
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για το 
προσωπικό που υπηρετεί στο Γραφείο του Γενι-
κού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης έως και Δε-
κέμβριο 2016.

2 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 3009/2/39-μ΄ από 
24-12-2015 απόφασης Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης «Δικαιολογητικά και διαδικασίες έκδο-
σης των προβλεπομένων από τις διατάξεις του 
Ν. 2168/1993 και 456/76 αδειών» (Β΄ 2881).

3 Παράταση της μεταβατικής περιόδου της παρ.1 
του άρθρου 9 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/2010 τ.Α΄) 
για τους διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών στην 
πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

4 Ρυθμίσεις θήρας στη ζώνη Α2 του Κυπαρισσιακού 
Κόλπου.

5  Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας, κατά τις Κυ-
ριακές και εξαιρέσιμες ημέρες με αμοιβή για το 
προσωπικό της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κ.Μ. 
της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας για το Β΄ 
εξάμηνο του έτους 2016. 

6 Ίδρυση Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών των Τμημάτων Πληροφορικής και 
Τηλεπικοινωνιών και Μαθηματικών του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και των 
Σχολών Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσι-
κών Επιστημών (Ε.Μ.Φ.Ε.) και Ηλεκτρολόγων Μηχα-
νικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Η.Μ.Μ.Υ.) του 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με τίτλο «Αλγό-
ριθμοι, Λογική και Διακριτά Μαθηματικά (Α.Λ.ΜΑ.)».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 15607 (1)

Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για το 

προσωπικό που υπηρετεί στο Γραφείο του Γενι-

κού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης έως και Δε-

κέμβριο 2016 .

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3074/2002 (ΦΕΚ 296/Α΄/

4.12.2002) « Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, 
Αναβάθμιση του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών 
Δημόσιας Διοίκησης και του Συντονιστικού Οργάνου 
Επιθεώρησης και Ελέγχου και άλλες διατάξεις » όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 «Δια-
χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 176/Α΄/16.12.2015).

3. Το Π.δ. 77/2005 (ΦΕΚ Α' 118/27.5.2005) «Προϋπο-
θέσεις και τρόπος διενέργειας ελέγχου - Οργάνωση και 
λειτουργία του Γραφείου του Γενικού Επιθεωρητή Δη-
μόσιας Διοίκησης».

4. Το Προεδρικό Διάταγμα υπ' αριθμ. 12 «Διορισμός 
Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης» (ΦΕΚ Α' 
24/23.2.2016) με το οποίο διορίζεται στη θέση του Γενι-
κού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, για θητεία πέντε 
(5) ετών, η Μαρία Παπασπύρου - Ζεντέλη του Αριστεί-
δη, Εφέτης ε.τ. (Α.Δ.Τ. Σ269615), η οποία επελέγη από το 
Υπουργικό Συμβούλιο με την υπ' αριθμ. 2/2016 πράξη 
του, όπως ισχύει μετά την ολοκληρωμένη αναδιατύπωση 
του (ΦΕΚ ΥΟΔΔ' 114/3.3.2016).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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5. Την με αριθ. πρωτ. 2/31029/ΔΕΠ/6.5.2016 εγκύκλιο 
του Γ.Λ.Κ. με θέμα: «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή 
των διατάξεων του Κεφαλαίου Β' του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 
176/Α΄).

6. Τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες, όπως το προ-
σωπικό που υπηρετεί στο Γραφείο του Γενικού Επιθεω-
ρητή Δημόσιας Διοίκησης να προσφέρει τις υπηρεσίες 
του και πέρα από τις ώρες υποχρεωτικής εργασίας, για: 
α) την εκκαθάριση των αρχείων του Γ.Ε.Δ.Δ., λόγω πι-
θανής μεταστέγασης των υπηρεσιών και β) τον έλεγχο 
και επεξεργασία δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης - 
Πόθεν Έσχες.

7. Από την απόφαση αυτή θα προκύψουν δαπάνες οι 
οποίες θα ανέλθουν στο ποσό των 19.600,00 € περίπου, 
θα αντιμετωπιστούν από τις πιστώσεις που έχουν εγ-
γραφεί για το σκοπό αυτό στο Φορέα 07-550 - Γενικός 
Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, για το οικονομικό 
έτος 2016 και θα βαρύνουν τον ΚΑΕ 0511.

8. Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Γ.Ε.Δ.Δ. 
με Α.Π. 14417/22.7.2016 και Α.Δ.Α.: 6Θ7ΤΟΡΡ6-4ΨΘ/
22.7.2016.

9. Την, επί της ανωτέρω απόφασης, και με α/α 
73440/22.7.2016 πράξη της Υ.Δ.Ε στο πρώην Υπουργείο 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης και την ταυτάριθμη αντίστοιχη καταχώριση 
στο τηρούμενο από αυτήν Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 
Πληρωμής, αποφασίζουμε:

1. Την έγκριση υπερωριακής απασχόλησης πέ-
ραν του κανονικού ωραρίου, από την ημερομηνία 
δημοσίευσης τής παρούσης έως 31.12.2016, για το 
προσωπικό που υπηρετεί στο Γραφείο του Γενικού 
Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες 
κατά τα παραπάνω.

