίωση 
και απλούστευση της διοικητικής διαδικασίας χορήγη-
σης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Ωδείων, Μουσικών Σχολών 
ή Παραρτημάτων αυτών) μέσω των Ενιαίων Κέντρων 
Εξυπηρέτησης»,

ζ) την αριθμ. 1758/15-06-2016 (AAA: 76Ξ3ΩΙΡ-Μ90), 
απόφαση του Δημάρχου Ρόδου, με την οποία μεταβι-
βάζονται οι αρμοδιότητες στους αντιδημάρχους, όπως 
ισχύει σήμερα.

2. Την αριθμ. 2/22720/ 29-03-2016, αίτηση του Κυρια-
κούλη Κυριάκου, Προέδρου του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εται-
ρείας με την επωνυμία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
Α.Ε.», η οποία συνοδεύεται από τα σχετικά προβλεπόμε-
να δικαιολογητικά.

3. Το αριθμ. 2/49568/ 17-06-2016 (αριθμ. πρωτ. Δή-
μου Ρόδου) πρακτικό αυτοψίας της Επιτροπής Ελέγχου 
προϋποθέσεων καταλληλότητας κτιριακών εγκαταστά-
σεων για την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικού Ωδείου/
Μουσικής Σχολής του άρθρου 10, παραγρ. 13, εδάφ. γ΄ 
και δ΄ του Ν, 3207/2003 (απόφαση Γενικού Γραμματέα 
Απόκεντροιμένης Διοίκησης Αιγαίου, αριθμ. 60793/ορθή 
επανάληψη στις 15-09-2015, ΑΔΑ: 7Γ73ΟΡΙΙ-Κ0Ζ), απο-
φασίζουμε:

1. Χορηγούμε στα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
Α.Ε.», άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικού ΩΔΕΙΟΥ, 
με τον διακριτικό τίτλο «ΩΔΕΙΟ “ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΩΔΕ-
ΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε.”» που θα στεγαστεί εντός του σχολικού 
συγκροτήματος γενικής εκπαίδευσης της Ανώνυμης 
Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΩΔΕΚΑ-
ΝΗΣΟΥ Α.Ε.», το οποίο εδρεύει στην πόλη της Ρόδου, 
στην οδό Ηλία Βενέζη (περιοχή Ηλιούπολης) και ειδικό-
τερα εντός των κατωτέρω αιθουσών:

1. Α23 (Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων)
2. Γ20 (Αίθουσα διδασκαλίας Δημοτικού)
3. Γ26 (Αίθουσα διδασκαλίας Δημοτικού)
4. Ε22 (Αίθουσα διδασκαλίας Δημοτικού)
5. Ε23 (Αίθουσα διδασκαλίας Δημοτικού)
6. 1332 (Αίθουσα διδασκαλίας Δημοτικού)
7. Β33 (Αίθουσα διδασκαλίας Δημοτικού)
8. Β35 (Αίθουσα διδασκαλίας Δημοτικού)
9. Β36 (Αίθουσα διδασκαλίας Δημοτικού),
όπως ακριβώς αυτές εμφαίνονται στις σχετικές κατό-

ψεις του κεντρικού κτιρίου του προαναφερθέντος σχο-
λικού συγκροτήματος, οι οποίες επισυνάπτονται στα 
προβλεπόμενα δικαιολογητικά της σχετικής αίτησης. 
(Με σχετική ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. της Ανώνυμης 
Εταιρείας «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε.» ανα-
τίθεται η ίδρυση και λειτουργία του, εν λόγω, ΩΔΕΙΟΥ 
σε τριμελή Επιτροπή και ειδικότερα στους: Κυριακούλη 
Κυριάκο τον Φιλίππου, Χατζή Ιωάννη του Πέτρου και 
Ξανθόπουλο Γεώργιο του Αναστασίου, βάσει του, από 28 
Μαρτίου 2016 σχετικού πρακτικού συνεδρίασης.)

3. Στο ανωτέρω ΩΔΕΙΟ θα λειτουργήσουν οι εξής επι-
μέρους σχολές και τμήματα:

Α. Σχολή Ανώτερων Θεωερητικών και Σύνθεσης με 
τμήματα: α) Ωδικής, β) Ενοργάνωσης πνευστών οργά-
νων, γ) Αρμονίας, δ) Αντίστιξης, ε) Φυγής, στ) Σύνθεσης.

