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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Εφαρμογή προσωρινών περιοριστικών μέτρων
κυκλοφορίας για την επαρχιακή οδό 9 (Χρυσούπολη -Ερατεινό) σύμφωνα με την υπ’ αριθ.
69/2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.

2

Έγκριση ανακατανομής καθιέρωσης αποζημίωσης ενεργών εφημεριών Επιστημονικού Προσωπικού του Γ.Ν. Κιλκίς/Φορέας Γ.Ν. - Κ.Υ. Γουμένισσας, για το έτος 2019.

3

Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης για το προσωπικό της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. για το έτος 2019.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
4

Διόρθωση σφάλματος στην 162603/Ν1/1-10-2018
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
4429/8-10-2018 (τ.Β’).

5

Διόρθωση σφάλματος στην 89383/Ν1/4-6-2019
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
2232/10-6-2019 (τ.Β’).

6

Διόρθωση σφαλμάτων στην 2559/37383/
20.11.2018 απόφαση της Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5394/
3.12.2018 (τ.Β’) όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις
διορθώσεις σφαλμάτων που δημοσιεύθηκαν στο
ΦΕΚ 156/30.1.2019 (τ.Β’).

7

Διόρθωση σφαλμάτων στην 821/12754/
24.04.2018 απόφαση της Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1628/
10.05.2018 (τ.Β’) όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις
διορθώσεις σφαλμάτων που δημοσιεύθηκαν στο
ΦΕΚ 248/5.2.2019 (τ.Β’).
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Διόρθωση
10-6-2019.