2. Την κατανομή της υπερωριακής απασχόλησης, σύμ-
φωνα με τις υπάρχουσες πιστώσεις ως εξής:

α) Είκοσι τρεις (23) υπάλληλοι της Διεύθυνσης Γραμ-
ματείας και της Διεύθυνσης Επεξεργασίας Δηλώσεων 
Περιουσιακής Κατάστασης, στους οποίους περιλαμβά-
νονται οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων, μέχρι εκατόν 
είκοσι (120) ώρες ανά άτομο για το β' εξάμηνο του έτους 
2016, σύμφωνα με τις διατάξεις των περ. 1 και 2 της παρ. 
Α του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015.

β) Ένδεκα (11) Ειδικοί Επιθεωρητές μέχρι εκατόν είκοσι 
(120) ώρες ανά άτομο για το β' εξάμηνο του έτους 2016, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των περ. 1 και 2 της παρ. Α του 
άρθρου 20 του Ν. 4354/2015.

γ) Δύο (2) Οδηγοί, μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά 
άτομο για το β' εξάμηνο του έτους 2016, σύμφωνα με 
τις διατάξεις των περ. 1 και 2 της παρ. Α του άρθρου 20 
του Ν. 4354/2015.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 9 Αυγούστου 2016

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

    Αριθμ. 3009/2/39-μγ΄ (2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 3009/2/39-μ΄ από 

24-12-2015 απόφασης Αναπληρωτή Υπουρ-

γού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό-

τησης «Δικαιολογητικά και διαδικασίες έκδο-

σης των προβλεπομένων από τις διατάξεις του 

Ν. 2168/1993 και 456/76 αδειών» (Β΄ 2881).

   Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 3 περίπτ. α΄ και 18 

παρ. 2 του ν.2168/1993 «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν 
όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανι-
σμούς και άλλες διατάξεις (Α΄ 141), όπως αντικαταστάθηκαν 
από τις παραγράφους 2, 3 και 4 του Ν. 4249/2014 (Α΄ 73).

2.  Τις διατάξεις του Π.δ.184/2009 «Σύσταση Υπουργεί-
ου Προστασίας του Πολίτη», όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονο-
μασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α΄ 20).

4. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116).

5. Τις διατάξεις της Υ6 από 25-9-2015 απόφασης Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
Νικόλαο Τόσκα» (Β΄ 2109).

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
Καταργείται η παράγραφος 2 του άρθρου 2 της υπ’ 

αριθ. 3009/2/39-μ΄ από 24-12-2015 απόφασης του 
Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης «Δικαιολογητικά και διαδικασίες 
έκδοσης των προβλεπόμενων από τις διατάξεις του 
Ν. 2168/1993 και 456/76 αδειών» (Β΄ 2881) και η επόμενη 
παράγραφος 3 αναριθμείται ως 2. 

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 5 Ιουλίου 2016

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ

Ι

     Αριθμ. 139997/Ε2 (3)
Παράταση της μεταβατικής περιόδου της παρ.1 

του άρθρου 9 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/2010 τ.Α΄) 

για τους διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών στην 

πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
I. Τις διατάξεις:
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1. του άρθρου 9 παρ.1 εδάφιο β’ του Ν. 3848/2010 
(ΦΕΚ 71/τ.Α΄).

2. του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄).

3. Το Π.δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181 τ.Α΄) «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως ισχύει.

4. Το Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114 τ.Α’) «Ανασύσταση των 
Υπουργείων….. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτι-
σμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων…..».

5. Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116 Α-Διορθ. Σφαλμ. Στο ΦΕΚ-
121Α΄): «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

II. Την αριθμ. πρωτ. 130262/Ε1/18-8-2015 (ΦΕΚ 1765/
τ.Β΄) υπουργική απόφαση «Παράταση μεταβατικής 
περιόδου του άρθρου 9 παρ.1 Ν. 3848/2010 για τους 
διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθ-
μια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση» σχολικού έτους 
2015-2016».

III. Την υπ’ αριθ. 527/2015 απόφαση της Ολομέλειας 
του Συμβουλίου της Επικρατείας.

IV. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ-
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Παρατείνουμε τη μεταβατική περίοδο της παρ. 1 του 
άρθρου 9 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄) έως και το σχο-
λικό έτος 2016-2017, κατά το μέρος που αφορά στους 
διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια 
και δευτεροβάθμια εκπαίδευση από τους ισχύοντες πί-
νακες διοριστέων εκπαιδευτικών του Α.Σ.Ε.Π..

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 1 Σεπτεμβρίου 2016

  Ο Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

Ι

    Αριθμ. 143545/2207 (4)
Ρυθμίσεις θήρας στη ζώνη Α2 του Κυπαρισσια-

κού Κόλπου.

   Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.δ. 86/1969 «περί δασικού κώ-

δικα» (άρθρα 251, 258, 259 και 261), του Ν.δ. 996/1971 
(άρθρο 11), του Ν. 177/1975 (άρθρα 7 και 8), του 
Ν. 2637/1998 (άρθρα 57, 58 και 59).

2. Της 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ 757/Β/18-12-1985) κοι-
νής απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και 
Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης 
της άγριας πτηνοπανίδας» (άρθρα 5 και 11), όπως αυτή 
τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθ. 366599/16-12-1996 (ΦΕΚ 
1188/τ.Β΄/31-12-1996), 294283/23-12-1997 (ΦΕΚ 68/Β΄/
4-2-1998), 87578/703/6-3-2007 (ΦΕΚ 581/Β΄/23-4-2007) 
κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας 
και Γεωργίας και της Η.Π. 37338/1807/Ε.103/1-9-2010 

(ΦΕΚ 1495/Β΄/2010) κοινής απόφασης των Υπουργών 
Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ-
τιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλα-
γής, όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
με την υπ' αριθμ. Η.Π. 8353/276/Ε103/23-2-2012 (ΦΕΚ 
415/Β/2012 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτε-
ρικών- Οικονομικών - Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας - Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής- Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

3. Το άρθρο 255 του Ν.δ. 86/1969, όπως αντικαταστά-
θηκε με το άρθρο 57, παρ. 4 του Ν. 2637/1998.

4. Τις διατάξεις του Ν. 3208/2003 «Προστασία των δα-
σικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση 
εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει 
εκτάσεων και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ 303/Α΄/24-12-2003).

5. Την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης «για την διατήρη-
ση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της 
Ευρώπης» όπως κυρώθηκε με το Ν. 1335/1983 (ΦΕΚ 32/
Α΄/13-3-1983).

6. Την Διεθνή Σύμβαση Ραμσάρ «για την προστασία 
των διεθνούς ενδιαφέροντος υγροτόπων και υδροβιο-
τόπων», η οποία κυρώθηκε με το Ν. 191/1974 (ΦΕΚ 350/
Α΄/29-11-1974).

7. Την Σύμβαση της Βόννης «για τη διατήρηση των 
αποδημητικών ειδών που ανήκουν στην άγρια πανίδα», 
η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2719/1999 (ΦΕΚ 106/Α΄/
26-5-1999).

8. Την Κοινοτική Οδηγία 79/409/ΕΟΚ «για τη διατήρη-
ση των άγριων πτηνών» καθώς και όλες τις μετέπειτα 
σχετικές τροποποιήσεις της.

9. Την Κοινοτική Οδηγία 92/43/ΕΟΚ «για τη διατήρηση 
των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας 
και χλωρίδας». 

10. Το Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α΄/2002) «για την προ-
στασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής 
κληρονομιάς».

11. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/2005).

12. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.1 περ. β του Π.δ. 
189/2009 (ΦΕΚ 221/Α΄) «Καθορισμός και ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

13. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα αρχιτε-
κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

14. Το Π.δ. 24/20-15 (Α΄/20) περί Σύστασης και μετονο-
μασίας Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

15. Την με αριθ. Υ1/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων» (Β' 2076).

16. Το Π.δ. 25/2015 (Α΄/21) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

17. Το Π.δ. 100/2014 (Α΄/157) «Οργανισμός Υπουργεί-
ου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».

18. Την υπ' αριθμ. Υ 31/9-10-2015 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ιωάννη Τσιρώ-
νη» (Β' 2183).
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19.Το Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανα-
σύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και με-
τονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονο-
μίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουρ-
γείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας. Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας 
στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» 
(ΦΕΚ 114/τ.Α΄/22.09.2015).

20. Την υπ'αρ. 143543/2140/10-8-2016 (ΦΕΚ 2536/
Β΄/17-8-2016) απόφαση «Ρυθμίσεις θήρας για την κυ-
νηγετική περίοδο 2016-2017».

21. Την αρ. πρωτ. 25794/20-5-2016 (ΦΕΚ 141/Δ΄/
24-5-2016) απόφαση «Μέτρα για την προστασία των χερ-
σαίων και θαλάσσιων περιοχών των «GR 2330005: Θίνες 
και παραλιακό Δάσος Ζαχάρως, Στροφυλιάς, Κακόβα-
τος», «GR 2330008: θαλάσσια περιοχή Κόλπου Κυπαρισ-
σίας: Ακρ. Κατάκολο-Κυπαρισσία», «GR 2550005: Θίνες 
Κυπαρισσίας (Νεοχώρι-Κυπαρισσία)» και της ευρύτερης 
περιοχής τους», αποφασίζουμε:

Επιτρέπουμε, από την έναρξη της κυνηγετικής περιό-
δου 2016 - 2017, τη θήρα στη ζώνη Α2 « ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗ-
ΜΕΝΕΣ ΘΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΔΑΣΙΚΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗ» του 
Κυπαρισσιακού Κόλπου, η οποία προβλέπεται στην υπ' 
αριθμ. 25794/20-5-2016 (ΦΕΚ 141/Δ/24-5-2016) απόφα-
ση « Μέτρα για την προστασία των χερσαίων και θαλάσ-
σιων περιοχών των «GR 2330005: Θίνες και παραλιακό 
Δάσος Ζαχάρως ,Στροφυλιάς, Κακόβατος», «GR 2330008: 
Θαλάσσια περιοχή Κόλπου Κυπαρισσίας: Ακρ. Κατάκο-
λο-Κυπαρισσία», «GR 2550005: Θίνες Κυπαρισσίας (Νε-
οχώρι-Κυπαρισσία) » και της ευρύτερης περιοχής τους», 
μέχρι την έκδοση του Π.Δ. «Χαρακτηρισμός των χερσαί-
ων και θαλάσσιων περιοχών των «GR2330005: Θίνες και 
παραλιακό Δάσος Ζαχάρως, Στροφυλιά, Κακόβατος», 
«GR2330008: Θαλάσσια περιοχή Κόλπου Κυπαρισσίας: 
Ακρ. Κατάκολο - Κυπαρισσία» και «GR2550005: Θίνες 
Κυπαρισσίας (Νεοχώρι - Κυπαρισσία)» και της ευρύτερης 
περιοχής τους, ως «Περιοχή Προστασίας της Φύσης», 
καθορισμός ζωνών προστασίας, καθορισμός χρήσεων, 
όρων και περιορισμών δόμησης και σύσταση αρμόδιου 
οργάνου διαχείρισης και διοίκησής του».

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Μετά τη δημοσίευση της απόφασης αυτής στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως, παύει να ισχύει κάθε άλλη 
σχετική ρύθμιση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 19 Αυγούστου 2016

 Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ

Αριθμ. οικ. 3218 (5)
     Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας, κατά τις Κυ-

ριακές και εξαιρέσιμες ημέρες με αμοιβή για το 

προσωπικό της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κ.Μ. 

της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας για το Β΄ 

εξάμηνο του έτους 2016. 

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 282 του Ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. α) Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/ 
2015(ΦΕΚ΄176/τ.Α΄/16.12.2015) περί «Διαχείρισης των 
μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις 
και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφω-
νίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρ-
ρυθμίσεων».

β) Την αρίθμ. πρωτ. 2/1015/ΔΕΠ/05.01.2016 (ΑΔΑ: 
ΨΑΕΦΗ-ΠΟ7) εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους αναφορικά με την παροχή οδηγιών για την 
εφαρμογή των διατάξεων του κεφ. Β΄του Ν. 4354/2015 
(ΦΕΚ 176/τ.Α΄/16.12.2015) περί μισθολογικών ρυθμί-
σεων των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)πρώτου και δεύτερου 
βαθμού, των Νομικών προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) 
και Ιδιωτικού Δικαίου(Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. 
του κεφ. Α΄ του Ν. 3429/2005(τ. Α΄314) και άλλες μισθο-
λογικές διατάξεις.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 3528/2007.
4. Τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 25 του Ν. 

2738/1999 (ΦΕΚ 180/τ. Α’/09.09.1999) «Συλλογικές 
διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμο-
ποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες 
διατάξεις».

5. Την υπ΄αριθ. 461114(9980) (ΦΕΚ 3129/ τ.Β΄/ 
21.11.2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής 
Μακεδονίας που αφορά μεταβίβαση συγκεκριμένων 
αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογρα-
φής εγγράφων ,αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ 
ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» στους Αντιπεριφερειάρχες, 
στον Εκτελεστικό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους 
Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων ,Τμημάτων και Γρα-
φείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

6. Η υπ΄αριθμ. 38819/2015 (ΦΕΚ 1084 τ.Β΄/09.06.2015) 
Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης περί «καθιέρωσης 
ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση, καθώς κατά τις 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των υπαλλήλων των 
Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» 
και όπως αυτή τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε με την 
αρ. πρωτ.64547/07.09.2015 (ΦΕΚ 2046/τ.Β΄/18.09.2015) 
μεταγενέστερη απόφαση.

7. Το Π.δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226/Α΄/27.12.2010).
8. Την ανάγκη καθιέρωσης εργασίας με αμοιβή κατά 

τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες καθ΄ υπέρβαση της υποχρεωτικής εργασίας των 
Εποπτών Δημόσιας Υγείας του Τμήματος Περιβαλλοντι-
κής Υγιεινής και Υγειονομικού ελέγχου που ασχολού-
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νται με υγειονομικό έλεγχο καταστημάτων υγειονομικού 
ενδιαφέροντος και που λειτουργούν αποκλειστικά και 
μόνο τις βραδινές ώρες ή μόνο σε αργίες και Σαββατο-
κύριακα, καθώς και καταγγελίες πολιτών για προβλή-
ματα ηχορύπανσης, πραγματοποίηση ηχομετρήσεων, 
παρακολούθηση του προγράμματος καταπολέμησης 
των κουνουπιών στην Π.Ε. Ημαθίας, έλεγχοι σε επιχει-
ρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος για τον έλεγχο της 
εφαρμογής του νόμου σχετικά με την απαγόρευση του 
καπνίσματος.