Β. Σχολή Ενόργανης Μουσικής με τμήματα: α) Πλη-
κτών, β) Εγχόρδων, γ) Πνευστών, δ) Κρουστών οργάνων, 
ε) Κλαβικυμβάλου (τσέμπαλο), στ) Κλασικής Κιθάρας,

Γ. Σχολή Μονωδίας με τμήματα: α) Μονωδίας, β) Με-
λοδραματικής,

Δ. Σχολή Σαξοφώνου,
Ε. Σχολή Διεύθυνσης Ορχήστρας,
ΣΤ. Σχολή Διεύθυνσης Χορωδίας,
Η. Σχολή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής.
3. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκα-

λείται δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Ρόδος, 12 Ιουλίου 2016 
Ο Αντιδήμαρχος 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ
Ι

Aριθμ. απόφ.       142/2016 (6)
Αντικατάσταση της αριθμ. 158947/Β7/3-10-2014 

(ΦΕΚ 2748 Β΄) υπουργικής απόφασης, η οποία 

αντικατέστησε την αριθμ. 284/Β7/14-9-2007 

(ΦΕΚ 1877 Β΄) υπουργική απόφαση, του Προ-

γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμή-

ματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Σχολής Επιστη-

μών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δημοκρίτειου 

Πανεπιστημίου Θράκης με τίτλο «Αειφορικά Συ-

στήματα Παραγωγής και Περιβάλλον στη Γεωρ-

γία» - Αναμόρφωση του προγράμματος.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011

«Για τη δομή, λειτουργία διασφάλιση της ποιότητας των 
σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτι-
κών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 159 Α΄), οι οποίες αναφέρονται 
στις αρμοδιότητες του Πρύτανη.

2. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 
6 (ΦΕΚ 148, τ. Α΄), «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχια-
κές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του 
αρθρ. 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177, τ. Α΄), του άρθρου 
27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 τ. Α΄) και της παρ. 5 του 
άρθρου 37 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ. Α΄).

3. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του 
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ. Α΄), «Δομή, λειτουργία, διασφά-
λιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώ-
τατων 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΄), του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 
(ΦΕΚ 24 τ. Α΄) και του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 
223 τ. Α΄).



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25327Τεύχος Β’ 2355/29.07.2016

4. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 
(ΦΕΚ 223 τ. Α΄) «Οργάνωση της νομικής μορφής των 
θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεων τους στην 
Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμ-
ματείας Θρησκευμάτων και λοιπές διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 τ. Α΄) «Δι-
ασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. 
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο-
νάδων - Παράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που 
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/ τ. Α΄).

7. Τις διατάξεις του Π.δ. 86/2013 (ΦΕΚ 124 τ. Α΄) «Συγ-
χώνευση Τμημάτων, ίδρυση - συγκρότηση - ανασυγκρό-
τηση Σχολών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης».

8. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Κανονισμού Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Θ.

9. Η αριθμ. 158947/Β7/3-10-2014 (ΦΕΚ 2748 Β΄) υπουρ-
γική απόφαση, η οποία αντικατέστησε την αριθμ. 284/
Β7/14-9-2007 (ΦΕΚ 1877 Β΄) υπουργική απόφαση, του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας 
και Δασολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θρά-
κης με τίτλο «Αειφορικά Συστήματα Παραγωγής και Πε-
ριβάλλον στη Γεωργία».

10. Τα απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης Ειδικής 
Σύνθεσης του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Σχο-
λής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δημοκρί-
τειου Πανεπιστημίου Θράκης (συνεδρία 9/08-06-2016).

11. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου Ειδικής 
Σύνθεσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης 
(συνεδρία 20/16-06-2016).

12. Το αριθμ. 1262/08-04-2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ από 
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προ-
ϋπολογισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, 
σύμφωνα με την αριθμ. ΔΠΘ/ΔΟΔ/23656/3244/24-6-2016
(ΔΠΘ/ΔΑΘ/ 23657/2044/24-06-2016) βεβαίωση του Αν. 
Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης, 
αποφασίζουμε:

Αντικαθιστούμε την αριθμ. 158947/Β7/3-10-2014 (ΦΕΚ 
2748 Β΄) υπουργική απόφαση, η οποία αντικατέστησε 
την αριθμ. 284/Β7/14-9-2007 (ΦΕΚ 1877 Β΄) υπουργική 
απόφαση, του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Σχολής Επιστη-
μών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δημοκρίτειου Πανε-
πιστημίου Θράκης με τίτλο «Αειφορικα Συστήματα Πα-
ραγωγής και Περιβάλλον στη Γεωργία», ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Σχολής Επιστημών 
Γεωπονίας και Δασολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστη-
μίου Θράκης οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδη-
μαϊκό έτος 2016-2017 αναμορφωμένο το Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Αειφορικα 