σφάλματος

στο

Αρ. Φύλλου 3019

ΦΕΚ

2260/Β΄/

Αριθμ. 2051
(1)
Εφαρμογή προσωρινών περιοριστικών μέτρων
κυκλοφορίας για την επαρχιακή οδό 9 (Χρυσούπολη -Ερατεινό) σύμφωνα με την υπ’ αριθ.
69/2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το
αρθρ. 186, παράγ. ΣΤ, εδάφιο 18.
2. Το ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’8-6-2006) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων …».
3. Το π.δ. 142 (ΦΕΚ Α΄235/2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης».
4. Το ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - …» και ειδικότερα τις διατάξεις
των άρθρων 28 και 28Α.
5. Την 14138/15-5-2017 απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./26-5-2017- ΑΔΑ:
ΩΩ09465ΧΘ7-ΗΜΞ) για διορισμό του Συντονιστή της
ΑΔΜ-Θ.
6. Την 14138 (ΦΕΚ 250/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./26-5-2017 – ΑΔΑ:
ΩΩ09465ΧΘ7-ΗΜΞ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Διορισμός του Ιωάννη Σάββα του Κωνσταντίνου
ως συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης».
7. Την 35748/30-5-2017 απόφαση του Συντονιστή της
ΑΔΜΘ «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές
μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας –
Θράκης και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Συντονιστή» στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της ΑΔΜ-Θ (ΦΕΚ
1971/Β΄/7-6-2017).
8. Την εγκύκλιο 6/2011 του Υ.ΠΕ.Κ.Α., «ν. 3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-πρόγραμμα Καλλικράτης…..».
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9. Το ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/13-7-2010) «Πρόγραμμα Διαύγεια».
10. Την 54218/11-07-2013 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης
με θέμα «Άσκηση αρμοδιότητας έγκρισης αποφάσεων
Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων»
(ΑΔΑ: ΒΛ4ΙΡ1Υ-ΠΔΙ).
11. Τις διατάξεις του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» και ειδικότερα
του αρ. 52 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του
ν. 3082/2001, το άρθρο 46 του ν. 3542/2007 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ.» και το άρθρο 48 του
ν. 4313/2014.
12. Το αρ. 34 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α΄) περί στάσης
και στάθμευσης.
13. Το αρ. 34 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α΄) περί κατάληψης τμήματος οδού και πεζόδρομου.
14. Το αρ. 109 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α΄) περί δημοσίευσης αποφάσεων που εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότηση του ΚΟΚ, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
15. Την υπουργική απόφαση 52907/2009 (ΦΕΚ 2621/Β΄/
31-12-2009) για «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση
ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών».
16. Την υπουργική απόφαση ΔΜΕΟ/ε/Ο/1308/1996 ΦΕΚ 30/Β΄/19-1-1996 σχετικά με την «Κατάταξη Εθνικών Οδών περιφερειακών Αττικής, Στερεάς Ελλάδας,
Θεσσαλίας, Ηπείρου, Μακεδονίας και Θράκης σε Βασικό
(Πρωτεύων), Δευτερεύων και Τριτεύον Εθνικό Δίκτυο».
17. Το υπ’ αριθ. 15109/13-5-2013 έγγραφο Δ/νσης
Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών οργάνων ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων».
18. Την με αριθ. πρ. ΔΟΥ 220/15-1-2015 εγκύκλιο της
Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπ. ΥΠΟΜΕΔΙ «Μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας για την εκτέλεση έργων
στο οδικό δίκτυο της χώρας-Εφαρμογή των διατάξεων
του άρθρου 52 του ν. 2696/1999 (Κ.Ο.Κ.)…».
19. Την Τεχνική Προδιαγραφή Σήμανσης, εκτελούμενων έργων σε οδούς εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών, όπως εγκρίθηκε με την ΔΙΠΑΔ/οκ/502/
1-7-2003 απόφαση Υφυπουργού ΠΕΧ.ΧΩ.Δ.Ε. και την
απόφ. ΔΜΕΟ/Ο/613/2011 «Έγκριση 1) Οδηγιών Μελετών
Οδικών έργων Κατακόρυφης Σήμανσης Αυτοκινητοδρόμων (ΟΜΟΕ-ΚΣΑ), 2) Προδιαγραφών και Οδηγιών Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ)» (ΦΕΚ 905/Β’/
20-5-2011) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων.
20. Το με αριθμ. ΔΥΟ/277/Φ.252/26-3-2018 έγγραφο
της Δνσης Οδικών Υποδομών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών με θέμα «Μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)».
21. Η 40264/4971/2007 (ΦΕΚ 2201/Β’/14.11.2007) απόφαση του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών με
θέμα «Προδιαγραφές κατασκευής και τοποθέτησης ειδικών προεξοχών πεζοδρομίου σε στάσεις λεωφορείων
και οριοδεικτών σε διασταυρώσεις».
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22. Την αρ. ΔΜΕΟ/Ο/3050/2013 (ΦΕΚ 2302/Β΄/
16-9-2013) απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Δικτύων για «Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών κυκλοφοριακών
παρεμβάσεων στο αστικό περιβάλλον για την εφαρμογή
τους σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων και περιοχές
με αυξημένη κίνηση στα πλαίσια βελτίωσης της οδικής
ασφάλειας»
23. Το ν. 4530/2018 - ΦΕΚ 59/Α΄/30-3-2018 «Ρυθμίσεις
θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις».
24. Το με αριθ. πρωτ. 7235/06-06-2019 έγγραφο της
Α.Δ.Μ.-Θ./Τμ. Διοικητικού-Οικονομικού Ν.Ροδόπης
περί ελέγχου νομιμότητας της αριθ. 69/2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης σύμφωνα με το οποίο κρίνεται νόμιμη.
(απ ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. 2051/10-06-2019).
25. Την 69/2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (ΑΔΑ: ΨΦ607ΛΒΠΙ5) σχετικά με την «Έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης και
έκδοση απόφασης περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας
για το έργο: “ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 8
ΚΑΙ 9 ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ”».
26. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 27336/01-08-2018 εισήγηση
για την «Έγκριση μελέτης προσωρινής και εργοταξιακής
σήμανσης στο πλαίσιο εκτέλεσης των εργασιών του έργου Βελτιώσεις Οριζόντιας και Κατακόρυφης Σήμανσης
Δήμου Καβάλας έτους 2017».
27. Την από 02/2019 μελέτη με τίτλο: «Επαρχιακή οδός
Νο9 (Χρυσούπολη – Ερατεινό), Μελέτη σήμανσης εκτελούμενων έργων σε οδούς» (τεχνική έκθεση, Σχέδια με
αριθμό: 0, 1.1, 1.2, 2 όπως ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν
από το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της ΠΕ Καβάλας).
28. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται, με την παρούσα,
δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
την εφαρμογή προσωρινών περιοριστικών μέτρων
κυκλοφορίας για την επαρχιακή οδό 9 (Χρυσούπολη Ερατεινό) σύμφωνα με την 69/2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης
και την από 02/2019 μελέτη με τίτλο: «Επαρχιακή οδός
