
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ορισμός Δικαιούχου ενεργειών τεχνικής βοή-
θειας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 
2014 - 2020 στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων.

2 Έγκριση της 1121/2018 απόφασης Δημοτικού 
Συμβουλίου Δήμου Ηρακλείου, που αφορά σε κυ-
κλοφοριακές ρυθμίσεις περιμετρικά και μπροστά 
από το 14ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου, επί της 
οδού Στεργίου Σπανάκη στην περιοχή «Πόρος», 
Π.Ε. Ηρακλείου.

3 Τροποποίηση της 5621/27.07.2018 (Β’ 3786) από-
φασης της 17ης/10-16.07.2018/19 συνεδρίασης 
της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών που αφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών του Διατμηματικού Προγράμμα-
τος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο: 
«Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive 
MBA)» των Τμημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων, Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνο-
λογίας και Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Σχο-
λής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών.

4 Έγκριση συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου 
Πατρών και του Vrije Universiteit Brussel του Βελ-
γίου για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με 
συνεπίβλεψη.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

5 Διόρθωση σφάλματος στην 11618/18-10-2019 
απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Κρήτης, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
3942/Β΄/25-10-2019.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 3714 (1)
   Ορισμός Δικαιούχου ενεργειών τεχνικής βοή-

θειας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 

2014 - 2020 στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ-

ξης και Τροφίμων. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 
 Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Το ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α΄ 265) σχετικά με τη διαχείρι-

ση, τον έλεγχο και την εφαρμογή των αναπτυξιακών πα-
ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014 - 2020, 
όπως ισχύει και ειδικότερα τα άρθρα 48, 70 και 72Α.

2. Το ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α΄ 176) με θέμα: «Διαχείριση των 
μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις 
και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφω-
νίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρ-
ρυθμίσεων» και ειδικότερα το άρθρο 6, παρ. 6 έτσι όπως 
τροποποιήθηκε με το ν. 4492/2017 (άρθρο 14, παρ. 13)
και ισχύει σήμερα.

3. Το ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) σχετικά με τις Δημόσι-
ες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προ-
σαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως 
κάθε φορά ισχύει.

4. Το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α΄ 114) σχετικά με τη ανασύ-
σταση και μετονομασία των Υπουργείων.

5. To π.δ. 97/2017 (ΦΕΚ Α΄ 138) σχετικά με τον Οργα-
νισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων.

6. Το π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευ-
ση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθο-
ρισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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7. Το π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ Α΄ 121) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοι-
νών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο 
Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας 
και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρω-
παϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, ως ισχύει.

9. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη 
της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου, 
ως ισχύει.

10. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη 
χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση 
της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των 
κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) 
αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 
και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου, ως ισχύει.

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 Α’ 98).

12. Την απόφαση της Επιτροπής με αριθ. C(2015)9170/
11.12.2015 που αφορά την έγκριση του Προγράμμα-
τος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 - 2020, για 
στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης όπως ισχύει κάθε φορά.

13. Την 24944/20.9.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3066) κοινή υπουρ-
γική απόφαση με θέμα «Αναδιάρθρωση των Ειδικών 
Υπηρεσιών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 
2014 - 2020» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

14. Την 1065/19.04.2016 (ΦΕΚ Β΄ 1273) υπουργική από-
φαση με θέμα: «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος 
Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος «Αγροτική 
Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 - 2020» όπως κάθε φορά 
ισχύει.

15. Την 3552/111823/14-10-2016 (ΦΕΚ 3446/Β΄/
25-10-2016) υπουργική απόφαση με θέμα «Ανάθεση κα-
θηκόντων του ΟΠΕΚΕΠΕ, ως Οργανισμού Πληρωμών στο 
πλαίσιο διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), στην Ειδική Υπηρεσία 
Εφαρμογής την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και 
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με 
αριθμ. 6353/210150 (ΦΕΚ 644/ΥΟΔΔ/29-08-2019), με την 
οποία διορίσθηκε στη θέση του Γενικού Γραμματέα της 
Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης 
Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων με βαθμό 1o της κατηγορίας Ειδικών 
Θέσεων ο Κωνσταντίνος Μπαγινέτας του Νικολάου ΠΑΑ 
2014 - 2020».

16. Την 23451/ΕΥΣΣΑ493/24-02-2017 (ΦΕΚ 677/Β’/
03-03-2017) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Διαδικασίες κατάρτι-
σης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής 
βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης κα-
ταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση 
ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας» όπως κάθε φορά ισχύει.

17. Την 398/31-01-2019 (Α.Δ.Α.: ΨΦΤΞ4653ΠΓ-ΕΗΜ) 
απόφαση έγκρισης του ετησίου προγράμματος Τεχνικής 
Βοήθειας του ΠΑΑ 2014 - 2020, όπως τροποποιήθηκε με 
την αριθμ. πρωτ. 3518/05-11-2019 (Α.Δ.Α.: 6Ξ074653ΠΓ-
Χ6Χ) όμοια απόφαση στην οποία περιλαμβάνονται με-
ταξύ των άλλων και οι επί μέρους ενέργειες τεχνικής 
βοήθειας που θα εκχωρηθούν στη Διεύθυνση Τεχνικών 
Έργων και Αγροτικών Υποδομών.

