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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 78170/7043/50187 (1)
Εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα της εταιρείας 

«AEGEAN NET FUELS LTD FZE» που εδρεύει στη 
Φουτζέϊρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του αν 89/67, όπως συμπλη−
ρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το 
ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ΄) και ισχύει.

   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Α.Ν. 89/1967, και ιδίως το άρθρο 

1 παρ. 2 «περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι Αλλοδαπών 
Εμποροβιομηχανικών Εταιρειών» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 132), όπως 
συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε 
με το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ΄) (Φ.Ε.Κ. Α΄ 312) και 
ισχύει.

2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και 
Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώ−
το του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 98).

3. Το Π.Δ. 116/2004 (Φ.Ε.Κ. Α΄185) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας», όπως 
ισχύει.

4. Το Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργεί−
ων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α΄ 141), 
όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 118/2013 (Φ.Ε.Κ Α΄ 152)

5. Το Π.Δ. 119/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 153) «Διορισμός Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών»

6. Το Π.Δ. 158/2014 (ΦΕΚ Α΄ 240) «Διορισμός Υπουργών»
7. Την αριθμ. 54169/31−10−2014 (ΦΕΚ Β΄ 2944) κοινή από−

φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης 
και Ανταγωνιστικότητας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους 
Υφυπουργούς Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».

8. Την από 3−12−2014 (αρ. πρωτ. 66509) αίτηση της 
εταιρείας «AEGEAN NET FUELS LTD FZE», που εδρεύ−
ει στη Φουτζέϊρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, 
για εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα βάσει του 
Ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ).

9. Το από 24−11−2014 Πιστοποιητικό Συστάσεως του 
Γενικού Διευθυντή και του Αρχειοφύλακα Εταιρειών 
της Κυβέρνησης της Φουτζέϊρα των Ηνωμένων Αραβι−
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κών Εμιράτων, από την οποία προκύπτει ότι η Εταιρεία 
«AEGEAN NET FUELS LTD FZE» έχει συσταθεί νόμιμα 
στη Φουτζέϊρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

10. Την απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 28 παρ. 
1 του Ν. 3427/2005, η οποία συνεδρίασε την 18η Δε−
κεμβρίου 2014 (Πρακτικό 56), για την πιστοποίηση του 
ποσοστού κέρδους της εταιρείας, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Εγκρίνουμε την εγκατάσταση γραφείου στην Ελ−
λάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του αν 89/1967, όπως 
συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με 
το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ΄) και ισχύει, της εταιρείας 
«AEGEAN NET FUELS LTD FZE» που εδρεύει στη Φουτζέ−
ϊρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, και ασχολείται 
με το εμπόριο πετρελαιοειδών, χημικών λιπαντικών, κ.λπ.

2. Το Γραφείο που θα εγκατασταθεί στην Ελλάδα θα 
ασχολείται αποκλειστικά με τη παροχή α) υπηρεσιών 
μάρκετινγκ β) κεντρικής λογιστικής υποστήριξης και γ) 
προετοιμασίας κατάρτισης συμβάσεων, προς το Κε−
ντρικό του Κατάστημα στη Φουτζέϊρα των Ηνωμένων 
Αραβικών Εμιράτων.

Άρθρο 2

1 Το ποσοστό κέρδους επί των πάσης φύσεως εξόδων 
και αποσβέσεων του γραφείου πλην του φόρου εισοδή−
ματος, που θα εφαρμόζεται για τον προσδιορισμό των 
ακαθαρίστων εσόδων του Γραφείου (μέθοδος cost plus), 
σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 3427/2005, ορίζεται έξι 
επί τοις εκατό (6,00 %).

2. Το ποσοστό αυτό επανεξετάζεται ανά πενταετία ή 
νωρίτερα εφόσον διαφοροποιούνται σημαντικά οι συν−
θήκες της αγοράς .

Η εταιρεία οφείλει κατά το τελευταίο δίμηνο της 
πενταετίας από την έκδοση της παρούσης απόφασης 
ή και οποτεδήποτε άλλοτε ζητηθεί από την αρμόδια 
Υπηρεσία, να υποβάλει εκ νέου, βάσει των τελευταίων 
διαθέσιμων στοιχείων, τη μελέτη τεκμηρίωσης του πε−
ριθωρίου κέρδους, που προβλέπεται στην Υπουργική 
Απόφαση υπ’ αριθμ. ΙΕ/4487/466/8.2.2006 (ΦΕΚ Β΄ 152) 
«Καθορισμός δικαιολογητικών και στοιχείων αιτήσεων 
για την υπαγωγή αλλοδαπών και ημεδαπών εταιρειών 
στις διατάξεις του α.ν. 89/1967, όπως τροποποιήθηκε με 
το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο Στ" )»