Νο9 (Χρυσούπολη – Ερατεινό), Μελέτη σήμανσης εκτελούμενων έργων σε οδούς» (τεχνική έκθεση, Σχέδια με
αριθμό: 0, 1.1, 1.2, 2 όπως ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν
από το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της ΠΕ Καβάλας).
Συγκεκριμένα η παρούσα μελέτη κυκλοφοριακής ρύθμισης αφορά εργασίες που θα εκτελεστούν στην επαρχιακή οδό Νο 9 (Χρυσούπολη - Ερατεινό) στα πλαίσια του
έργου με τίτλο «Επισκευή συντήρηση των υπ΄αριθ. 8 και
9 επαρχιακών οδών της ΠΕ Καβάλας». Το έργο αφορά
εργασίες ασφαλτόστρωσης σε όλο το μήκος του οδικού
τμήματος ενώ σε διάφορες θέσεις του τμήματος προβλέπεται και ανακατασκευή του οδοστρώματος.
Το μέγιστο θεωρητικά διατιθέμενο πλάτος του οδοστρώματος κατά την εκτέλεση των εργασιών θα είναι
1,45 m, πολύ μικρό για να επιτρέψει την ταυτόχρονη εκτέλεση των εργασιών και την εξυπηρέτηση της
διερχόμενης κυκλοφορίας. Έτσι για την κατασκευή του
έργου το δικό τμήμα θα αποκλειστεί. Ο αποκλεισμός θα
γίνει σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση θα αποκλειστεί το
τμήμα από την Χρυσούπολη ως τη συμβολή του δρόμου
Γραβούνα Ερατεινό. Μετά το πέρας των εργασιών της
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πρώτης φάσης το παραπάνω τμήμα θα δοθεί στην κυκλοφορία και θα αποκλειστεί το επόμενο τμήμα από την
παραπάνω συμβολή ως το Ερατεινό. Κατά τη διάρκεια
της πρώτης φάσης η κυκλοφορία μεταξύ Χρυσούπολης και Ερατεινού θα διεξάγεται μέσω της διαδρομής
Χρυσούπολη Γραβούνα Ερατεινό. Κατά τη διάρκεια της
δεύτερης φάσης η κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσω της
διαδρομής Χρυσούπολη Γραβούνα Πετροπηγή Ερατεινό.
Επισημαίνεται ότι στο κάθετο δρόμο Γραβούνα Ερατεινό
σύμφωνα με την υφιστάμενη σήμανση δεν επιτρέπεται
η κυκλοφορία οχημάτων βάρους μεγαλύτερου των 10t.
Συνεπώς στην πρώτη φάση αυτά τα οχήματα θα ακολουθούν η διαδρομή Χρυσούπολη Γραβούνα Πετροπηγή
Ερατεινό.
Η χρονική διάρκεια του έργου είναι εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης των
περιοριστικών μέτρων καθώς και των ενδεχόμενων παρατάσεων που θα εγκριθούν από την υπηρεσία επίβλεψης του έργου.
Για την απρόσκοπτη και ασφαλή υλοποίηση των εργασιών είναι αναγκαία η κυκλοφοριακή ρύθμιση όπως
περιγράφεται αναλυτικά στην υποβληθείσα τεχνική
έκθεση με τους κανονισμούς και τα σχέδια που τη συνοδεύουν και η διεξαγωγή της θα γίνει σύμφωνα με τη
συνημμένη μελέτη. Για την λήψη μέτρων ασφαλείας κατά
την εκτέλεση του έργου του θέματος προς αποφυγή τυχόν ατυχημάτων, αστικά και ποινικά υπεύθυνος είναι ο
Ανάδοχος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί εκτελέσεως έργων και ασφαλείας εργαζομένων.
Η παρούσα απόφαση αυτή χορηγείται με τις εξής προϋποθέσεις:
1. Ο ανάδοχος φέρει αποκλειστικά και ακέραια την
ευθύνη (ποινική και αστική) για κάθε ατύχημα εργατικό
ή μη που τυχόν θα συμβεί στον τόπο εκτέλεσης των εργασιών του έργου εξαιτίας πλημμελούς εφαρμογής των
διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας «περί προλήψεως
εργατικών ατυχημάτων» και της απαιτούμενης σήμανσης, όπως αυτή προβλέπεται από την αντίστοιχη τεχνική
προδιαγραφή.
2. Η προσωρινή σήμανση κατά τη διάρκεια των έργων, θα γίνει σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και
τα συνημμένα σχέδια τοποθέτησης σήμανσης όπως
ελέγχθηκαν από το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της
ΠΕ Καβάλας. Επισημαίνεται ότι η προσωρινή σήμανση
αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου απορρέουσα από την κείμενη νομοθεσία περί δημοσίων έργων και
θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ., την
ΒΜ5/30058/83 (Φ.Ε.Κ. 121Β/23.3.1983) απόφαση Υπουργού Δημοσίων Έργων και την αριθμ. ΔΙΠΑΔ/οικ/502/
1-7-2003 (Φ.Ε.Κ. 946Β΄/9-7-2003) «Έγκριση Τεχνικής
Προδιαγραφής Σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών Έργων
εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα
όρια». Επίσης η ευθύνη, αστική ή ποινική, για οποιοδήποτε ατύχημα συμβεί κατά την εκτέλεση των έργων, βαρύνει τον ανάδοχο. Για τη λήψη μέτρων ασφαλείας κατά την
εκτέλεση του έργου του θέματος προς αποφυγή τυχόν
ατυχημάτων, αστικά και ποινικά υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις εκτελέσεως
των Δημοσίων έργων, καθώς και για την τήρηση των
κείμενων διατάξεων περί ασφαλείας των εργαζομένων
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στα έργα όπως αυτά αναφέρονται στα εξής: Ε.Σ.Υ. του έργου, στο άρθρο 37 παρ.7 του ν. 3669/2008 Κ.Δ.Ε., στα π.δ.
395 και 396/1994 (ΦΕΚ 220Α΄/19-12-1994) «Ελάχιστες
προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας εργαζομένων…»
σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/655 και 89/656 ΕΟΚ,
καθώς και των τροποποιήσεών τους.
3. Ο ανάδοχος του έργου, υποχρεούται σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών να τοποθετεί και να
συντηρεί σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και τις
εγκεκριμένες πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές σήμανσης εκτελούμενων έργων (ΦΕΚ 946/Β’/9-7-2003) και ΦΕΚ
905/Β’/20-5-2011) όπως ισχύουν σήμερα, τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, τους φωτεινούς σηματοδότες,
φανούς, αντανακλαστικά, κ.λπ., ώστε να εξασφαλίζεται,
με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη του, η ομαλή και
ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων και
πεζών στην περιοχή των εκτελούμενων έργων. Θα υπάρχει προσωπικό του αναδόχου, όποτε απαιτείται, για τη
ρύθμιση της κυκλοφορίας, με τον κατάλληλο εξοπλισμό
(ανακλαστική ενδυμασία, σημαίες κ.λπ.). Τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά των πινακίδων όπως μέγεθος,
χρώμα, υλικό κατασκευής και στήριξη θα είναι αυτά που
προβλέπονται στις Προδιαγραφές και Οδηγίες Σήμανσης
Εκτελούμενων Έργων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων
Έργων. Με την ολοκλήρωση των εργασιών και με ευθύνη
του αναδόχου, σε όλο το μήκος θα εφαρμοστεί προσωρινή διαγράμμιση μέχρι να είναι δυνατή η εφαρμογή
της οριστικής διαγράμμισης του τμήματος, σύμφωνα
με τα αναφερόμενα στην μελέτη και τις ισχύουσες προδιαγραφές. Ο υπεύθυνος εργοδηγός οφείλει να ενημερώνει άμεσα τον υπεύθυνο ασφαλείας του εργοταξίου
για οποιοδήποτε περιστατικό συμβεί και που τυχόν θα
προκαλέσει φθορά στη σήμανση/ασφάλιση της ζώνης
την οποία ελέγχει. Επί πλέον ο υπεύθυνος ασφαλείας
του εργοταξίου οφείλει να ενημερώνεται από τον τοπικό
Σταθμό Τροχαίας, για τυχόν ύπαρξη περιστατικού που
έχει προκαλέσει φθορά στη σήμανση-ασφάλιση εκτός
της κύριας ζώνης του εργοταξίου την οποία μπορεί να
ελέγξει άμεσα ο υπεύθυνος της εργοταξιακής ζώνης. Στις
περιπτώσεις όπου παρουσιασθεί οποιαδήποτε φθορά,
