
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση-συμπλήρωση της απόφασης καθο-
ρισμού ανωτάτου ορίου επιτρεπομένων ημερών 
κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων 
στη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης του Επιχειρηματία 
στο Δήμο Θεσσαλονίκης για το έτος 2019.

2 Τροποποίηση-συμπλήρωση της απόφασης καθο-
ρισμού ανωτάτου ορίου επιτρεπομένων ημερών 
κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων 
στο Δήμο Αριστοτέλη Νομού Χαλκιδικής για το 
έτος 2019.

3 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφε-
ρειάρχη» στον Προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης 
Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

4 Τροποποίηση των αποφάσεων της Συγκλήτου 
με αριθμό: α) 29537/11-7-2018 (ΦΕΚ 3647/τ.  Β΄/
27-8-2018) σχετικά με την ίδρυση και β) 25428/
8-5-2019 (ΦΕΚ 1986/τ.  Β΄/31-5-2019) σχετικά 
με την έγκριση Κανονισμού του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Διεθνείς και 
Ευρωπαϊκές Νομικές Σπουδές» του Τμήματος Νο-
μικής της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

5 Διόρθωση σφάλματος στην 21325 οικ./
31-10-2018  απόφαση  των Υπουργών Εσωτερικών - 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων - Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης - Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων - Υγείας, που δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 5315/τ. Β΄/27.11.2018.

6 Διόρθωση σφάλματος στη Δ14/18968/293/
08-05-2019 απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουρ-
γού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
1914/τ. Β΄/29-05-2019.

7 Διόρθωση σφάλματος στην 27005/03-05-2019 
απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνει-
ας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που δημοσιεύ-
θηκε στο ΦΕΚ 1914/τ. Β΄/29-05-2019.

8 Διορθώσεις σφαλμάτων στις 2212.2-1/4395/
42333/2019/06-06-2019 και 2212.2-1/5197/
42323/2019/06-06-2019 αποφάσεις του Υπουρ-
γού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που δη-
μοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 2262/τ. Β΄/10-06-2019.

9 Διόρθωση σφάλματος στην 2212.2-1/2064/ 
29535/2019/22-04-2019 απόφαση του Υπουργού 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που δημοσι-
εύθηκε στο ΦΕΚ 1795/τ. Β΄/22-05-2019.

10 Διορθώσεις σφαλμάτων στις 2212.2-1/2277/
42332/2019/06-06-2019, 2212.2-1/4111/42329/
2019/06-06-2019 και 2212.2-1/5175/42319/2019/ 
06-06-2019 αποφάσεις του Υπουργού Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής, που δημοσιεύθηκαν 
στο ΦΕΚ 2261/τ. Β΄/10-06-2019.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 31373 (1)
Τροποποίηση-συμπλήρωση της απόφασης καθο-

ρισμού ανωτάτου ορίου επιτρεπομένων ημερών 

κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων 

στη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης του Επιχειρημα-

τία στο Δήμο Θεσσαλονίκης για το έτος 2019».

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν. 3852/2010(ΦΕΚ 

87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλι-
κράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του ν. 2685/1999 
«Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός 
και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις», όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 του ν. 3833/2010 
(ΦΕΚ 40/Α΄) «Προστασία της εθνικής οικονομίας-επεί-
γοντα μέτρα για τη αντιμετώπιση της δημοσιονομικής 
κρίσης».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της υποπαραγράφου Δ.9 
της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 
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94/Α΄) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις-Κύρωση του Σχεδίου 
Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό 
Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποί-
ηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης.».

5. Την αριθμ. οικ. 2/74450/ΔΕΠ/24.11.2015 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την «Παροχή 
οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της υποπα-
ραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του 
ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α΄) «Δαπάνες μετακινούμενων 
εντός και εκτός επικράτειας».

6. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 36 του 
ν. 4484/2017 (ΦΕΚ 110/Α΄) «Προσαρμογή της Ελληνικής 
Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 
και άλλες διατάξεις.»

7. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. Α περ. ββ του 
π.δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α΄/27-12-2010 «Οργανισμός 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.

8. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47/Α΄) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-Καταπο-
λέμηση γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, 
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

9. Την 14138/15-05-2017 απόφαση του Υπουργού Εσω-
τερικών στο με αριθμ. ΦΕΚ 250/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./26-05-2017, 
αναφορικά με τον διορισμό του Ιωάννη Σάββα του Κων-
σταντίνου στη θέση του Συντονιστή της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.