Άρθρο 3

1. Το γραφείο της εταιρείας «AEGEAN NET FUELS 
LTD, FZE» η εγκατάσταση του οποίου στην Ελλάδα 
εγκρίνεται με την παρούσα, υποχρεούται:

α) να έχει δαπάνες λειτουργίας στην Ελλάδα (μισθο−
δοσία του προσωπικού και κάθε είδους άλλες δαπάνες 
λειτουργίας) τουλάχιστον εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ 
ετησίως, οι οποίες θα πρέπει να τεκμηριώνονται από αντί−
στοιχα επίσημα παραστατικά και στοιχεία που πληρούν 
της προϋποθέσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, 

β) να τιμολογεί το ποσό των ετήσιων δαπανών του, 
πλέον του προσδιορισθέντος ποσοστού κέρδους, προς 
το Κεντρικό του Κατάστημα, 

γ) να εισπράττει το παραπάνω ποσό υποχρεωτικά 
μέσω τραπεζικού εμβάσματος, όπως θα προκύπτει από 
Βεβαίωση αναγνωρισμένης Τράπεζας εσωτερικού, στην 
οποία θα γίνεται μνεία του νομικού προσώπου που εμ−
βάζει το ποσό αυτό, 

δ) εντός δώδεκα (12) μηνών από την έκδοση της πα−
ρούσας απόφασης και εφεξής να απασχολεί στην Ελ−
λάδα προσωπικό τουλάχιστον τεσσάρων ατόμων, εκ 
των οποίων ένας υπάλληλος δύναται να απασχολείται 
με σύμβαση μερικής απασχόλησης».

Άρθρο 4

1. Η εταιρεία «AEGEAN NET FUELS LTD FZE» είναι 
υποχρεωμένη:

α) να γνωστοποιήσει, μέσα σε δύο (2) μήνες από δη−
μοσίευση της απόφασης αυτής, την έναρξη λειτουργίας 
από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και τη διεύθυνση της εγκατά−
στασης του Γραφείου της στην Ελλάδα, στο Υπουρ−
γείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Γενική Διεύ−
θυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων, Διεύθυνση Κεφαλαίων 
Εξωτερικού, Τμήμα Α΄) και στο Υπουργείο Οικονομικών 
(Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης −Διεύθυνση 
Εφαρμογής της Φορολογικής Πολιτικής και Νομοθεσίας− 
Υποδιεύθυνση Α΄ Άμεσης Φορολογίας). Επίσης εντός 
της ιδίας προθεσμίας η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να 
υποβάλει στις ανωτέρω Υπηρεσίες τη σύμβαση για τη 
παροχή των αναφερομένων στο άρθρο 1 παράγραφος 
2 της παρούσης υπηρεσιών από το Γραφείο προς το 
Κεντρικό Κατάστημα,

β) να γνωστοποιεί στην αρμόδια Υπηρεσία του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Γε−
νική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων, Διεύθυνση Κε−
φαλαίων Εξωτερικού, Τμήμα Α΄) κάθε μεταβολή των 
στοιχείων της όπως η ιθαγένεια και η έδρα της, η 
επωνυμία και νομική της μορφή το αντικείμενο δρα−
στηριότητας της, η σύνθεση του Διοικητικού της Συμ−
βουλίου, ο νόμιμος εκπρόσωπος της στην Ελλάδα και 
τα στοιχεία επικοινωνίας αυτού, η διεύθυνση και τα 
λοιπά στοιχεία επικοινωνίας του Γραφείου, εντός 50 
ημερών το αργότερο από την ημέρα της μεταβολής, 
υποβάλλοντας τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά 
τεκμηρίωσης,

γ) να ενημερώνει εντός 15 ημερών το Υπουργείο Εσω−
τερικών (Γενική Δ/νση Ιθαγένειας και Μεταναστευτικής 
Πολιτικής, Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής), για κάθε 
απόλυση αλλοδαπού προσωπικού, καθώς και για κάθε 
αλλαγή του νόμιμου εκπροσώπου στην Ελλάδα και της 
διεύθυνσης και των στοιχείων επικοινωνίας του Γρα−
φείου.

δ) να υποβάλλει κάθε χρόνο το αργότερο μέχρι το 
τέλος Ιουνίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγω−
νιστικότητας (Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων, 
Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού, Τμήμα Α΄), όλα τα 
στοιχεία που αφορούν στη λειτουργία του Γραφείου της 
στην Ελλάδα κατά τον προηγούμενο χρόνο, σύμφωνα 
με τα σχετικά έντυπα της Υπηρεσίας (Γενική Διεύθυνση 
Ιδιωτικών Επενδύσεων, Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερι−
κού, Τμήμα Α΄).