η ανάδοχος εταιρεία οφείλει να ενεργεί άμεσα για τη
συντήρηση/αντικατάσταση των φθαρμένων στοιχείων.
4. Σε περιπτώσεις απρόβλεπτων καταστάσεων που θα
απαιτηθεί η σήμανση να παραμένει και κατά τις βραδινές
ώρες, θα ληφθεί μέριμνα από την εργοληπτική εταιρεία
ώστε τοποθετηθούν επιπρόσθετα αναλάμποντες φανοί
και να υπάρχει επαρκής φωτισμός για την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων και των πεζών.
5. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών επιβάλλεται η ύπαρξη σημαιοφόρων σε όλες τις απαιτούμενες
θέσεις και στις εισόδους των κόμβων με μέριμνα και ευθύνη του αναδόχου, οι οποίοι θα φέρουν την απαραίτητη
προβλεπόμενη εξάρτυση για την ασφάλειά τους, με στόχο την έγκαιρη και αποτελεσματική προειδοποίηση των
οδηγών για την εφαρμοζόμενη κυκλοφοριακή ρύθμιση.
6. Οι πινακίδες σήμανσης επιβάλλεται να είναι ευδιάκριτες, να προειδοποιούν και να καθοδηγούν ασφαλώς τους διερχόμενους οδηγούς και τους πεζούς και να
τοποθετηθούν έτσι ώστε να μην εμποδίζουν την οδική
κυκλοφορία και να μην προκαλούν ατυχήματα.
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7. Για όλο το χρονικό διάστημα ισχύος των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, ο ανάδοχος του έργου οφείλει να
μεριμνά για την ορθή θέση των πινακίδων σήμανσης που
βρίσκονται στο χώρο των εργασιών, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή του έργου και για την ασφαλή διέλευση
πεζών από την περιοχή του έργου.
8. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συνεννοηθεί
αρχικά με το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της ΠΕ
Καβάλας για το χρονοδιάγραμμα των εργασιών και να
ενημερώσει έγκαιρα τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες αναφορικά με την έναρξη αυτών καθώς και την εφαρμογή
των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και συγκεκριμένα την
Αστυνομική Δ/νση, το ΕΚΑΒ, την Π.Υ., την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου, το Αστικό και Υπεραστικό ΚΤΕΛ
καθώς και το σωματείο ΤΑΞΙ.
9. Οι ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμανσης
εκτέλεσης έργων, οι πινακίδες, (οι θέσεις τους και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους), οι κώνοι, η απόσταση μεταξύ τους, ο φωτισμός, η διαμόρφωση των λωρίδων κ.λπ.
θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στις Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων.
10. Μετά το πέρας των εργασιών, θα απομακρυνθεί η
εργοταξιακή σήμανση και τα αντίστοιχα τμήματα των
οδών θα αποδοθούν πλήρως στην κυκλοφορία, απόλυτα
καθαρά από φερτές και ξένες ύλες και ασφαλή για την
κυκλοφορία των οχημάτων.
11. Ο ανάδοχος εκτέλεσης του έργου υποχρεώνεται
για την έγκαιρη ενημέρωση του αρμόδιου Τμήματος
Τροχαίας για την υλοποίηση της κυκλοφοριακής ρύθμισης, σε συνεργασία με το οποίο θα πραγματοποιηθεί
η υλοποίηση της ρύθμισης.
12. Επισημαίνεται ότι απαιτείται συχνός έλεγχος των
πινακίδων από την ανάδοχη εταιρεία όσο και από την
αστυνομική αρχή.
13. Η ανάδοχος εταιρεία καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του εργοταξίου οφείλει να προβαίνει σε τακτικούς
ελέγχους, σε χρονικά διαστήματα όχι αραιότερα των
τριών ημερών για να διαπιστώνει εάν όλα τα στοιχεία
σήμανσης και ασφάλισης είναι στη σωστή θέση και
βρίσκονται σε καλή κατάσταση και όπου απαιτείται να
προβαίνει στην έγκαιρη συντήρηση/αντικατάσταση των
ελλειπόντων στοιχείων. Για όλο το χρονικό διάστημα
ισχύος των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων ο υπεύθυνος του
έργου πρέπει να μεριμνά για την ορθή θέση των πινακίδων σήμανσης που βρίσκονται στο χώρο των εργασιών,
καθώς και στην ευρύτερη περιοχή του έργου και για την
ασφαλή διέλευση των πεζών από την περιοχή του έργου.
14. Σε περιπτώσεις καταστροφής των στοιχείων σήμανσης/ασφάλισης λόγω εκτάκτου περιστατικού (ατύχημα, ακραίες καιρικές συνθήκες), ο εργοταξιάρχης
οφείλει να ελέγχει τα στοιχεία που κατεστράφησαν και
να προβαίνει στην εντός 24ωρών αντικατάστασή τους,
με κοινοποίηση της ενέργειάς του προς την επιβλέπουσα
υπηρεσία.
15. Οι πινακίδες θα τοποθετούνται σε επαρκές ύψος
ώστε να γίνονται εγκαίρως αντιληπτές από τους οδηγούς
και η στήριξή τους θα είναι τέτοια ώστε να επαρκεί έναντι
της ανεμοπίεσης.
16. Τυχόν σήμανση ή/και εμπόδια τα οποία θα απομακρυνθούν ή/και θα τοποθετηθούν αλλού κατά την
εγκατάσταση οδικού σημείου διέλευσης θα επανατοπο-
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θετηθούν στην αρχική τους θέση, στο ίδιο επίπεδο όπως
πριν, ενώ τυχόν κατεστραμμένες πινακίδες σήμανσης θα
αντικατασταθούν.
17. Μετά το πέρας των εργασιών του εργοταξίου, ο
ανάδοχος σε συνεργασία με την επιβλέπουσα υπηρεσία
οφείλει να προβαίνει σε έλεγχο για να διαπιστωθεί αν
όλα τα στοιχεία της εργοταξιακής σήμανσης/ασφάλισης
έχουν αποξηλωθεί, ώστε να μη δημιουργείται σύγχυση
στους κινούμενους, στο οδικό τμήμα, οδηγούς και εάν
έχει αποκατασταθεί η κανονική κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση.
18. Μετά το πέρας των εργασιών, θα απομακρυνθεί η
εργοταξιακή σήμανση και τα αντίστοιχα τμήματα των
οδών θα αποδοθούν πλήρως στην κυκλοφορία, απόλυτα
καθαρά από φερτές και ξένες ύλες, ασφαλή για την κυκλοφορία των οχημάτων και η οδός θα αποδοθεί στην
προ του έργου κατάστασή της.
19. Τα μέτρα που λαμβάνονται με την παρούσα απόφαση θα ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σήμανσης.
20. Το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της ΠΕ Καβάλας
είναι αρμόδια για την υλοποίηση των εν λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.
21. Η απόφαση αυτή δεν υποκαθιστά απαιτούμενες
άδειες και εγκρίσεις.
Το πρωτότυπο σχέδιο και η Τεχνική Περιγραφή που
αφορούν τις άνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, διατηρούνται στο Αρχείο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης (ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ.) και στο αρχείο του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της ΠΕ Καβάλας.
Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημέρα δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εφαρμόζεται με την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων
σήμανσης, των σηματοδοτών ή των διαγραμμίσεων
στο οδόστρωμα. Η χρονική διάρκεια ισχύος είναι όλη η
διάρκεια υλοποίησης του έργου συμπεριλαμβανομένων και των ενδεχόμενων παρατάσεων που θα δοθούν
από το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της ΠΕ Καβάλας.
Η απόφαση αυτή θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο σύμφωνα
με τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α΄/13-7-2010).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 20 Ιουνίου 2019
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
Ι