10. Την 75795/10-12-2018 (ΦΕΚ 5977/Β΄/31-12-2018) 
απόφασή μας, που αφορά στο ανώτατο όριο επιτρεπο-
μένων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων υπη-
ρετούντων σε υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης για 
το έτος 2019.

11. Το διαβιβαστικό αίτημα με αριθμ. 62553/
31-05-2019 της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρωπίνων 
Πόρων του Δήμου Θεσσαλονίκης, καθώς και το αριθμ. 
8876/30-05-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Εξυπηρέτη-
σης Επιχειρηματία του Δήμου, μαζί με τη συνημμένη 
σε αυτά αλληλογραφία, σχετικά με την συμπλήρωση-
τροποποίηση με τον επιτρεπόμενο ετήσιο συμψηφισμό 
των δικαιούμενων ημερών εκτός έδρας ανά μήνα, για 
τέσσερεις (4) υπαλλήλους της εν λόγω Διεύθυνσης του 
Δήμου Θεσσαλονίκης, έτους 2019, όπως ειδικότερα ανα-
γράφεται σε αυτά.

12. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη, 
στον προϋπολογισμό του Δήμου Θεσσαλονίκης, από την 
εφαρμογή της ανωτέρω συμπλήρωσης-τροποποίησης 
της απόφασης μας, σύμφωνα και με το ανωτέρω έγγρα-
φο του φορέα, από αυτό που είχε προϋπολογισθεί στην 
αριθμ. 75795/10-12-2018 (ΦΕΚ 5977/Β΄/31-12-2018) 
αρχική απόφασή μας, αποφασίζουμε:

Συμπληρώνουμε-τροποποιούμε την 75795/10-12-2018 
(ΦΕΚ 50977/Β΄/31-12-2018) αρχική απόφασή μας, ανα-
φορικά με το ανώτατο όριο επιτρεπομένων ημερών κίνη-
σης εκτός έδρας των κάτωθι υπάλληλων της Διεύθυνσης 
Εξυπηρέτησης Επιχειρηματία του Δήμου Θεσσαλονίκης, 
για το έτος 2019, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα ως 
εξής:

Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Επιχειρηματία

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ/
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

*
ΑΡΙΘΜΟ
ΗΜΕΡΩΝ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 3*20

Δ Ε ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1*20

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 14 Ιουνίου 2019

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

I

    Αριθμ. 9568 (2)

Τροποποίηση-συμπλήρωση της απόφασης κα-

θορισμού ανωτάτου ορίου επιτρεπομένων ημε-

ρών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετού-

ντων στο Δήμο Αριστοτέλη Νομού Χαλκιδικής 

για το έτος 2019.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 

87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλι-
κράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του ν. 2685/1999 
«Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός 
και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις», όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 του ν. 3833/2010 
(ΦΕΚ 40/Α΄) «Προστασία της εθνικής οικονομίας-επεί-
γοντα μέτρα για τη αντιμετώπιση της δημοσιονομικής 
κρίσης».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της υποπαραγράφου Δ.9 
της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 
94/Α/) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις-Κύρωση του Σχεδίου 
Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό 
Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποί-
ηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης».

5. Την αριθμ. οικ. 2/74450/ΔΕΠ/24.11.2015 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την «Παροχή 
οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της υποπα-
ραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του 
ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α΄) «Δαπάνες μετακινούμενων 
εντός και εκτός επικράτειας».

6. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 36 του 
ν. 4484/2017 (ΦΕΚ 110/Α΄) «Προσαρμογή της Ελληνικής 
Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 
και άλλες διατάξεις».
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7. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. Α περ. ββ του 
π.δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α΄/27-12-2010 «Οργανισμός 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.

8. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47/Α΄) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-Καταπο-
λέμηση γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, 
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

9. Την 14138/15-05-2017 απόφαση του Υπουργού Εσω-
τερικών στο με αριθμ. ΦΕΚ 250/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./26-05-2017, 
αναφορικά με τον διορισμό του Ιωάννη Σάββα του Κων-
σταντίνου στη θέση του Συντονιστή της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.

10. Την 3126/21-01-2019 (ΦΕΚ 483/Β΄/15-02-2019) 
απόφασή μας, που αφορά στο ανώτατο όριο επιτρεπο-
μένων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρε-
τούντων σε υπηρεσίες του Δήμου Αριστοτέλη Νομού 
Χαλκιδικής για το έτος 2019.