18. Το με αριθμ. 3690/276171/30-10-2019 έγγραφο της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών, 
σχετικά με τις ανάγκες και τη διαχείριση της Τεχνικής 
Βοήθειας του ΠΑΑ.

19. Την αναγκαιότητα υποβοήθησης της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών για την υλο-
ποίηση των μέτρων / υπομέτρων / δράσεων του Προ-
γράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης αρμοδιότητά της.

20. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Άρθρο 1
Ορισμός Δικαιούχου Τεχνικής Βοήθειας του ΠΑΑ 
2014 - 2020

Ορίζεται Δικαιούχος Τεχνικής Βοήθειας του Προγράμ-
ματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020, σύμφωνα με 
το άρθρο 70 του ν. 4314/2014, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών 
Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων.

Η εν λόγω υπηρεσία ορίζεται ως Δικαιούχος Ενεργει-
ών Τεχνικής Βοήθειας για την υλοποίηση και εφαρμογή 
ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας για την αποτελεσματικό-
τερη εφαρμογή των ενταγμένων μέτρων του Προγράμ-
ματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020 που υλοποιεί 
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.

Άρθρο 2
Κατανομή Προϋπολογισμού στον Δικαιούχο

Ο συνολικός προϋπολογισμός που κατανέμεται στο 
Δικαιούχο της Τεχνικής Βοήθειας του άρθρου 1 της πα-
ρούσης ανέρχεται στο ποσό των 223.200,00 ευρώ.

Το ανωτέρω ποσό θα βαρύνει το Μέτρο 20 «Τεχνική 
Βοήθεια Κρατών Μελών» του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2014 - 2020, σύμφωνα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις της παρούσης και της απόφασης ένταξης 
που θα εκδοθεί.

Άρθρο 3
Υποβολή Αιτήσεων Στήριξης

Μετά την έκδοση της παρούσας απόφασης ο Δικαι-
ούχος Τεχνικής Βοήθειας του άρθρου 1 της παρούσης, 
υποβάλλει μία αίτηση στήριξης στο Ολοκληρωμένο 
Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης - ΟΠΣΑΑ.
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Μετά την οριστική υποβολή της, ο Δικαιούχος εκτυπώ-
νει την αίτηση στήριξης και την αποστέλλει με διαβιβα-
στικό έγγραφο υπογεγραμμένο αρμοδίως στην ΕΥ ΠΑΑ.

Για την πρόσβαση στο ΟΠΣΑΑ ο Δικαιούχος θα πρέπει 
να απευθυνθεί στην αρμόδια Διεύθυνση του ΟΠΕΚΕΠΕ 
προκειμένου να λάβει σχετικές οδηγίες.

Η ΕΥ ΠΑΑ θα δώσει κατευθύνσεις στη διαχείριση του 
ΟΠΣΑΑ.

Άρθρο 4
Ένταξη Πράξης

Με βάση την αίτηση στήριξης που έχει υποβληθεί, η 
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Αγρο-
τικής Ανάπτυξης 2014 - 2020 εισηγείται στο Γενικό Γραμ-
ματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών 
Πόρων την έκδοση απόφασης ένταξης Πράξης.

Η απόφαση ένταξης πράξης αποτελεί την πρόταση 
εγγραφής στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΕ). 
Η οριστική εγγραφή της κάθε πράξης στο ΠΕ γίνεται σύμ-
φωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 5
Υλοποίηση Πράξης Τεχνικής Βοήθειας

Μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης και την εγ-
γραφή της πράξης στο ΠΕ, το εν λόγω έργο υλοποιείται 
με ευθύνη του Δικαιούχου του άρθρου 1 και με την επι-
φύλαξη του άρθρου 7 της παρούσης, έτσι όπως περι-
γράφεται στην απόφαση ένταξης πράξης και σύμφωνα 
με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την Τεχνική Βοήθεια 
και τον Δικαιούχο.

Άρθρο 6
Διαδικασία Πληρωμής

Η πληρωμή της πράξης θα ακολουθεί τη διαδικασία 
πληρωμών του Μέτρου 20 «Τεχνική Βοήθεια Κρατών 
Μελών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 -
2020, η οποία διενεργείται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα 
με την εγκύκλιο οδηγιών για τη διαδικασία πληρωμής 
του Μέτρου 20 του ΠΑΑ 2014 - 2020, όπως κάθε φορά 
ισχύει.