Ειδικότερα τα υποβαλλόμενα στοιχεία αφορούν:
− τα στοιχεία προσωπικού που απασχολήθηκε τον 

προηγούμενο χρόνο, και ο χρόνος απασχόλησης του.
− το ποσό των ετησίων δαπανών στην Ελλάδα και τα 

πάσης φύσεως άλλα έξοδα.
− το ποσό των ακαθαρίστων εσόδων
− το ποσό που εισέπραξε μέσω τραπεζικών εμβασμά−

των από το εξωτερικό και
− ό,τι άλλο στοιχείο αναφέρεται στα προαναφερόμενα 

έντυπα.
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2. Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας του 
Γραφείου, η εταιρεία «AEGEAN NET FUELS LTD FZE» 
υποχρεούται να ενημερώσει εγκαίρως το Υπουργείο 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Γενική Διεύθυνση 
Ιδιωτικών Επενδύσεων, Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτε−
ρικού, Τμήμα Α΄), υποβάλλοντας αίτημα ανάκλησης της 
παρούσας, συνοδευόμενο από την σχετική απόφαση 
του αρμοδίου οργάνου της.

Άρθρο 5

1. Παράβαση από την εταιρία των διατάξεων του αν 
89/67, όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικα−
ταστάθηκε με το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ΄) και ισχύει, 
καθώς και των όρων της απόφασης αυτής, συνιστά λόγο 
επιβολής κυρώσεων, που συνίστανται σε πρόστιμο ή και 
ανάκληση της παρούσας.

2. Για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εισόδου και 
διαμονής αλλοδαπών ευθύνεται αλληλεγγύως και εις 
ολόκληρον με την εταιρεία ο νόμιμος εκπρόσωπος της 
στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως της τυχόν ποινικής του ευ−
θύνης.

3. Κατά τα λοιπά η λειτουργία του γραφείου της εται−
ρείας «AEGEAN NET FUELS LTD FZE» στην Ελλάδα, 
διέπεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Άρθρο 6

Η απόφαση αυτή ισχύει από της δημοσιεύσεως της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2014

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

F
    Αριθμ. IE/78177 /6924/50092 (2)
Ανάκληση της υπ’ αριθμ. ΙΕ/14419/2748/50092/4−7−2006 

απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικο−
νομικών, που αφορά στην εγκατάσταση γραφείου 
στην Ελλάδα της εταιρείας «O.W. BUNKER MALTA 
LIMITED» που εδρεύει στην Μάλτα, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του α.ν 89/67, όπως συμπληρώθηκε, τρο−
ποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το ν. 3427/2005 
(κεφάλαιο ΣΤ΄) και ισχύει.

   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του α.ν. 89/67 (Φ.Ε.Κ. 132/τ.Α΄/1967) και 

ιδίως το άρθρο 1 παρ. 2 «περί εγκαταστάσεως εν Ελλά−
δι Αλλοδαπών Εμποροβιομηχανικών Εταιρειών», όπως 
συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε 
με το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ΄) (Φ.Ε.Κ. 312/τ.Α΄/2005) 
και ισχύει.

2. Το όρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και 
Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώ−
το του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α΄/22−4−2005).

3. Το Π.Δ. 116/2004 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 185) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» όπως 
ισχύει.

4. Το Π.Δ. 85/2012 (Φ.Ε.Κ. 141/Α/21−6−2012) «Ίδρυση και 
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση 

υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 118/2013 
(Φ.Ε.Κ. Α΄ 152).

5. Το Π.Δ. 119/20103 (Φ.Ε.Κ. 153/Α) «Διορισμός Αντι−
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Το Π.Δ. 158/2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 240) « Διορισμός Υπουρ−
γών».

7. Την αριθμ. 54169/31−10−2014 (Φ.Ε.Κ. 2944/Β΄) κοινή 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανά−
πτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Ανάθεση αρμοδιοτή−
των στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι−
κότητας».

β. Την υπ’ αριθμ. ΙΕ/14419/2748/50092/4−7−2006 από−
φαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
(Φ.Ε.Κ.161/Τ.Α.Π.Σ./25−7−2006), με την οποία εγκρίθηκε 
η εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα, της εταιρείας 
«O.W. BUNKER MALTA LIMITED» που εδρεύει στην Μάλτα 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3427/2005 (κεφάλαιο 
ΣΤ΄).

9. Την υπ’ αριθμ. ΙΕ/16715/2680/50092/30−12−2011 από−
φαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη−
τας και Ναυτιλίας (Φ.Ε.Κ. 227/Β/9−02−2012), με την οποία 
τροποποιήθηκε η ανωτέρω εγκριτική απόφαση εγκα−
τάστασης.