11. Το διαβιβαστικό αίτημα με αριθμ. 13626/
03-06-2019 του Γραφείου Δημάρχου του Δήμου Αριστο-
τέλη, αναφορικά με το ανώτατο όριο επιτρεπόμενων κατ' 
έτος ημερών κίνησης εκτός έδρας των υπηρετούντων σε 
αυτήν μετακλητών υπαλλήλων της, ήτοι δύο (2) Ειδικών 
Συνεργατών και δύο (2) Επιστημονικών Συνεργατών του 
Δημάρχου, για το έτος 2019, καθώς και την ειδικότερη 
αιτιολόγηση που περιλαμβάνεται στο ανωτέρω αίτημα, 
σχετικά με τις ανάγκες μετακίνησης των υπαλλήλων που 
υπηρετούν στις υπηρεσίες του Δήμου.

12. Το γεγονός ότι προκαλείται πρόσθετη δαπάνη, 
στον προϋπολογισμό του Δήμου Αριστοτέλη, από την 
εφαρμογή της ανωτέρω συμπλήρωσης-τροποποίησης 
της απόφασης μας ανέρχεται στο ποσό των 1.500,00 € 
από τις πιστώσεις του Π/Υ έτους 2019 του φορέα και θα 
βαρύνει τον παρακάτω Κ.Α.: 00.6421.02, σύμφωνα με 
την αριθμ. 13601/03.06.2019 βεβαίωση της οικονομικής 
υπηρεσίας του φορέα, αποφασίζουμε:

Συμπληρώνουμε-τροποποιούμε την 3126/21-01-2019 
(ΦΕΚ 483/Β΄/15-02-2019) αρχική απόφασή μας, αναφορι-
κά με το ανώτατο όριο επιτρεπομένων ημερών κίνησης 
εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων στο Γραφείο Δη-
μάρχου Αριστοτέλη Νομού Χαλκιδικής, για το έτος 2019, 
σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα ως εξής:

Αυτοτελές Γραφείο Δημάρχου

Α/Α Κλάδος/Ειδικότητα Αριθμός 
υπαλλήλων

Ανώτατος 
αριθμός 
ημερών/

ανά 
υπάλληλο

1 Ειδικός Σύμβουλος 2 20

2 Επιστημονικός 
Συνεργάτης 2 20

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 14 Ιουνίου 2019

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

    Αριθμ. 194287/266 (3)

Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφε-

ρειάρχη» στον Προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης 

Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 113, 159 και 242 του 

ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυ-
τοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρό-
γραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 1, 27 και 28 του 
Κεφαλαίου Α της υποπαραγράφου Δ9 της παρ. Δ΄ του 
άρθρου 2 του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις-
Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης 
από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθ-
μίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότη-
σης» (ΦΕΚ 94/τ. Α΄/14-8-2015).

3. Τις διατάξεις του Οργανισμού της Περιφέρειας Δυ-
τικής Ελλάδας (π.δ. 132/2010 - ΦΕΚ: 225/27-12-2010).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.3 του ν. 2690/1999 
(Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας).

5. Τις διατάξεις του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδι-
κα Κατάστασης Δημοσίων Υπαλλήλων και Υπαλλήλων 
Ν.Π.Δ.Δ» (ΦΕΚ 26/τ. Α΄/9-2-2011).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνι-
κό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 131/τ. Α΄/2006).

7. Τις διατάξεις του ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171 Α΄) «Άσκηση 
υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός 
της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».

8. Την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών για τα-
χύτερη διεκπεραίωση των υπηρεσιακών θεμάτων, την 
καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και την εύρυθμη 
λειτουργία των υπηρεσιών.

9. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, αποφασίζουμε:

Εξουσιοδοτούμε τον Προϊστάμενο της Γενικής 
Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, 
να υπογράφει «με εντολή Περιφερειάρχη» τις εγκρίσεις 
δραστηριοποίησης των δικαιούχων υπαίθριων πλανό-
διων πωλητών (εμπόρων και παραγωγών πωλητών) του 
ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171 Α΄).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 28 Ιουνίου 2019

Ο Περιφερειάρχης

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ35642 Τεύχος B’ 2944/16.07.2019

    Αριθμ. 31327 (4)
Τροποποίηση των αποφάσεων της Συγκλήτου 

με αριθμό: α) 29537/11-7-2018 (ΦΕΚ 3647/τ. Β΄/

27-8-2018) σχετικά με την ίδρυση και β) 25428/

8-5-2019 (ΦΕΚ 1986/τ. Β΄/31-5-2019) σχετικά με 

την έγκριση Κανονισμού του Προγράμματος Με-

ταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Διεθνείς και Ευ-

ρωπαϊκές Νομικές Σπουδές» του Τμήματος Νο-

μικής της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(Συνεδρίαση με αριθμό 2994/18-6-2019)