9. Το γεγονός ότι στον Κ.Α.Ε. 0512 ειδικού φορέα 
721 του προϋπολογισμού εξόδων του 2016 της Π.Ε. 
Ημαθίας, έχουν εγγραφεί αντίστοιχα πιστώσεις ύψους 
3.200,00€ και έχει γίνει η ανάληψη της υποχρέωσης με 
την υπ΄αρίθμ. 276079(2986) ΑΔΑ:ΩΙΖ97ΛΛ-4Κ7 Α/Α 2495 
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και η δαπάνη που θα 
προκληθεί ανέρχεται σε 3.200,00€ συνολικά για το έτος 
2016, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση με αμοι-
βή, κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες των Εποπτών Δημόσιας Υγείας του 
τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού 
Ελέγχου υπαλλήλων της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοι-
νωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας 
για το Β΄εξάμηνο του έτους 2016 και καθιερώνουμε αυ-
τήν με αμοιβή για την αντιμετώπιση εκτάκτων υπηρε-
σιακών αναγκών.

Ορίζουμε ότι:
α) Ο αριθμός των Εποπτών Δημόσιας Υγείας του τμή-

ματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγ-
χου προσωπικού της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνι-
κής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας που 
θα απασχοληθεί υπερωριακά είναι πέντε (5) υπάλληλοι 
και το σύνολο των ωρών που εγκρίνουμε για τους ανω-
τέρω πέντε υπαλλήλους είναι 480 ώρες.

β) Οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης για τις βραδινές 
ώρες των εργασίμων καθώς και Κυριακών & εξαιρέσιμων 
ημερών, είναι κατ’ ανώτερο όριο είκοσι (16) ώρες το μήνα 
για κάθε υπάλληλο.

Η κατανομή των ωρών στους απασχολούμενους υπαλ-
λήλους, θα γίνει ανάλογα με τις εκάστοτε παρουσιαζόμε-
νες ανάγκες και το ύψος των εγγεγραμμένων σχετικών 
πιστώσεων στον προϋπολογισμό του έτους 2016.

Για την υπερωριακή εργασία θα τηρείται ξεχωριστό 
δελτίο παρουσίας των υπαλλήλων, στο οποίο θα ανα-
γράφεται η ώρα έναρξης και η ώρα αποχώρησης.

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας θα βεβαιώνει την υπε-
ρωριακή απασχόληση των υπαλλήλων και το υπερωρι-
ακό παρασχεθέν έργο. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Βέροια, 10 Αυγούστου 2016

Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Γενικής Διεύθυνσης

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ

Αριθμ. Πράξης 269/26-8-2016 (6)
    Ίδρυση Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυ-

χιακών Σπουδών Των Τμημάτων Πληροφορικής 

και Τηλεπικοινωνιών και Μαθηματικών του Εθνι-

κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

και των Σχολών Εφαρμοσμένων Μαθηματικών 

και Φυσικών Επιστημών (Ε.Μ.Φ.Ε.) και Ηλεκτρο-

λόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 

(Η.Μ.Μ.Υ.) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, 

με τίτλο «Αλγόριθμοι, Λογική και Διακριτά Μαθη-

ματικά (Α.Λ.ΜΑ.)».

   Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ τ. Α' 148/16-

7-2008) και ιδίως το άρθρο 6, «Θεσμικό πλαίσιο για τις 
Μεταπτυχιακές Σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με 
τις διατάξεις του αρθρ. 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 
τ. Α'/25.8.2008), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 
(ΦΕΚ 156 τ. Α΄/4-09-2009) και του άρθρου 37 παρ. 5 του 
Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ. Α').

2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του 
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ. Α') «Δομή, λειτουργία, διασφά-
λιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των 
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροπο-
ποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ' του 
Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228, τ. Α'), του άρθρου 5 παρ. 8 του 
Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159, τ. Α') και του άρθρου 34 παρ. 2 
του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ. Α').

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ. Α'/ 
2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη 
εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης 
πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. 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').

6. Το Π.δ. 85/31-5-2013 (ΦΕΚ 124 /Α'/3-6-2013), «Ίδρυ-
ση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση 
Τμήματος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών».

7. Το απόσπασμα πρακτικών Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος 
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Ε.Κ.Π.Α. (συνε-
δρίαση 30/3/2016).

8. Το απόσπασμα πρακτικών Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Μα-
θηματικών του Ε.Κ.Π.Α. (συνεδρίαση 19-4-2016).

9. Το απόσπασμα πρακτικών Γ.Σ.Ε.Σ. της Σ.Ε.Μ.Φ.Ε. του 
Ε.Μ.Π. (συνεδρίαση 11-5-2016).

10. Το απόσπασμα πρακτικών Γ.Σ.Ε.Σ. της Σ.Η.Μ.Μ.Υ. 
του Ε.Μ.Π. (συνεδρίαση 12-4-2016).

11. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής 
Σύνθεσης του Ε.Κ.Π.Α. (21η συνεδρία, 19-7-2016).

12. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής 
Σύνθεσης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (συνε-
δρίαση 17-6-2016).
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13. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ των 
συνεργαζομένων Τμημάτων και Σχολών.

14. Τα έγγραφα της Α.Δ.Ι.Π. από τα οποία προκύπτει ότι 
έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των συνεργαζομένων 
Τμημάτων:

-Αρ. πρωτ. 818/6-6-2011 αξιολόγηση Τμήματος Πλη-
ροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ.

-Αρ. πρωτ. 1719/21-9-2012 αξιολόγηση Τμήματος Μα-
θηματικών του ΕΚΠΑ.

-Αρ. πρωτ. 894στ/7-4-2014 αξιολόγηση Σχολής Ε.Μ.Φ.Ε 
του ΕΜΠ.

-Αρ. πρωτ. 263/20-01-2014 αξιολόγηση Σχολής 
Η.Μ.Μ.Υ. του ΕΜΠ.

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

Την ίδρυση Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών των Τμημάτων Πληροφορικής και Τη-
λεπικοινωνιών και Μαθηματικών του Ε.Κ.Π.Α. και των 
Σχολών Ε.Μ.Φ.Ε. και Η.Μ.Μ.Υ. του Ε.Μ.Π., ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

Τα Τμήματα
1. Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, και Μαθημα-

τικών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών και οι Σχολές

2. Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επι-
στημών, και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου θα 
οργανώσουν και θα λειτουργήσουν από το ακαδημαϊκό 
έτος 2015-2016 το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών με τίτλο «Αλγόριθμοι, Λογική και Δια-
κριτά Μαθηματικά (Α.Λ.ΜΑ.)», σύμφωνα με τις διατάξεις 
της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 
(Φ.Ε.Κ. 148/τ. Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Τη διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος αναλαμ-
βάνει το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Άρθρο 2 
Αντικείμενο - Σκοπός

Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ είναι οι Αλγόριθμοι, η Λογική 
και τα Διακριτά Μαθηματικά, περιοχές που αναφέρονται 
στις επιστήμες της Πληροφορικής και των Μαθηματι-
κών. Με τη σύμπραξη αυτών των Σχολών και Τμημάτων 
επιδιώκεται:

1. Η εκμετάλλευση του ελληνικού επιστημονικού δυ-
ναμικού που εξειδικεύεται στο γνωστικό αντικείμενο 
του Δ.Π.Μ.Σ.

2. Η εκμετάλλευση της υλικοτεχνικής υποδομής των 
Ιδρυμάτων που συμπράττουν, καθώς και των ερευνητι-
κών ινστιτούτων και κληροδοτημάτων που διασυνδέο-
νται με αυτά.

3. Η αποτελεσματικότερη αλληλεπίδραση επιστήμης 
και τεχνολογίας με στόχο την ισόρροπη εκπαίδευση 
νέων επιστημόνων.

Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η παροχή εξειδικευμένων 
γνώσεων, η ανάπτυξη της έρευνας και η παραγωγή νέας 

γνώσης στις επιστημονικές περιοχές που σχετίζονται με 
τους Αλγόριθμους και την αλληλεπίδραση τους με τη 
Μαθηματική Λογική και τα Διακριτά Μαθηματικά. Επί-
σης, το Δ.Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας 
του Ελληνικού επιστημονικού δυναμικού στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού και γενικότερα του διεθνούς χώρου.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί τίτλοι

Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευ-
σης (Μ.Δ.Ε.) στην επιστημονική περιοχή «Αλγόριθμοι, 
Λογική και Διακριτά Μαθηματικά» μετά την επιτυχή πε-
ράτωση του σχετικού κύκλου σπουδών.

Άρθρο 4 
Κατηγορίες εισακτέων πτυχιούχων

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των 
Τμημάτων και Σχολών Μαθηματικών, Μηχανικών Υπο-
λογιστών και Πληροφορικής των Πανεπιστημίων και Πο-
λυτεχνείων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών 
Τμημάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι άλλων 
Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνι-
κών Σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, σύμφωνα 
με την παρ. 1, άρθ. 4 του Ν. 36855008. Επίσης γίνονται 
δεκτές προς εξέταση και αιτήσεις υποψηφιότητας κα-
τόχων τίτλων σπουδών λοιπών Σχολών, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην παρ. 12, άρθ. 5 του Ν. 2916/2001.

Για την αξιολόγηση και την επιλογή των υποψηφίων 
συνεκτιμώνται τα στοιχεία της παρ. 1(α), άρθ. 4 του 
Ν. 3685/2008 και τυχόν πρόσθετα κριτήρια, τα οποία 
ορίζονται από τα αρμόδια όργανα, όπως προβλέπεται 
στην παρ. 1(β), άρθ. 4 του Ν. 3685/2008.