Συστήματα Παραγωγής και Περιβάλλον στη Γεωργία» 
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις 
διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/ τ. Α΄/16-8-2008), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο- Σκοπός

Το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, ανταποκρινόμενο 
στις επιτακτικές ανάγκες που επιβάλλει η πορεία της 
Ελλάδας προς το μέλλον, δημιουργεί και οργανώνει 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), το οποίο 
στοχεύει στις σύγχρονες ανάγκες του τόπου. Θεωρώντας 
ότι η λειτουργία Π.Μ.Σ στα Πανεπιστήμια της χώρας είναι 
σημαντική, προκειμένου να γίνουν και να διατηρηθούν 
ανταγωνιστικές οι Ελληνικές επιχειρήσεις και κατ’ επέ-
κταση η Ελληνική οικονομία, το παρόν Π.Μ.Σ. επιδιώκει 
την παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης στα συναφή 
με το αντικείμενο του γνωστικά πεδία της σύγχρονης 
Γεωπονικής επιστήμης με έμφαση στην αξιοποίηση των 
νέων τεχνολογιών, την έρευνα και την καινοτομία, ώστε 
να εμπλουτισθεί το ανθρώπινο δυναμικό που απασχο-
λείται στον ευρύτερο χώρο της Γεωργίας με στελέχη ικα-
νά να ηγηθούν ομάδων πρωτοπορίας εξειδικευμένης 
γνώσης στον κρίσιμο αυτόν τομέα για την ανάπτυξη της 
χώρας. Στόχο του Π.Μ.Σ. αποτελεί ιδιαίτερα η υποστήρι-
ξη της βιώσιμης Γεωργίας μέσα από την ολοκληρωμένη 
διαχείριση της γεωργίας ως αναπτυξιακού παράγοντα 
από στελέχη υψηλού επιπέδου.

Προς την κατεύθυνση αυτή, το Π.Μ.Σ. «Αειφορικά 
Συστήματα Παραγωγής και Περιβάλλον στη Γεωργία» 
του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης αποσκοπεί τόσο στην προαγωγή 
της παιδείας των μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών 
στη Γεωπονική επιστήμη όσο και στην ανάπτυξη της 
αντίστοιχης ειδικής επιστημονικής έρευνας. Το συγκε-
κριμένο Π.Μ.Σ. αποβλέπει πρωτίστως στην εμβάθυνση 
και τη μεγαλύτερη δυνατή εξειδίκευση των μεταπτυχι-
ακών φοιτητών/φοιτητριών στις βασικές και επιμέρους 
κατευθύνσεις της Γεωπονικής επιστήμης.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 
(Μ.Δ.Ε.) στα «Αειφορικά Συστήματα Παραγωγής και Πε-
ριβάλλον στη Γεωργία» με τις εξής κατευθύνσεις:

(α) Επιστημών Φυτών και Περιβάλλοντος.
(β) Οικονομική των Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊό-

ντων και Τροφίμων.
(γ) Βιοτεχνολογίας και Υγιεινής Τροφίμων.

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμη-
μάτων των Γεωπονικών και Δασολογικών Σχολών, πτυ-
χιούχοι Τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών, Πο-
λυτεχνικών Σχολών, Σχολών Οικονομικών και Πολιτικών 
Επιστημών, Σχολών Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίων 
της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων 
της αλλοδαπής, καθώς επίσης και πτυχιούχοι Τμημάτων 
ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
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Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζε-
ται σε δύο (2) εξάμηνα και στη θερινή περίοδο (εντατικό 
πρόγραμμα). Η διάρκεια του προγράμματος μερικής φοί-
τησης αυξάνεται κατά δύο επιπλέον εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ει-
δίκευσης (Μ.Δ.Ε.) απαιτείται η παρακολούθηση κύκλου 
μαθημάτων διάρκειας δύο εξαμήνων και η εκπόνηση Με-
ταπτυχιακής Εργασίας Ειδίκευσης (Μ.Ε.Ε.) που θα αφορά 
σε πρωτότυπη έρευνα σε θέματα της ειδίκευσης. Ειδικό-
τερα στην κατεύθυνση «Επιστημών Φυτών και Περιβάλ-
λοντος» το πρώτο εξάμηνο γίνεται η παρακολούθηση 
τριών (3) μαθημάτων (22,5 ECTS) και η έναρξη της Μ.Ε.Ε. 
(7,5 ECTS), το δεύτερο εξάμηνο η παρακολούθηση τριών 
(3) μαθημάτων (22,5 ECTS) και η συνέχιση της Μ.Ε.Ε. (7,5 