10. Την από 22−12−20014 (αριθμ. πρωτ. 76153) αίτηση της 
εταιρείας, για την ανάκληση της παραπάνω απόφασης, 
αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1

Ανακαλούμε την υπ’ αριθμ. ΙΕ/14419/2748/50092/
4−7−2006 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών (Φ.Ε.Κ.161/Τ.Α.Π.Σ./25−7−2006), που αφορά 
στην εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα της εταιρεί−
ας «O.W. BUNKER MALTA LIMITED» που εδρεύει στην 
Μάλτα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3427/2005 (κε−
φάλαιο ΣΤ΄).

Άρθρο 2

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2014 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

F

    Αριθμ. 211004/Ζ1 (3)
Μεταφορά θέσης φοιτητών, που εισήχθησαν σε Ανώτα−

τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, σύμφωνα με την παρά−
γραφο 1 του άρθρου 35 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 
Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Την υποπερίπτωση στ΄ της περίπτωσης γ της 

παραγράφου 1 και την παράγραφο 4 του άρθρου 53 
του Ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων 
εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 118 Α΄), 
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όπως προστέθηκε με το άρθρο 88 του Ν. 4310/2014 
(ΦΕΚ 258 Α΄) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Και−
νοτομία και άλλες διατάξεις».

β) Την παράγραφο 1 του άρθρου 35 του Ν. 3794/2009« 
Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογι−
κού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες δια−
τάξεις» (ΦΕΚ 156 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ) Του άρθρου 2 του Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνο−
ποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.» (ΦΕΚ 
195 Α΄).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο−
γισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Οι φοιτητές που εγγράφηκαν κατά το σχολικό έτος 
2014−2015 σε Τμήματα Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, σύμφωνα 
με την παράγραφο 1 του άρθρου 35 του Ν. 3794/2009, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι οποίοι όμως λόγω 
υπέρβασης του ορίου 5% δεν μπόρεσαν να εγγραφούν 
στο Τμήμα προτίμησης τους, αλλά σε άλλο Τμήμα/Σχο−
λή, επιτρέπεται να μεταφέρουν τη θέση της Σχολής/
Τμήματος, που είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε αυτό της 
προτίμησης τους, σύμφωνα με την υποπερίπτωση στ΄ 
της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 53 
του Ν. 4264/2014, όπως αυτή συμπληρώθηκε στο άρθρο 
88 του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258Α΄).

Άρθρο 2

Διαδικασία υποβολής αίτησης μεταφοράς θέσης φοί−
τησης

1. Οι φοιτητές της παραγράφου 1 της παρούσης, κα−
λούνται να υποβάλουν αίτηση στη Σχολή ή στο Τμήμα 
του Πανεπιστημίου ή του Τ.Ε.Ι., που ήταν η προτίμηση 
τους προκειμένου να μεταφέρουν τη θέση φοίτησης 
τους, έως την 31η Ιανουαρίου 2015, συνοδευόμενη από:

α) πιστοποιητικό εγγραφής από το Τμήμα φοίτησης 
τους, στο οποίο θα αναγράφεται και ο τρόπος εισαγω−
γής τους σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 35 
του Ν. 3794/2009, καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέ−
ων σε ποσοστό 5%. Το πιστοποιητικό αυτό χορηγείται 
κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου για τη συγκε−
κριμένη χρήση.

β) αντίγραφο μηχανογραφικού δελτίου υποψηφίου 
από το οποίο προκύπτει η επιλογή προτίμησης της 
αιτούμενης Σχολής /Τμήματος.

2. Για τα επόμενα ακαδημαϊκά έτη η αίτηση της πα−
ραγράφου 1 υποβάλλεται από την 1η Σεπτεμβρίου έως 
την 30η Σεπτεμβρίου.

3. Αφού διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι ανωτέρω 
προϋποθέσεις, η Γραμματεία της Σχολής / Τμήματος 
υποδοχής ενημερώνει εντός δεκαημέρου το φοιτητή, 
ότι πρέπει να υποβάλει στη ¿χολή/ Τμήμα προέλευσης 
του, αίτηση διαγραφής και να προσκομίσει τον αριθμό 
πρωτοκόλλου αυτής.

4. Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία μετα−
φοράς της θέσης εισαγωγής η Σχολή/ Τμήμα υποδοχής 
αιτείται υπηρεσιακά την αποστολή του φακέλου του 
αιτούντος από τη Σχολή/Τμήμα προέλευσης, καθώς και 
τη βεβαίωση διαγραφής του.