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

νωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθ-
μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει και ιδίως των άρθρων 32 και 45.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 19 (παρ. 7) του ν. 4521/2018 
και 17 (παρ. γ) του ν. 4559/2018,

3. Την υπουργική απόφαση με αριθμό 216772/Ζ1/
8-12-2017 (ΦΕΚ 4334/τ. Β΄/12-12-2017): «Τρόπος κατάρ-
τισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και 
της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μετα-
πτυχιακών Σπουδών».

4. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό: α) 163204/
Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων 
του ν. 4485/17 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπου-
δών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-Λοιπά θέ-
ματα», β) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινήσεις σχετικά 
με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), 
και γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22-12-2017 «Εφαρμογή 
των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα με-
ταπτυχιακών σπουδών», δ) 22879/Ζ1/9-2-2018 «Εφαρ-
μογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), ε) 26407/
Ζ1/15-2-2018 «Ίδρυση-Επανίδρυση ΠΜΣ σε εφαρμογή 
των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), και στ) 45070/
Ζ1/19-3-2018 «Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4521/2018 
(Α΄38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες 
διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (ΦΕΚ 189/τ. Α΄/2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιό-
τητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα 
διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Τις αποφάσεις της Συγκλήτου με αριθμό: α) 29537/
11-7-2018 (ΦΕΚ 3647/τ.  Β΄/27-8-2018) σχετικά με 
την ίδρυση και β) 25428/8-5-2019 (ΦΕΚ 1986/τ.  Β΄/
31-5-2019) σχετικά με έγκριση Κανονισμού του Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Διεθνείς 
και Ευρωπαϊκές Νομικές Σπουδές» του Τμήματος Νομι-
κής της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης

7. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Νο-
μικής της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό 133/
10-5-2019).

8. Το ΦΕΚ 13/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./16-1-2015 (16703/14-1-2015 
απόφαση του Συμβουλίου του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης) και την 12733/Ζ1/23-1-2015 
διαπιστωτική πράξη του Γενικού Γραμματέα του Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (διορισμός Πρύτανη 
μετά την επανάληψη της διαδικασίας σε συμμόρφωση 
της με αριθμ. 4474/2014 απόφασης του Συμβουλίου της 
Επικρατείας (Τμήμα Γ).

9. Το ΦΕΚ 28/τ.  Υ.Ο.Δ.Δ./23-1-2015 (διόρθωση της 
16703/14-1-2015 απόφασης του Συμβουλίου του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης).

10. Την 12733/Ζ1/23-1-2015 (ΑΔΑ 6Ε5Β9-53Ν) διαπι-
στωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων για το διορισμό του Πρύτανη του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με πλήρη θητεία από τις 
16-1-2015 (ημέρα δημοσίευσης της πράξης του Συμβου-
λίου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως).

11. Τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 6 Β΄ του ν. 4559/ 
2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και 
άλλες διατάξεις» σύμφωνα με το οποίο «Οι θητείες των 
υπηρετούντων κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
νόμου μονομελών οργάνων διοίκησης λήγουν την 31η 
Αυγούστου του ακαδημαϊκού έτους στη διάρκεια του 
οποίου πρόκειται να λήξει η θητεία τους, σύμφωνα με 
τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο εκλογής τους». 
Ως εκ τούτου, η θητεία του υπηρετούντος Πρύτανη λήγει 
την 31η Αυγούστου2019. 

12. Την θετική εισήγηση με αριθμό 28014/12-6-2019 
της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΑΠΘ (συ-
νεδρίαση με αριθμό 14/5-6-2019).

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού και του Προϋπολογισμού του ΑΠΘ, 
αποφασίζουμε:

Α. Την τροποποίηση της απόφασης της Συγκλήτου με 
αριθμό 29537/11-7-2018 (ΦΕΚ 3647/τ. Β΄/27-8-2018), 
από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, σχετικά με την ίδρυ-
ση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος 
Νομικής της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκη με τίτλο: «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές 
Νομικές Σπουδές», ως ακολούθως:

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Τροποποιείται ο τίτλος του μαθήματος Β΄ εξαμήνου 
από «Διπλωματική Ιστορία: Η πορεία της Ευρωπαϊκής 
Ενοποίησης: Από το σχέδιο Marshall στη συνθήκη του 
Μάαστριχτ (ΔΕΕ, ΔΔΔ)» (7,5 ECTS) σε «Διπλωματική Ιστο-
ρία: Η πορεία της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης (ΔΕΕ, ΔΔΔ)» 
(7,5 ECTS).