Άρθρο 5 
Χρονική διάρκεια σπουδών

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζε-
ται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Άρθρο 6 
Πρόγραμμα σπουδών

Στο πλαίσιο του Δ.Π.Μ.Σ. προσφέρονται οι ακόλουθες 
κατηγορίες μαθημάτων:

1. Υποχρεωτικό μάθημα
- Αλγόριθμοι
2. Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα
Τα κατ' επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα χωρίζονται 

στις παρακάτω 3 ομάδες:
Ομάδα Α (Αλγόριθμοι):
- Προσεγγιστικοί αλγόριθμοι
- Συνδυαστική βελτιστοποίηση
- Υπολογιστική πολυπλοκότητα
Ομάδα Β (Λογική):
- Θεωρία αναδρομής
- Θεωρία συνόλων
- Λογική
Ομάδα Γ (Διακριτά Μαθηματικά):
- Θεωρία γραφημάτων
- Στοχαστικές διαδικασίες
- Συνδυαστική
3. Μαθήματα επιλογής
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- Ακραία συνδυαστική
- Άλγεβρα και κρυπτογραφία
- Αλγοριθμικά θέματα κοινωνικών δικτύων
- Αλγοριθμική θεωρία γραφημάτων
- Αλγοριθμική θεωρία παιγνίων
- Αλγόριθμοι δικτύων και πολυπλοκότητα
- Αλγόριθμοι στη δομική βιοπληροφορική
- Απεικόνιση γραφημάτων
- Απειροσυνδυαστική
- Διακριτή ανάλυση
- Διακριτή γεωμετρία
- Δομική πολυπλοκότητα
- Δομική θεωρία γραφημάτων
- Ειδικά θέματα αλγορίθμων
- Ειδικά θέματα διακριτών μαθηματικών
- Ειδικά θέματα λογικής
- Επιστημική λογική, λογική πεποιθήσεων, αποδείξεων, 

αιτιολογήσεων
- Επιχειρησιακή έρευνα
- Θεωρία αποδείξεων
- Θεωρία γραμμικού και ακέραιου προγραμματισμού
- Θεωρία κόμβων και εφαρμογές
- Θεωρία μητροειδών
- Θεωρία μοντέλων
- Θεωρία ουρών αναμονής
- Θεωρία παιγνίων
- Θεωρία πληροφορίας
- Κρυπτογραφία
- Λάμδα λογισμός
- Μοντέλα υπολογισμού, τυπικές γλώσσες και αυτό-

ματα
- Παραμετρικοί αλγόριθμοι και πολυπλοκότητα
- Πιθανοτικοί αλγόριθμοι
- Πιθανοτικές μέθοδοι
- Προσθετική συνδυαστική
- Σημασιολογία γλωσσών προγραμματισμού
- Στοχαστικά μοντέλα
- Συνδυαστική βελτιστοποίηση
- Συστήματα τύπων των γλωσσών προγραμματισμού
- Τροπική λογική
- Τυπικές μέθοδοι
- Υπολογιστική άλγεβρα
- Υπολογιστική γεωμετρία
- Υπολογιστική κρυπτογραφία
4. Σεμιναριακά μαθήματα: αφορούν προχωρημένα θέ-

ματα και διδάσκονται συνήθως από επισκέπτες καθηγητές.
5. Μαθήματα μελέτης: έχουν ως στόχο τη μελέτη σε 

βάθος κάποιου συγκεκριμένου ερευνητικού θέματος και 
προσφέρονται σε φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει επι-
τυχώς τα υποχρεωτικά μαθήματα, υπό την καθοδήγηση 
ενός διδάσκοντα του προγράμματος.

Το υποχρεωτικό, κάθε κατ' επιλογήν υποχρεωτικό μά-
θημα και κάθε μάθημα επιλογής διδάσκεται για τέσσερις 
(4) ώρες εβδομαδιαίως, από τις οποίες η μία (1) μπορεί 
να αφορά φροντιστηριακές ή εργαστηριακές ασκήσεις, 
και αντιστοιχεί σε επτά και μισή (7,5) πιστωτικές μονάδες 
(ECTS). Κάθε σεμιναριακό μάθημα διδάσκεται για τουλά-
χιστον είκοσι (20) ώρες ανά εξάμηνο και αντιστοιχεί σε 
τέσσερις (4) πιστωτικές μονάδες. Κάθε μάθημα μελέτης 

διδάσκεται νια δύο (2) ώρες εβδομαδιαίως και αντιστοι-
χεί σε τέσσερις (4) πιστωτικές μονάδες.

Κάθε φοιτητής μπορεί, κατόπιν εγκρίσεως της Ε.Δ.Ε.,
α. να συγκεντρώσει μέχρι δεκαπέντε (15) πιστωτικές 

μονάδες από επιτυχή παρακολούθηση μαθημάτων άλ-
λων Π.Μ.Σ. συναφούς αντικειμένου και

β. να ζητήσει την αναγνώριση μεταπτυχιακών μαθη-
μάτων που παρακολούθησε επιτυχώς πριν από την εγ-
γραφή του στο Δ.Π.Μ.Σ.

Κάθε φοιτητής μπορεί να συγκεντρώσει συνολικά το 
πολύ τριάντα επτά και μισή (37,5) πιστωτικές μονάδες 
από μαθήματα των παραπάνω περιπτώσεων (α) και (β).