Άρθρο 3
Διαδικασία έγκρισης

1. Η διαδικασία της μεταφοράς θέσης εισαγωγής της 
παραγράφου 1 του άρθρου 2 της παρούσης ολοκληρώ−
νεται έως την 27η Φεβρουαρίου 2015, με την ανακοίνωση 
των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος 
του Α.Ε.Ι. ή του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου/Διοικούσας 
Επιτροπής της Α.Ε.Α.

2. Η διαδικασία μεταφοράς θέσης της παραγράφου 2 
του άρθρου 2 της παρούσης ολοκληρώνεται με την από−
φαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος του Α.Ε.Ι. 
ή του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου/Διοικούσας Επιτροπής 
της Α.Ε.Α. 2., η οποία εκδίδεται έως την 20η Οκτωβρίου 
εκάστου ακαδημαϊκού έτους.

Άρθρο 4
Διαδικασία Αιτήσεων Θεραπείας

Οι αιτούντες δικαιούνται να υποβάλλουν Αίτηση Θε−
ραπείας εντός δέκα (10) ημερών από την ανακοίνωση 
των αποφάσεων του άρθρου 3 της παρούσης.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−
ευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Μαρούσι, 24 Δεκεμβρίου 2014 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

F
    Αριθμ. 209786/Ζ1 (4)
Έγκριση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Βιολογία της Άσκησης 
και Ειδική Φυσική Αγωγή» των Τμημάτων Επιστήμης 
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με έδρα τη Θεσ−
σαλονίκη και Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλη−
τισμού με έδρα τις Σέρρες της Σχολής Επιστήμης 
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουρ−

γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 181 Α΄).
2. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 

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

3. Τις διατάξεις του π.δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Yφυπουργών (ΦΕΚ Α΄134).

4. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του 
ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλι−
ση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των 
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων όπως τροποποι−
ήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. γ΄ του άρθρου 47 
του ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 Α΄) παρ. 8 του άρθρου 5 του 
ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α΄), της παρ. 2 του άρθρου 34 του 
v. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄).

5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 Α΄) «Διασφά−
λιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα 
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μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων − Πα−
ράρτημα διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

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

7. Το Π.Δ. 98/2013 (ΦΕΚ 134 Α΄) «Κατάργηση του Γενικού 
Τμήματος, μεταφορά έδρας Τμήματος και ίδρυση−συ−
γκρότηση, μετονομασία και ανασυγκρότηση Σχολών στο 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης».

8. Την Υπουργική Απόφαση 175372/Υ1/29.10.2014 «Μετα−
βίβαση δικαιώματος Υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» 
στο Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, 
Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στους 
Προϊσταμένους αυτοτελών υπηρεσιακών μονάδων του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ Β΄ 2988).

9. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης 
Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής 
Αγωγής και Αθλητισμού με έδρα τη Θεσσαλονίκη, του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

(αριθμ. 153/16.04.2013).
10. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Γενικής Συνέλευ−

σης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής 
Αγωγής και Αθλητισμού με έδρα τις Σέρρες, του Αρι−
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

(αριθμ. 93/16.04.2013).
11. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδι−

κής Σύνθεσης (ΣΕΣ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης (συνεδριάσεις με αριθμ. 150/24−7−2013 
και 155/3−4−2014).

12. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ των 
συνεργαζόμενων Τμημάτων.

13. Το γεγονός ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξι−
ολόγηση των Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και 
Αθλητισμού με έδρα τη Θεσσαλονίκη και με έδρα τις 
Σέρρες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλο−
νίκης σύμφωνα με το αριθμ.: 1.647/23−6−2014 έγγραφο 
της Α.ΔΙ.Π.

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

Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 τη 
λειτουργία του Διατμηματικού Προγράμματος Μετα−
πτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) των Τμημάτων Επιστήμης 
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με έδρα τη Θεσσα−
λονίκη και με έδρα τις Σέρρες, της Σχολής Επιστήμης 
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τίτλο «Βιολογία της 
Άσκησης & Ειδική Φυσική Αγωγή» ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητι−
σμού με έδρα τη Θεσσαλονίκη και Επιστήμης Φυσικής 
Αγωγής και Αθλητισμού με έδρα τις Σέρρες της Σχολής 
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αρι−
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης οργανώνουν 
και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2014 − 2015 
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Βιολογία της Άσκησης & Ειδική Φυ−
σική Αγωγή», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 

αυτής και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄), 
όπως έχει τροποποιηθεί, και ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο − Σκοπός

Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η διαρκής μελέτη και 
ανανέωση της επιστημονικής γνώσης για την προαγω−
γή της αθλητικής επιστήμης, με ιδιαίτερη έμφαση στις 
σύγχρονες εξελίξεις στα γνωστικά πεδία της Βιολογίας 
της Άσκησης και της ειδικής Φυσικής Αγωγής.