Β΄ Εξάμηνο:
Μαθήματα ECTS

Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Δίκαιο 
της Οικονομικής και Νομισματικής 

Ένωσης (ΔΕΕ)
7,5
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Συγκριτικό Δίκαιο: Διεθνές, Ευρωπαϊκό και 
Συγκριτικό Δίκαιο μη Διάκρισης. (ΔΕΕ, ΙΔΔ, 

ΔΔΔ)
7,5

Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο: Ξένες 
Επενδύσεις (ΙΔΔ, ΔΔΔ) 7,5

Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο: Καθορισμός 
εφαρμοστέου δικαίου (ΙΔΔ) 7,5

Διπλωματική Ιστορία: Η πορεία της 
ευρωπαϊκής ενοποίησης (ΔΕΕ, ΔΔΔ) 7,5

Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο: Το νομικό 
σύστημα της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΔΕΕ, ΔΔΔ).
7,5

Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών (ΙΔΔ) 7,5
Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο: Δίκαιο χρήσης 

βίας και συλλογική ασφάλεια (ΔΔΔ) 7,5

Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση με αριθμό 29537/
11-7-2018 (ΦΕΚ 3647/τ. Β΄/27-8-2018) της Συγκλήτου.

Β. Την τροποποίηση, από το ακαδημαϊκό έτος 2019-
2020, της απόφασης της Συγκλήτου με αριθμό 25428/
8-5-2019 (ΦΕΚ 1986/τ. Β΄/31-5-2019) σχετικά με τον Κα-
νονισμό του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του Αριστο-
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη με τίτλο: «Διεθνείς 
και Ευρωπαϊκές Νομικές Σπουδές», ως ακολούθως:

ΜΕΡΟΣ Α΄
Άρθρο 4
Προϋποθέσεις εγγραφής

1. Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Νομικής πα-
νεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων Σχολών ή 
Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της 
αλλοδαπής. Στο ΠΜΣ μπορεί να γίνονται δεκτοί και πτυ-
χιούχοι άλλων Σχολών ή Τμημάτων πανεπιστημίων της 
ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της 
αλλοδαπής, μετά από αίτηση των υποψηφίων προς τη 
ΣΕ του ΠΜΣ η οποία υποβάλλεται το αργότερο την 31η 
Μαΐου κάθε έτους. Η ΣΕ αποφασίζει αιτιολογημένα το 
αργότερο την 30η Ιουνίου κάθε έτους, εκτιμώντας τη 
δυνατότητα του υποψηφίου να ανταποκριθεί στις απαι-
τήσεις του προγράμματος.

2. Ο αριθμός των εισακτέων κατ' έτος ορίζεται κατ' 
ανώτατο όριο σε 30 φοιτητές.

3. Η εισαγωγή στο ΠΜΣ γίνεται με υποβολή φακέλου 
υποψηφιότητας, μετά από προκήρυξη, που πραγματο-
ποιείται εντός του μηνός Μαΐου κάθε έτους, κατά τα δι-
αλαμβανόμενα στο άρθρο 5 του παρόντος κανονισμού.

4. Η προκήρυξη προσδιορίζει:
α) Τα απαραίτητα προσόντα των υποψηφίων.
β) Τα δικαιολογητικά και την προθεσμία υποβολής 

τους.
γ) Τον τρόπο και τη διεύθυνση της υποβολής των δι-

καιολογητικών.
δ) Τις ημερομηνίες διεξαγωγής των συνεντεύξεων.
ε) Τη διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων. 5. Ο 

υποψήφιος υποβάλλει στη Γραμματεία του ΠΜΣ τα πα-
ρακάτω δικαιολογητικά:

α) Αίτηση συμμετοχής στο ΠΜΣ.
β) Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων ελληνικού πανεπι-

στημίου, ή σε περίπτωση πτυχιούχων πανεπιστημίων 

της αλλοδαπής, πιστοποιητικό αναγνώρισης ισοτιμίας 
και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ καθώς και αντιστοιχία 
της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική 
κλίμακα των ημεδαπών τίτλων.

γ) Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία 
όλων των προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο αναγρά-
φεται και ο ακριβής βαθμός του πτυχίου.

δ) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβα-
τηρίου.