ECTS). Στην κατεύθυνση «Βιοτεχνολογίας και Υγιεινής 
Τροφίμων» το πρώτο εξάμηνο γίνεται η παρακολούθηση 
τριών (3) μαθημάτων (22,5 ECTS) και η έναρξη της Μ.Ε.Ε. 
(7,5 ECTS), το δεύτερο εξάμηνο η παρακολούθηση τριών 
(3) μαθημάτων (22,5 ECTS) και η συνέχιση της Μ.Ε.Ε. (7,5 
ECTS). Στην κατεύθυνση «Οικονομική των Επιχειρήσεων 
Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων» το πρώτο εξάμη-
νο γίνεται η παρακολούθηση τεσσάρων (4) μαθημάτων 
(30 ECTS) και το δεύτερο εξάμηνο η παρακολούθηση 
δύο (2) μαθημάτων (15 ECTS) και η έναρξη της Μ.Ε.Ε. (15 
ECTS). Κατά τη διάρκεια του θερινού εξαμήνου (διάρκει-
ας 17 πλήρων εβδομάδων) και στα τρεις κατευθύνσεις 
απαιτείται η ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Εργασίας 
Ειδίκευσης (15 ECTS).

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε 75.

Το πρόγραμμα μαθημάτων των κατευθύνσεων δια-
μορφώνεται ως ακολούθως:
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Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ' 
ανώτατο όριο σε σαράντα πέντε (45) ανά έτος.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Για την υλοποίηση του Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη 
ΔΕΠ του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης και άλλων 
τμημάτων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης ή 
άλλων τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς 
και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄).

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για την υλοποίηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών θα διατεθεί η υποδομή του Τμήματος Αγροτι-
κής Ανάπτυξης του Δ.Π.Θ., καθώς και πρόσθετοι χώροι αι-
θουσών, γραφείων, εργαστηρίων και της βιβλιοθήκης της 
Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δ.Π.Θ.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2023-2024 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 
11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ. Α΄), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/
τ. Α΄) το 65% του ετήσιου συνολικού κόστους λειτουργίας 
του Π.Μ.Σ. αφορά στις λειτουργικές δαπάνες, ανέρχεται 
στο ποσό των 58.500,00 ευρώ και αναλύεται ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ, 
Ευρώ

Αμοιβές-Αποζημιώσεις διοικητικού, δι-
δακτικού και τεχνικού προσωπικού 24.600,00

Έξοδα μετακινήσεων - συμμετοχής σε 
συνέδρια 7.500,00

Δαπάνες για αναλώσιμα και άλλες προ-
μήθειες 21.900,00

Αγορά και συντήρηση εξοπλισμού και 
λογισμικού 3.600,00

Γενικές δαπάνες 900,00
ΣΥΝΟΛΟ 58.500,00

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλύπτεται από δί-
δακτρα, ερευνητικά προγράμματα,  χορηγίες, δωρεές κ.λπ.

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις

Οι εισαχθέντες μεταπτυχιακοί φοιτητές μέχρι και το 
ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 θα ολοκληρώσουν τις σπου-
δές τους σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης 
υπουργικής απόφασης.

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την κεί-
μενη νομοθεσία .

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Κομοτηνή 8 Ιουλίου 2016  

 Ο Πρύτανης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(7)

    Στην αριθμ. 98986/Δ1, απόφαση των Υπουργών Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1826/τ.Β΄/22.6.2016, στις σελίδες 
20749 και 20750 στους πίνακες με τα ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ.

διορθώνεται:
1. Το εσφαλμένο: «22ο ΟΛΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑ-

ΜΑ»
Στο ορθό: «22ο 2/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑ-

ΜΑΣ»
2. Το εσφαλμένο: «6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ»
στο ορθό: «6ο 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ», σελίδα 

20749.
Στη Σελίδα 20750 διορθώνεται:
Το εσφαλμένο: «7ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣ-

ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»
στο ορθό: «7ο 5/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣ-

ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ».

  (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)  

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