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευ−
μένης γνώσης με στόχο την αποτελεσματική εκπαίδευ−
ση των συμμετεχόντων και την παραγωγή ακαδημαϊκού 
έργου. Ειδικότερα, το πρόγραμμα αποσκοπεί: α) στην 
οργάνωση ενός ανταγωνιστικού προγράμματος σπου−
δών που θα στηρίζεται στις σύγχρονες διεθνείς τάσεις 
και τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, β) στη δημι−
ουργία καταρτισμένων στελεχών σε δυο διαφορετικές 
γνωστικές κατευθύνσεις προκειμένου να ανταποκρι−
θούν στις σύγχρονες απαιτήσεις σε επαγγελματικό, 
ερευνητικό και εν γένει επιστημονικό έργο, γ) στην 
ανάπτυξη κριτικής σκέψης και ερευνητικής δεξιότητας 
που σχετίζεται με το γνωστικά πεδία του Δ.Π.Μ.Σ., και 
δ) στη   συνεργασία με ερευνητικά κέντρα της χώρας 
μας και του εξωτερικού για σπουδές διδακτορικού 
επιπέδου.

Βασική φιλοσοφία του προγράμματος είναι να εξα−
σφαλίσει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές σταθερά θε−
μέλια με σύγχρονες γνώσεις και καινοτόμες μεθόδους 
ερευνητικής δραστηριότητας. Επιπλέον, να δημιουργήσει 
φοιτητές με κριτική σκέψη και επιστημονική δεοντολο−
γία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της πανεπιστημιακής 
κοινότητας. 

Βασική υποχρέωση των συμμετεχόντων στη λειτουρ−
γία του προγράμματος είναι η διασφάλιση της ποιότη−
τας και η συνεχής βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικα−
σίας και του προγράμματος σπουδών, και η προώθηση 
κάθε είδους συνεργασίας με συναφή προγράμματα και 
κέντρα του εσωτερικού και του εξωτερικού. 

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι

Το Δ.Π.Μ.Σ. οδηγεί στη χορήγηση Μεταπτυχιακού Δι−
πλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη «Βιολογία της Άσκη−
σης & Ειδική Φυσική Αγωγή» στις κατευθύνσεις:

 α. Βιολογία της Άσκησης
 β. Ειδική Φυσική Αγωγή

Άρθρο 4
Κατηγορίες εισακτέων

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημά−
των Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, καθώς 
και άλλων Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής και ομοταγών 
αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ορί−
ζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα. 

Άρθρο 6
Πρόγραμμα μαθημάτων

Για τη λήψη του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται συνολικά εκατό 
είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Οι πιστωτικές 
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μονάδες κατανέμονται ως εξής: τα 3 από τα 4 υποχρε−
ωτικά μαθήματα κορμού αποτιμούνται συνολικά σε 30 
ECTS (10 ECTS έκαστο), τα 6 μαθήματα κατεύθυνσης 
αποτιμούνται σε 60 ECTS (10 ECTS έκαστο) και η μετα−
πτυχιακή διπλωματική εργασία σε 30 ECTS.

Τα μαθήματα, η διδακτική και η ερευνητική απασχό−
ληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους 
εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την 
απονομή των κατά το άρθρο 3 τίτλου, ορίζονται για το 
Μ.Δ.Ε. ως εξής:

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ECTS
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
(ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ): 
ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ (3 από τα 4)
Εργοφυσιολογία 10
Ειδική Φυσική Αγωγή 10
Εργομετρία 10
Μεθοδολογία Έρευνας – Στατιστική 10
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
«ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ» 
ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ (3 από τα 4)
Εργονομία της επιβάρυνσης 10
Τεχνολογικές εφαρμογές και προχωρημένες 
εργαστηριακές μέθοδοι στην επιστήμη της 
βιολογίας της άσκησης

10

Εφαρμοσμένη Εργοφυσιολογία των Αθλημάτων 10
Φυσιολογία των Σωματικών Ασκήσεων 10
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
«ΕΙΔΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ»
ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ (3 από τα 4)
Ψυχοκινητική αγωγή ατόμων με αναπηρία ή 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

10

Συνεκπαίδευση παιδιών με αναπηρία ή ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες στο μάθημα της Φυσικής 
Αγωγής στο γενικό σχολείο

10

Ανάπτυξη και εκπαίδευση παιδιών στο φάσμα 
του αυτισμού

10

Φυσική δραστηριότητα σε παιδιά με αισθητη−
ριακές διαταραχές και πολλαπλές αναπηρίες

10

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
«ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ»
ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ (3 από τα 4)
 Άσκηση σε Ιδιαίτερες Περιβαντολλογικές 
Συνθήκες 