Για την απονομή του Μ.Δ.Ε. κάθε φοιτητής οφείλει να 
συγκεντρώσει ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες ως εξής:

- τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες μέσω επιτυχούς πα-
ρακολούθησης του υποχρεωτικού μαθήματος «Αλγόριθ-
μοι» και τριών (3) κατ' επιλογήν υποχρεωτικών μαθημά-
των, ένα από κάθε μία από τις Ομάδες Α. Αλγόριθμοι, Β. 
Λογική και Γ. Διακριτά Μαθηματικά.

- τριάντα επτά και μισή (37,5) πιστωτικές μονάδες μέσω 
επιτυχούς παρακολούθησης λοιπών μαθημάτων.

- είκοσι δύο και μισή (22,5) πιστωτικές μονάδες μέσω επι-
τυχούς συγγραφής μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Τα μαθήματα, η κατανομή τους σε εξάμηνα και οι 
προϋποθέσεις για τη λήψη του διπλώματος μπορούν 
να τροποποιηθούν με απόφαση της Ε.Δ.Ε.. Στις οποιεσ-
δήποτε τροποποιήσεις που αφορούν το υποχρεωτικό, 
τα κατ' επιλογήν υποχρεωτικά και τα λοιπά μαθήματα 
θα πρέπει να τηρείται μια ισορροπία μεταξύ των τριών 
επιστημονικών περιοχών του προγράμματος (Αλγόριθ-
μοι, Λογική, Διακριτά Μαθηματικά), καθώς και να εξα-
σφαλίζεται ο κεντρικός ρόλος των Αλγορίθμων, όπως 
στο παρόν πρόγραμμα. Επίσης τυχόν τροποποιήσεις θα 
είναι εφαρμοστέες από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 
από αυτό κατά το οποίο αποφασίζονται από την Ε.Δ.Ε.

Ο παρακάτω πίνακας εμφανίζει μια ενδεικτική κατα-
νομή μαθημάτων ανά εξάμηνο και ανά κατηγορία, ανα-
φέροντας για κάθε μάθημα τις αντίστοιχες πιστωτικές 
μονάδες.
Α' ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑ ECTS
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ) 7,5
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΚΑΤ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΜΑΔΑΣ Α 7,5
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΚΑΤ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΜΑΔΑΣ Β 7,5
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΚΑΤ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΜΑΔΑΣ Γ 7,5

 
Β' ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑ ECTS
ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 7,5
ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 7,5
ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 7,5
ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 7,5
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑ ECTS
ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 7,5
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 22,5
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Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων στο Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ' 
ανώτατο όριο σε είκοσι πέντε (25) άτομα κατ' έτος.

Άρθρο 8 
Προσωπικό

Η διδασκαλία θα γίνεται από καθηγητές ή λέκτορες 
των συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων, καθώς και από κα-
θηγητές με παρεμφερές γνωστικό αντικείμενο άλλων 
ομοταγών ιδρυμάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής, 
καθώς και από άλλες κατηγορίες διδασκόντων, σύμφω-
να με τις διατάξεις του άρθ. 5 του Ν. 3685/2008, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 9 
Υλικοτεχνική υποδομή

Για την υλοποίηση του Δ.Π.Μ.Σ. διατίθενται οι χώροι 
διδασκαλίας, οι βιβλιοθήκες, τα εργαστήρια και εν γένει 
η υλικοτεχνική υποδομή των συνεργαζόμενων Σχολών 
και Τμημάτων.

Άρθρο 10 
Διάρκεια λειτουργίας

Το Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό 
έτος 2022-2023, με την επιφύλαξη των διατάξεων της 
παρ. 11(α), άρθ. 80 του Ν. 4009/2011, όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 11 
Κόστος λειτουργίας

Το κόστος λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. που αφορά τις λει-
τουργικές δαπάνες ανέρχεται στο ποσό των επτά χιλιά-

δων ευρώ (7.000 €) ανά ακαδημαϊκό έτος και αναλύεται 
σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:

Κατηγορίας Δαπάνης Ποσό (€)
Μετακινήσεις-αποζημιώσεις 
προσκεκλημένων εισηγητών

4.000

Αναλώσιμα-Προμήθειες 1.000
Προμήθεια-Συντήρηση εξοπλισμού 
& Λογισμικού

1.000

Γενικές Δαπάνες 1.000
Σύνολο 7.000

Το κόστος λειτουργίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθ. 8 του Ν. 368Ε/2008, θα καλυφθεί μέσω της ετήσιας 
τακτικής επιχορήγησης στα Πανεπιστήμια της χώρας 
για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας των Π.Μ.Σ., μέσω 
επιχορηγήσεων από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, 
δωρεών, καθώς και μέσω πόρων από ερευνητικά προ-
γράμματα, ινστιτούτα και κληροδοτήματα.

Άρθρο 12 
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, 
ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπου-
δών και το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας, καθώς και 
από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την κείμενη νο-
μοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ  

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