ε) Οι αλλοδαποί καταθέτουν πιστοποιητικό επάρκει-
ας της ελληνικής γλώσσας από Σχολείο Νέας Ελληνικής 
Γλώσσας πανεπιστημιακού ιδρύματος ή ελληνικό απο-
λυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή πτυχίο ελληνό-
γλωσσου Πανεπιστημιακού Τμήματος.

στ) Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται ανα-
λυτικά οι σπουδές, η επαγγελματική εμπειρία, καθώς 
και η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του 
υποψηφίου.

ζ) Υπόμνημα μέχρι χίλιες (1000) λέξεις, στο οποίο 
αναφέρονται τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του υπο-
ψηφίου και οι λόγοι για τους οποίους ενδιαφέρεται να 
ακολουθήσει τις σπουδές του ΠΜΣ.

η) Πιστοποιητικό γνώσης αγγλικής γλώσσας επιπέδου 
Β2 (καλή γνώση) ή ανώτερο, σύμφωνα με το σύστημα 
του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδε-
κτό από το ΑΣΕΠ. Σε περίπτωση γνώσης δεύτερης ξένης 
γλώσσας (γαλλικής ή/και γερμανικής), υποβάλλεται επί-
σης το αντίστοιχο πιστοποιητικό.

θ) Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική και συγγραφική 
δραστηριότητα, για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προ-
γράμματα κινητικότητας φοιτητών ή θερινά μαθήματα 
ή διεθνείς διαγωνισμούς, καθώς και για επαγγελματική 
εμπειρία συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης.

Άρθρο 5
Διαδικασία και κριτήρια επιλογής εισακτέων

Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται από τη ΣΕ του 
ΠΜΣ, ή διαφορετικά από ειδική επιτροπή επιλογής που 
απαρτίζεται από μέλη ΔΕΠ που διδάσκουν στο ΠΜΣ κα-
τόπιν απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος Νομικής. 
Η αξιολόγηση γίνεται σε τρεις φάσεις.

α. Η πρώτη φάση είναι προκριματική. Απαραίτητη προ-
ϋπόθεση πρόκρισης στη δεύτερη φάση είναι η κατάθεση 
όλων των απαιτουμένων δικαιολογητικών, μεταξύ των 
οποίων και η πιστοποίηση καλής γνώσης (επιπέδου Β2) 
της αγγλικής γλώσσας, σύμφωνα με το σύστημα του 
Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό 
από το ΑΣΕΠ.

β. Στη δεύτερη φάση, συνεκτιμώνται:
i) O βαθμός πτυχίου με βαθμολογική κλίμακα πέντε 

ως δέκα (5-10), πολλαπλασιαζόμενος με το συντελεστή 
τέσσερα (4), δηλαδή λαμβάνει κατ' ανώτατο όριο σαρά-
ντα (40) μόρια.

ii) Προηγούμενη ερευνητική ή συγγραφική δραστη-
ριότητα ή συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κι-
νητικότητας σπουδαστών ή θερινά μαθήματα ή διεθνείς 
διαγωνισμούς σε αναγνωρισμένα ιδρύματα της Ελλάδας 
ή του εξωτερικού: μέχρι δέκα (10) μόρια.
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iii) Συναφής επαγγελματική εμπειρία: μέχρι δέκα (10) 
μόρια.

iv) Γνώσεις ξένων γλωσσών (γαλλικής ή/και γερμα-
νικής) πέραν της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2, που 
αποτελεί ελάχιστη προϋπόθεση επιλεξιμότητας: μέχρι 
δέκα (10) μόρια.

γ. Η τρίτη φάση περιλαμβάνει προφορική συνέντευξη 
με κλίμακα βαθμολόγησης από μηδέν (0) έως δέκα (10). 
Ο βαθμός της προφορικής συνέντευξης πολλαπλασιά-
ζεται με τον συντελεστή τρία (3), δηλαδή η συνέντευξη 
λαμβάνει κατ' ανώτατο όριο τριάντα (30) μόρια. Στη 
φάση αυτή συνεκτιμάται και το υπόμνημα του άρθρου 4 
παρ. 5

ζ. Η διαδικασία της συνέντευξης γίνεται είτε από την ΣΕ 
είτε από ειδική επιτροπή Καθηγητών κατόπιν απόφασης 
της Συνέλευσης του Τμήματος Νομικής. Στη συνέντευξη 
μπορεί να μην κληθούν υποψήφιοι που συγκέντρωσαν 
λιγότερα από τριάντα (30) μόρια στη δεύτερη φάση.