10

Εργοφυσιολογική Αξιολόγηση Προγραμμάτων 
Άσκησης 

10

Περιοριστικοί Παράγοντες της Ανθρώπινης 
Απόδοσης

10

Φυσιολογικές Προσαρμογές του Οργανισμού 
στις Αναπτυξιακές Ηλικίες

10

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
«ΕΙΔΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ»
ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ (3 από τα 4)
Φυσική δραστηριότητα σε άτομα με χρόνια 
οργανικά νοσήματα

10

Προγράμματα άσκησης σε άτομα με αναπηρία 
ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

10

Εργομετρική αξιολόγηση, αποκατάσταση – 
φυσικοθεραπεία ατόμων με αναπηρίες

10

Φυσική δραστηριότητα σε άτομα με ψυχικά ή 
νευρολογικά νοσήματα

10

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ – 
ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

30

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 120
Η γλώσσα του προγράμματος είναι η Ελληνική. Μαθή−

ματα επισκεπτών καθηγητών από το εξωτερικό δύναται 
να γίνονται και σε άλλη γλώσσα (κατά προτίμηση στην 
αγγλική). 

Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων 

Ο αριθμός εισακτέων στο Δ.Π.Μ.Σ ορίζεται κατ’ ανώ−
τατο όριο σε σαράντα (40) μεταπτυχιακούς φοιτητές 
ετησίως.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Στο Δ.Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ των Τμημά−
των Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με έδρα 
τη Θεσσαλονίκη και με έδρα τις Σέρρες, του Α.Π.Θ. και 
άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς 
και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄).

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή

Για τις ανάγκες λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. θα διατίθεται 
μαζί με τον εξοπλισμό τους η υλικοτεχνική υποδομή 
των Τμημάτων που συμμετέχουν σε αυτό (αίθουσες, 
εργαστήρια, βιβλιοθήκες, νησίδα Η/Υ).

Άρθρο 10
Διάρκεια λειτουργίας

Το Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό 
έτος 2021−2022, με την επιφύλαξη των διατάξεων του 
άρθρου 80 παρ. 11α του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 11
Κόστος λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄) 
το 65% του συνολικού κόστους λειτουργίας του προ−
γράμματος υπολογίζεται σε 52.000 € και κατανέμεται 
σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:

Κατηγορία δαπάνης Ευρώ (€)
Προμήθεια – συντήρηση επιστημονικού 
εξοπλισμού και οργάνων

6.000

Αναλώσιμα υλικά 8.000
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Μετακινήσεις διδασκόντων 16.000
Αμοιβές – αποζημιώσεις διδακτικού, 
τεχνικού και διοικητικού προσωπικού

14.000

Δημιουργία και Συντήρηση Ιστοσελίδας 2.000
Υλικοτεχνική υποδομή 6.000
ΣΥΝΟΛΟ 52.000
Το κόστος λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί 

από δίδακτρα, καθώς και άλλες πηγές (χορηγίες, δω−
ρεές, έσοδα από ερευνητικά και άλλα προγράμματα, 
κ.λπ.).

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα−
ση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύ−
ουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 23 Δεκεμβρίου 2014
Με εντολή Υπουργού

Ο Γενικός Γραμματέας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

F
    Αριθμ. 100734 (5)

Διορισμός Ληξιάρχου στον Δήμο Φολεγάνδρου.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 2 του Ν. 344/76 (ΦΕΚ 143/Α) «Περί λη−

ξιαρχικών πράξεων» όπως αντικαταστάθηκε με αυτές 
του άρθρου 9 του Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/Α) «Προσαρμογή 
νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις 
διατάξεις για την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις», 

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

γ) του Π.Δ/τος 143/2010 (ΦΕΚ 236/Α) «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου».

2. Την υπ’ αριθ. 9/2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσω−
τερικών με θέμα

«Τροποποιήσεις Ληξιαρχικού Νόμου 344/1976 και άλλες 
διατάξεις».

3. Το υπ’ αριθ. Φ. 131360/13554/14/14−8−2014 έγγραφο 
του Υπουργείου Εσωτερικών.

4. Το υπ’ αριθ. 1319/15−12−2014 έγγραφο του Δήμου 
Φολεγάνδρου με την πρόταση του Δημάρχου για τον 
διορισμό ληξιάρχου στον εν λόγω Δήμο, αποφασίζουμε:

Διορίζουμε τον υπάλληλο του Δήμου Φολεγάνδρου, 
Νικόλαο Παπαδόπουλο του Ιωάννου, κλάδου ΔΕ1 Διοι−
κητικού, για να εκτελεί τα καθήκοντα ληξιάρχου του 
Δήμου Φολεγάνδρου.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του θα αναπλη−
ρώνεται από το Δήμαρχο Φολεγάνδρου ή τον νόμιμο 
αντικαταστάτη του.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 23 Δεκεμβρίου 2014 
Ο Γενικός Γραμματέας

Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

   Αριθμ. 100727 (6)
Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 2155/169/21−03−2014 απόφασης 

της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου, περί σύστασης προσωρινών προσωποπαγών 
θέσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό−
νου στο Δήμο Αστυπάλαιας».