Αριθμ. 3221
(2)
Έγκριση ανακατανομής καθιέρωσης αποζημίωσης ενεργών εφημεριών Επιστημονικού Προσωπικού του Γ.Ν. Κιλκίς/Φορέας Γ.Ν. - Κ.Υ. Γουμένισσας, για το έτος 2019.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΚΙΛΚΙΣ
Έχοντας υπόψη:
α) Το ν.δ. 496/1974 (ΦΕΚ 204/Α΄/1974) «Περί Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ. και γενικές διατάξεις».
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β) Ο ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α΄/1995) «Περί Δημόσιου
Λογιστικού και ελέγχου δαπανών του κράτους και άλλες
διατάξεις».
γ) Ο ν. 3106/2003 (ΦΕΚ 30/Α΄/2003) «Αναδιοργάνωση
Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες
διατάξεις».
δ) Ο ν. 3172/2003 (ΦΕΚ 197/Α΄/2003) «Οργάνωση και
εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και
άλλες διατάξεις».
ε) Ο ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α΄/2005) «Περιφερειακή
συγκρότηση του Εθνικού συστήματος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».
στ) Ο ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25/Α΄/2007) «Κυρώσεις συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευομένων από
το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».
ζ) Ο ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134/Α΄/2007) «Προμήθειες
φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις».
η) Ο ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 011/85/ΕΕ), Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις».
θ) Το άρθρο 12 του ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α΄/2014)
«Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας
Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις».
ι) Η παράγραφος 4α του άρθρου 10 του ν. 4337/2015
(ΦΕΚ 129/Α΄/2015) «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
ια) Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α΄/2015)
«Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις
εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
ιβ) Η Γ4β/Γ.Π.οικ. 101217/28.12.2018 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργού Υγείας και Αναπληρωτή
Υπουργού Υγείας περί ενεργών Εφημέριων Χημικών, Βιοχημικών, Κλινικών Χημικών, Βιολόγων, Φαρμακοποιών,
Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, Φυσικών
Νοσοκομείων - Ακτινοφυσικών και Κτηνιάτρων των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. ανά Υγειονομική Περιφέρεια.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Γ.Ν.-Κ.Υ. ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
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ιγ) Η 6807/13.02.2019 (ΑΔΑ: ΨΞ4ΩΟΡ1Ο-ΗΒΔ) απόφαση του Διοικητή της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης
«Καθιέρωση ανά Νοσοκομείο της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, ωρών, ποσών, και αριθμού προσωπικού
για Εφημερίες Ιατρικού Προσωπικού - Επιστημονικού
Προσωπικού - καθώς και για Υπερωρίες - Νυχτερινά Εξαιρέσιμα Λοιπού Προσωπικού έτους 2019».
ιδ) Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού
Νοσοκομείου Κιλκίς της Συνεδρίασης 4η/18.02.2019 Θέμα 4ο (ΑΔΑ: Ω6Τ14690Β2-3Ξ3) «Έγκριση καθιέρωσης
αποζημίωσης ενεργών εφημέριων Επιστημονικού Προσωπικού του Γ.Ν. Κιλκίς/Φορέας Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας,
για το έτος 2019».
ιε) Η 902/20.02.2019 (ΦΕΚ 938/Β΄/2019) απόφαση
του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς «Έγκριση
καθιέρωσης αποζημίωσης ενεργών εφημέριων Επιστημονικού Προσωπικού του Γ.Ν. Κιλκίς/Φορέας Γ.Ν.-Κ.Υ.
Γουμένισσας, για το έτος 2019».
ιστ) Η 24138/10.06.2019 (ΑΔΑ: ΨΦΡΞΟΡ1Ο-ΞΔΧ) απόφαση του Διοικητή της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης
«Τροποποίηση της 6807/13-02-2019 απόφασης του Διοικητή της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης: «Καθιέρωση
ανά Νοσοκομείο της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης,
ωρών, ποσών και αριθμού προσωπικού για Εφημερίες
Ιατρικού Προσωπικού - Επιστημονικού Προσωπικού - καθώς και για Υπερωρίες - Νυχτερινά - Εξαιρέσιμα Λοιπού
Προσωπικού, έτους 2019».
ιζ) Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού
Νοσοκομείου Κιλκίς της Συνεδρίασης 19η/13.06.2019 Θέμα 3ο (ΑΔΑ: 6Ν2Μ4690Β2-ΞΗΕ) «Έγκριση ανακατανομής καθιέρωσης αποζημίωσης ενεργών εφημέριων
Επιστημονικού Προσωπικού του Γ.Ν. Κιλκίς/Φορέας Γ.Ν.Κ.Υ. Γουμένισσας, για το έτος 2019».
Εγκρίνεται η ανακατανομή καθιέρωσης ενεργών εφημέριων του Επιστημονικού Προσωπικού του Γ.Ν. Κιλκίς/
Φορέα Γ.Ν. - Κ.Υ. Γουμένισσας για ένα (1) άτομο για την
εκτέλεση έως εκατόν είκοσι (120) εφημεριών, ποσού
10.640€ - ΚΑΕ 0261 για το έτος 2019 και η κατανομή
του στους μήνες του έτους, ανάλογα με τις λειτουργικές
ανάγκες της υπηρεσίας, όπως αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:

ΣΥΝΟΛΟ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ
ΕΤΟΥΣ 2019

ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ
1
120
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΟΣΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Γ.Ν. - Κ.Υ. ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019
(ΚΑΕ 0261)
10.640,00 €

Γουμένισσα, 19 Ιουνίου 2019
Ο Διοικητής
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΡΕΒΕΝΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 3259
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης για το προσωπικό της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. για το έτος 2019.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ «ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.»
(Συνεδρίαση: 887/13-5-2019)
Αφού έλαβε υπόψη:
1. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015.

(3)
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2. Το άρθρο 102 του ν. 4461/2017.
3. Τα άρθρα 23 και 24 του Κανονισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. (ΦΕΚ 505/Β’/
20.02.2014).
4. Την από 8-5-2019 εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου.
5. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού της ΣΤΑΣΥ. Α.Ε., όπως αυτή αναλυτικά αιτιολογείται
στην ως άνω εισήγηση.
6. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται από την απόφαση αυτή, ύψους 6.200.000 € για το έτος 2019, καλύπτεται από τον προϋπολογισμό της εταιρείας.
7. Τη συζήτηση που ακολούθησε, ομόφωνα αποφασίζει:
1. Την έγκριση υπερωριακής απασχόλησης για το προσωπικό της ΣΤΑΣΥ. Α.Ε., για το έτος 2019, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο Νόμο όπως ισχύει, και όπως αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα, ισομερώς επιμερισμένη μεταξύ
των δύο εξαμήνων, ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΩΡΕΣ ΕΤΗΣΙΩΣ