δ. Εφόσον, μετά την δεύτερη φάση, οι υποψήφιοι είναι 
τριάντα (30) ή λιγότεροι και είναι όλοι τους επιλέξιμοι, η 
ΣΕ του ΠΜΣ μπορεί να τους κάνει όλους δεκτούς χωρίς 
συνέντευξη.

ε. Με βάση την τελική βαθμολογία κάθε υποψηφίου, 
καταρτίζεται κατάλογος με αξιολογική σειρά. Ο τελικός 
πίνακας επιτυχόντων επικυρώνεται από την Συνέλευση 
του Τμήματος Νομικής. Σε περίπτωση ισοβαθμίας εισά-
γονται όλοι οι ισοβαθμήσαντες υποψήφιοι.

στ. Οι επιτυχόντες ενημερώνονται από τη Γραμμα-
τεία του ΠΜΣ με e-mail και καλούνται να απαντήσουν 
με e-mail εντός πέντε (5) ημερών, αν αποδέχονται την 
ένταξη τους στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα και τους 
όρους λειτουργίας του. Η μη απάντηση από επιλεγέντα 
υποψήφιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ισοδυναμεί 
με άρνηση αποδοχής. Εφόσον υπάρξουν αρνήσεις, η 
Γραμματεία του ΠΜΣ ενημερώνει τους αμέσως επόμε-
νους στη σειρά αξιολόγησης από τον σχετικό κατάλογο 
επιτυχίας.

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Α. Δομή του Προγράμματος
Τροποποιείται ο τίτλος του μαθήματος Β΄ εξαμήνου 

από «Διπλωματική Ιστορία: Η πορεία της Ευρωπαϊκής 
Ενοποίησης: Από το σχέδιο Marshall στη συνθήκη του 
Μααστριχτ (ΔΕΕ, ΔΔΔ)» (7,5 ECTS) σε «Διπλωματική Ιστο-
ρία: Η πορεία της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης (ΔΕΕ, ΔΔΔ)» 
(7,5 ECTS).

Β΄ Εξάμηνο:
Μαθήματα ECTS

Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Δίκαιο της 
Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΔΕΕ) 7,5

Συγκριτικό Δίκαιο: Διεθνές, Ευρωπαϊκό και 
Συγκριτικό Δίκαιο μη Διάκρισης.

(ΔΕΕ, ΙΔΔ, ΔΔΔ)
7,5

Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο: Ξένες Επενδύσεις 
(ΙΔΔ, ΔΔΔ) 7,5

Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο: Καθορισμός 
εφαρμοστέου δικαίου (ΙΔΔ) 7,5

Διπλωματική Ιστορία: Η πορεία της 
ευρωπαϊκής ενοποίησης (ΔΕΕ, ΔΔΔ) 7,5

Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο: Το νομικό σύστημα 
της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου (ΔΕΕ, ΔΔΔ).
7,5

Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών (ΙΔΔ) 7,5
Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο: Δίκαιο χρήσης βίας 

και συλλογική ασφάλεια (ΔΔΔ) 7,5

Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση με αριθμό 25428/
8-5-2019 (ΦΕΚ 1986/τ. Β΄/31-5-2019) απόφαση της Συ-
γκλήτου.

Γ. Το άρθρο 12 «Μεταβατικές διατάξεις» της απόφα-
σης της Συγκλήτου με αριθμό 29537/11-7-2018 (ΦΕΚ 
3647/τ. Β΄/27-8-2018) τροποποιείται ως εξής:

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις

Όσοι μεταπτυχιακοί/κες φοιτητές/τριες είχαν εισαχθεί 
κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 συνεχίζουν και ολο-
κληρώνουν τις σπουδές τους σύμφωνα με τα οριζόμε-
να στον Κανονισμό (ΦΕΚ 1986/τ. B΄/31-5-2019) και στο 
Ιδρυτικό ΦΕΚ (3647/τ. B΄/27-8-2018) του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση και την απόφαση της Συγκλήτου με αριθμό 29537/
11-7-2018 (ΦΕΚ 3647/τ. Β΄/27-8-2018), θα ρυθμίζονται 
από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και τα 
αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως

  Θεσσαλονίκη, 27 Ιουνίου 2019

Ο Πρύτανης

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ

I

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

    (5)

  Στην 21325 οικ./31-10-2018 απόφαση των Υπουρ-
γών Εσωτερικών-Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-
των-Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης-Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων-Υγείας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5315/
τ.Β΄/27.11.2018, στη σελίδα 63138, στην 21η γραμμή του 
πίνακα, διορθώνεται:

το εσφαλμένο:

2 Δήμος Μοζακίου Διάφοροι τομείς
στο ορθό:

2 Δήμος Μουζακίου Διάφοροι τομείς

(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
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(6)
      Στην Δ14/18968/293/08-05-2019 απόφαση της Ανα-

πληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
1914/τ. Β΄/29-05-2019, στη σελίδα 21974, στη Β΄ στήλη, 
στον 12ο στίχο, εκ των κάτω, διορθώνεται:

το εσφαλμένο:
«Αθήνα, 8 Μαΐου 2018»,
στο ορθό:
«Αθήνα, 8 Μαΐου 2019».

  (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)

I

(7)
      Στην 27005/03-05-2019 απόφαση του Υπουργού Δι-

καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1914/τ. Β΄/29-05-2019, στη 
σελίδα 21975, στην Α΄ στήλη, στον 14ο στίχο, εκ των 
κάτω, διορθώνεται:

το εσφαλμένο:
«Αθήνα, 3 Μαΐου 2018»,
στο ορθό:
«Αθήνα, 3 Μαΐου 2019».

  (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)

I

(8)
    Στις 2212.2-1/4395/42333/2019/06-06-2019 και 

2212.2-1/5197/42323/2019/06-06-2019 αποφάσεις του 
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που δη-
μοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 2262/τ. Β΄/10-06-2019, διορθώ-
νονται:

1. Στη 2212.2-1/4395/42333/2019/06-06-2019 απόφα-
ση, στη σελίδα 25113, στην Α΄ στήλη, στους στίχους 4ο 
και 12ο, εκ των άνω το εσφαλμένο:

«“general shipping services ltd”»
στο ορθό:
«“GENERAL SHIPPING SERVICES LTD“».
2. Στη 2212.2-1/5197/42323/2019/06-06-2019 απόφα-

ση α) στη σελίδα 25113, στην Α΄ στήλη, στον 7ο στίχο, 
εκ των άνω β) στη σελίδα 25115, στη Α΄ στήλη, στον 22ο 
στίχο, εκ των κάτω

το εσφαλμένο:
«“smarine advisors limited”»,
στο ορθό:
«“Smarine Advisors limited”».

  (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)

(9)
    Στην 2212.2-1/2064/29535/2019/22-04-2019 απόφα-

ση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1795/τ. Β΄/22-05-2019, στη 
σελίδα 20941, στη Β΄ στήλη, στον 15ο στίχο, εκ των άνω, 
τίθεται η ημερομηνία ως εξής:

«Πειραιάς, 22 Απριλίου 2019».

  (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)

I

(10)
    Στις 2212.2-1/2277/42332/2019/06-06-2019, 2212.2-1/

4111/42329/2019/06-06-2019 και 2212.2-1/5175/ 
42319/2019/06-06-2019 αποφάσεις του Υπουργού Ναυ-
τιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που δημοσιεύθηκαν στο 
ΦΕΚ 2261/τ. Β΄/10-06-2019, διορθώνονται:

1. Στη 2212.2-1/2277/42332/2019/06-06-2019 από-
φαση

α) στη σελίδα 25105, στην α΄ στήλη, στον 11ο στίχο, 
εκ των άνω

β) στη σελίδα 25110, στην α΄ στήλη, στον 5ο στίχο, 
εκ των άνω

το εσφαλμένο:
«“venus enterprises sa”»,
στο ορθό:
«“VENUS ENTERPRISES SA”».
2. Στη 2212.2-1/4111/42329/2019/06-06-2019 από-

φαση
α) στη σελίδα 25105, στην α΄ στήλη, στον 15ο στίχο, 

εκ των άνω
β) στη σελίδα 25110, στη β΄ στήλη, στον 23ο στίχο, 

εκ των άνω
το εσφαλμένο:
«“diamandis marine services s.a.”»,
στο ορθό:
«“DIAMANDIS MARINE SERVICES S.A.”».
3. Στη 2212.2-1/5175/42319/2019/06-06-2019 από-

φαση
α) στη σελίδα 25105, στην α΄ στήλη, στον 18ο στίχο, 

εκ των άνω
β) στη σελίδα 25111, στην α΄ στήλη, στον 9ο στίχο, 

εκ των κάτω
το εσφαλμένο:
«“asa shipmanagement sa’’»,
στο ορθό:
«“ASA SHIPMANAGEMENT SA”».

  (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)   
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*02029441607190008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:  
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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