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 Ι του Ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ 87τ.Α΄/7−6−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί−
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−Πρόγραμμα 
Καλλικράτης».

2. Το Π.Δ. 143/2010 (ΦΕΚ 236 Α΄/27−12−2010) «Οργανι−
σμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 109 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
87τ.Α΄/7−6−2010), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 6 του 
άρθρου 26 του Ν. 3938/2011.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3584/2007 «Κύ−
ρωση του κώδικα κατάστασης δημοτικών και κοινοτικών 
υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α/28−6−2007).

5. Την υπ’ αριθμ. 69837/2202/10.12.2013 απόφαση της 
Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαί−
ου περί λύσης της επιχείρησης ύδρευσης αποχέτευσης 
με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Απο−
χέτευσης και Καθαριότητας Αστυπάλαιας του Νομού 
Δωδεκανήσου», η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 77/
Β΄/20−1−2014.

6. Την υπ’ αριθ. 203/2012 ομόφωνη γνωμοδότη−
ση του ΣΤ΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του 
Κράτους, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό 
Εσωτερικών και αφορά στη διαδικασία σύστασης 
προσωποπαγών θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου στις Περιφέρειες, για μεταφερόμενο προ−
σωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από επι−
χειρήσεις τους.

7. Την αριθ. 188/16−12−2013 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Δήμου Αστυπάλαιας, περί σύστασης 
προσωρινών προσωποπαγών θέσεων εργασίας Ιδι−
ωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στο Δήμο Αστυ−
πάλαιας.

8. Την υπ’ αριθ. 2155/169/21−03−2014 απόφαση της Γε−
νικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 
(ΦΕΚ 866/Β΄/08−04−2014).

9. Το υπ’ αριθμ. 38390/05−12−2014 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, αποφασίζουμε:

Συμπληρώνουμε την υπ’ αριθ. 2155/169/21−03−2014 από−
φαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοί−
κησης Αιγαίου, ως εξής:

Μία θέση κλάδου TE Διοικητικού−Λογιστικού, στην 
οποία θα μεταφερθεί ο ΚΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Γεωργίου.

Η παραπάνω θέση καταργείται όταν κενωθεί με 
οποιονδήποτε τρόπο.

Με την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη στον 
προϋπολογισμό του Δήμου Αστυπάλαιας για το οικο−
νομικό έτος 2014 και έχει εγγραφεί πίστωση στους 
Κ.Α. 10.6021.01 και 10.6052 ύψους 1578,00 € και 509,56 € 
αντίστοιχα. Για το οικονομικό έτος 2015 έχει εγγραφεί 
πίστωση στους Κ.Α. 10.6021.01 και 10.6052 ύψους 16.100,00 
€ 2.500,00 € αντίστοιχα. Το ίδιο ποσό προϋπολογίζεται 
και για τα επόμενα έτη.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Ρόδος, 23 Δεκεμβρίου 2014

Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(7)
       Στο ΦΕΚ 3445/τ.Β΄/22.12.2014 που δημοσιεύτηκε σύστα−

ση θέσης στο Δήμο Ρόδου, γίνονται οι εξής διορθώσεις: 
Από το εσφαλμένο:
«Με την υπ’ αριθ. 3123/23.09.2014 απόφαση (ορθή επα−

νάληψη) του Δημάρχου Ρόδου, η οποία εκδόθηκε σύμ−

φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 4274/2014, 
του άρθρου 63 του Ν. 4277/2014» 

στο ορθό:
«Με την υπ’ αριθ. 3198/29.09.2014 απόφαση του Δημάρ−

χου Ρόδου, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 48 του Ν. 4274/2014, του άρθρου 63 του 
Ν. 4277/2014, του άρθρου 9 του Ν. 4285/2014» και 

από το εσφαλμένο:
«μετατάσσεται η μόνιμη υπάλληλος ΚΑΟΥΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 

του ΠΑΥΛΟΥ, κλάδου ΔΕ Διοικητικού−Λογιστικού, με 
βαθμό Δ΄» 

στο ορθό:
«μετατάσσεται η μόνιμη υπάλληλος ΚΑΟΥΚΗ ΑΡΕ−

ΤΗ του ΠΑΥΛΟΥ, κλάδου TE Διοικητικού−Λογιστικού, 
με βαθμό Δ΄».

  (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου)  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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