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΩΡΕΣ ΕΤΗΣΙΩΣ

ΚΥΡΙΑΚΕΣ-ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ
ΩΡΕΣ ΕΤΗΣΙΩΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ (1)

450

108.000

1.920

1.920

ΤΕΧΝΙΚΟ

659

158.160

126.528

126.528

1.373

329.520

263.616

263.616

30

0

0

1.920

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

(2)

ΣΥΝΟΛΟ
2.512
595.680
392.064
393.984
(1)
Η απασχόληση Διοικητικού Προσωπικού σε Κυριακές και εξαιρέσιμες και σε νυκτερινές ώρες αφορά περιορισμένο αριθμό υπαλλήλων.
(2)
Η απασχόληση Έκτακτου Προσωπικού σε Κυριακές και εξαιρέσιμες αργίες αφορά περιορισμένο αριθμό υπαλλήλων.
2. H συνολική δαπάνη από την απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου για το έτος 2019 ανέρχεται έως του
ποσού των 6.200.000 € και δύναται να καλυφθεί από τον προϋπολογισμό της εταιρείας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Πρόεδρος
ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(4)
Στην 162603/Ν1/1-10-2018 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 4429/8-10-2018 (τ.Β’) στη σελίδα 54195, στην β’ στήλη, στο στίχο 20 εκ των κάτω αντικαθίσταται
το εσφαλμένο «Φ.2.ΓΒ/89321/Δ5/3-7-2014»,
με το ορθό «Φ.2.ΓΒ/103308/Δ5/3-7-2014».
(Από το ΥΠ.Π.Θ - Αυτοτελής Διεύθυνση Ιδιωτικών σχολείων Τμήμα Α’ Ιδιωτικών Σχολείων Π.Ε. & Δ.Ε.)
Ι

(5)
Στην 89383/Ν1/4-6-2019 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ 2232/10-6-2019 (τ.Β’), στη σελίδα 24920, στη Β’ στήλη, στον 11 στίχο εκ των κάτω, διορθώνεται
το εσφαλμένο «του Νηπιαγωγείου»,
στο ορθό «του Δημοτικού Σχολείου».
(Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων)
Ι

(6)
Στην 2559/37383/20.11.2018 απόφαση της Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
5394/3.12.2018 (τ.Β’) όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις διορθώσεις σφαλμάτων που δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ
156/30.1.2019 (τ.Β’)
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1. Στη σελίδα 63955 διορθώνεται ο εσφαλμένος πίνακας
«5.1. Πίνακας Μεταπτυχιακών Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου
Κωδικός
22ΜΜ002
22MM003
22MM008
22MM015
22MM022
22MM026
22ΜΜ028

Τίτλος Μαθήματος
Αρχιτεκτονικές/Αριθμητική Συστημάτων
Ψηφιακής Επεξεργασίας
Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων
Τεχνολογία Λογισμικού και Εφαρμογές
Παράλληλη/Κατανεμημένη Επεξεργασία
και Εφαρμογές
Ηλεκτρικοί Κινητήρες μικρής Ισχύος –
Δομή και Έλεγχος
Εξελιγμένα Συστήματα Μεταφοράς και
Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας
Τεχνοοικονομική Σχεδίαση
Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων

Ωρες/Εβδ Δ Φ Ε

ΔΜ

Διδάσκων

300

3

Παλιουράς

300
300

3
3

Σερπάνος
Θραμπουλίδης

300

3

Χούσος

300

3

Μητρονίκας

300

3

Βοβός

210

3

Στυλιανάκης

Ώρες/Εβδ Δ Φ Ε

ΠΜ

300

3

Παλιουράς

300
300

3
3

Σερπάνος
Θραμπουλίδης

300

3

Αβούρης

300

3

Χούσος

300

3

Μητρονίκας

300

3

Βοβός

210

3

Στυλιανάκης

Ωρες/Εβδ Δ Φ Ε

ΔΜ

303

3

Σερπάνος

300
300

3
3

Κουμπιάς
Καλύβας

210

3

-

300

3

300
300
210
210

3
3
3
3

Κουφοπαύλου
Θεοδωρίδης
Παλιουράς
Πυργιώτη
Σγάρμπας

210

3

Αλεξανδρίδης

»,
στο ορθό
«5.1. Πίνακας Μεταπτυχιακών Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου
Κωδικός
22ΜΜ002
22MM003
22MM008
22ΜΜ012
22MM015
22MM022
22MM026
22ΜΜ028

Τίτλος Μαθήματος
Αρχιτεκτονικές/Αριθμητική Συστημάτων
Ψηφιακής Επεξεργασίας
Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων
Τεχνολογία Λογισμικού και Εφαρμογές
Ειδικά Κεφάλαια Επικοινωνίας Ανθρώπου- Υπολογιστή: Εισαγωγή στη Τεχνολογία
Συνεργασίας
Παράλληλη/Κατανεμημένη Επεξεργασία και
Εφαρμογές
Ηλεκτρικοί Κινητήρες μικρής Ισχύος –
Δομή και Έλεγχος
Εξελιγμένα Συστήματα Μεταφοράς και
Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας
Τεχνοοικονομική Σχεδίαση
Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων

Διδάσκων

».
2. Στη σελίδα 63955 διορθώνεται ο εσφαλμένος πίνακας
«5.2. Πίνακας Μεταπτυχιακών Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου
Κωδικός
22ΜΜ010
22ΜΜ011
22ΜΜ013
22ΜΜ017
22ΜΜ018
22ΜΜ019
22ΜΜ023
22MM025
22ΜΜ027
22ΜΜ029
»

Τίτλος Μαθήματος
Αρχιτεκτονική Δικτυακών Συστημάτων
Υψηλής Ταχύτητας
Βιομηχανικά Δίκτυα Υπολογιστών
Ειδικά Κεφάλαια Τηλεπικοινωνιακών Ηλεκτρονικών
Ειδικά Θέματα Ψηφιακών
Επικοινωνιών *
Συστήματα σε Ολοκληρωμένα
Κυκλώματα
Συστήματα Ψηφιακής Επεξεργασίας
Αξιοπιστία
Ειδικά Κεφάλαια Ηλεκτρομαγνητισμού *
Κβαντική Επεξεργασία Πληροφορίας
Προηγμένες Τεχνολογίες Ελέγχου
στα Αιολικά Συστήματα

Διδάσκων
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στο ορθό
«5.2. Πίνακας Μεταπτυχιακών Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου
Κωδικός
Τίτλος Μαθήματος
22ΜΜ010
22ΜΜ011
22ΜΜ013
22ΜΜ017
22ΜΜ018
22ΜΜ019
22ΜΜ023
22ΜΜ024
22MM025
22ΜΜ027
22ΜΜ029
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Ωρες/Εβδ Δ Φ Ε

ΠΜ

303

3

Σερπάνος

300
300
210

3
3
3

Κουμπιάς
Καλύβας
-

300

3

300
300
300
210
210
210

3
3
3
3
3
3

Κουφοπαύλου
Θεοδωρίδης
Παλιουράς
Πυργιώτη
Αβούρης
Σγάρμπας
Αλεξανδρίδης

Αρχιτεκτονική Δικτυακών Συστημάτων
Υψηλής Ταχύτητας
Βιομηχανικά Δίκτυα Υπολογιστών
Ειδικά Κεφάλαια Τηλεπικοινωνιακών Ηλεκτρονικών
Ειδικά Θέματα Ψηφιακών
Επικοινωνιών *
Συστήματα σε Ολοκληρωμένα
Κυκλώματα
Συστήματα Ψηφιακής Επεξεργασίας
Αξιοπιστία
Βάσεις Δεδομένων και Γνώσης
Ειδικά Κεφάλαια Ηλεκτρομαγνητισμού *
Κβαντική Επεξεργασία Πληροφορίας
Προηγμένες Τεχνολογίες Ελέγχου
στα Αιολικά Συστήματα

Διδάσκων

».
(Από το Πανεπιστήμιο Πατρών)
Ι

(7)
Στην 821/12754/24.04.2018 απόφαση της Πρύτανη
του Πανεπιστημίου Πατρών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
1628/10.05.2018 (τεύχος Β’) όπως αυτή τροποποιήθηκε
με τις διορθώσεις σφαλμάτων που δημοσιεύθηκαν στο
ΦΕΚ 248/5.2.2019 (τεύχος Β’)
Στη σελίδα 17858 στην Β’ στήλη διορθώνονται οι
εσφαλμένοι πίνακες
«(ii) Μεταπτυχιακοί φοιτητές με Δίπλωμα/Πτυχίο από
άλλη Σχολή:
Α' Εξάμηνο
Μάθημα
Ερευνητική Μεθοδολογία Ι
Βασικές Αρχές Χημικής Μηχανικής Ι
(**) Μαθήματα Κορμού και/ή Επιλογής,
Δύο (2)
ΣΥΝΟΛΟ ECTS

ECTS
6
8
16
30

στο ορθό
«(ii) Μεταπτυχιακοί φοιτητές με Δίπλωμα/Πτυχίο από
άλλη Σχολή:
Α' Εξάμηνο
Μάθημα
ECTS
Ερευνητική Μεθοδολογία Ι
6
Βασικές Αρχές Χημικής Μηχανικής Ι ή II
8
(**) Μαθήματα Κορμού και/ή Επιλογής,
16
Δύο (2)
ΣΥΝΟΛΟ ECTS
30
Β' Εξάμηνο
Μάθημα
Ερευνητική Μεθοδολογία II
Βασικές Αρχές Χημικής Μηχανικής Ι ή II
(**) Μαθήματα Κορμού και/ή Επιλογής,
Δύο (2)
ΣΥΝΟΛΟ ECTS
».
(Από το Πανεπιστήμιο Πατρών)

ECTS
6
8
16
30

I

Β' Εξάμηνο
Μάθημα
Ερευνητική Μεθοδολογία II
Βασικές Αρχές Χημικής Μηχανικής II
(**) Μαθήματα Κορμού και/ή Επιλογής,
Δύο (2)
ΣΥΝΟΛΟ ECTS
»

ECTS
6
8
16
30

(8)
Στο ΦΕΚ 2260/Β΄/10-6-2019 στη σελίδα 25101, στήλη
α’ και στίχο 21 από το τέλος, διορθώνεται
ο εσφαλμένος αριθμός πρωτοκόλλου της κοινής
υπουργικής απόφασης «25890/Δ1/912891»,
στον ορθό «Αριθμ. 25890/Δ1/9128».
(Από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων)
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