Άρθρο 7
Υποχρεώσεις του Φορέα που ορίζεται Δικαιούχος 
Τεχνικής Βοήθειας

Ο Φορέας του άρθρου 1 της παρούσης που ορίζεται 
Δικαιούχος Τεχνικής Βοήθειας έχει τις κάτωθι υποχρε-
ώσεις:

1. Υποβάλλει στην ΕΥ ΠΑΑ, τον τελευταίο μήνα εκά-
στου έτους, τον οικονομικό προγραμματισμό της πα-
ρούσας πράξης για το επόμενο έτος.

2. Μεριμνά για τις καταχωρίσεις και έχει την ευθύνη 
για την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοι-
χείων που καταχωρίζουν στο ΟΠΣΑΑ και αφορούν τη 
συγκεκριμένη πράξη.

3. Μεριμνά για τη συμμόρφωση της συγχρηματοδο-
τούμενης πράξης με τους ισχύοντες κοινοτικούς και 
εθνικούς κανόνες καθ’ όλη την περίοδο υλοποίησή της.

4. Συνεργάζεται με την ΕΥ ΠΑΑ και παρέχει σε αυτή 
κάθε πληροφορία που ζητείται.

5. Αποδέχεται όλους τους προβλεπόμενους ελέγχους 
και επαληθεύσεις, που διενεργούνται από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας ή της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης και παρέχει σε αυτά όλα τα αναγκαία στοιχεία για 
την απρόσκοπτη διενέργεια αυτών.

6. Παρέχει στην ΕΥ ΠΑΑ συμπληρωματικά στοιχεία ή 
διευκρινήσεις, εφόσον απαιτηθούν ή προκύψουν από 
τις απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου.

7. Τηρεί πλήρη φάκελο της πράξης, όπου απαιτείται. 
Τα στοιχεία αυτά δύναται να τηρούνται και ηλεκτρονικά 
και στο ΟΠΣΑΑ.

8. Υποβάλει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020 τα 
απαραίτητα έγγραφα ολοκλήρωσης της πράξης.

Άρθρο 8
Υποχρεώσεις της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 
2014 - 2020 (ΕΥΔ ΠΑΑ)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 -2020 (ΕΥ ΠΑΑ):

1. Μεριμνά για την εγγραφή σε ετήσια βάση των απαι-
τούμενων πιστώσεων της πράξης στο ΠΕ και ενημερώ-
νει σχετικά το Δικαιούχο του άρθρου 1 της παρούσας 
απόφασης.

2. Παρακολουθεί και συγκεντρώνει στοιχεία ως προς 
την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 
της παρούσας πράξης.

3. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στο Δικαιούχο 
όσον αφορά στη διεξαγωγή ελέγχων και πραγματοποιεί 
επιτόπιους, εκ των υστέρων, εποπτείας και εκτάκτους 
ελέγχους για την εν λόγω Πράξη.

4. Έχει την ευθύνη των ελέγχων και της υποβολής 
στην ΕΕ απαντήσεων στα σχετικά πορίσματα ελέγχου 
της ΕΕ σε συνεργασία με τον Φορέα του άρθρου 1 της 
παρούσης.

5. Παρακολουθεί την ορθή και έγκαιρη ενημέρωση του 
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Αγρο-
τικής Ανάπτυξης από το Δικαιούχο του άρθρου 1 της 
παρούσης, με τα απαραίτητα δεδομένα υλοποίησης που 
απαιτούνται για τη χρηματοοικονομική διαχείριση, την 
παρακολούθηση, τις επαληθεύσεις και την αξιολόγηση 
της πράξης που διαχειρίζεται.

6. Εκδίδει τις αποφάσεις έγκρισης διάθεσης πίστωσης 
σε συνεργασία με το Δικαιούχο του άρθρου 1 της πα-
ρούσας απόφασης.

Άρθρο 9
Τελικές διατάξεις

Η κατανομή του προϋπολογισμού του άρθρου 2 της 
παρούσης, θα καθορισθεί στην απόφαση ένταξης πράξης.

Η ΕΥ ΠΑΑ για την καλύτερη παρακολούθηση της πα-
ρούσης και για την επίλυση τυχόν θεμάτων / διευκρινή-
σεων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, 
δύναται να εκδίδει σχετικές οδηγίες.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αφορά στην προ-
γραμματική περίοδο 2014 - 2020 και καταργείται, τρο-
ποποιείται και συμπληρώνεται με όμοια απόφαση.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2019

Ο Υπουργός 

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Ι

Αριθμ. οικ. 4134 (2)
    Έγκριση της 1121/2018 απόφασης Δημοτικού 

Συμβουλίου Δήμου Ηρακλείου, που αφορά σε 

κυκλοφοριακές ρυθμίσεις περιμετρικά και μπρο-

στά από το 14ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου, επί 

της οδού Στεργίου Σπανάκη στην περιοχή «Πό-

ρος», Π.Ε. Ηρακλείου.

  Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α΄/1999) 

«Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, και ιδιαίτερα τα άρ-
θρα 52 και 52Α αυτού, καθώς και τις ισχύουσες σήμερα 
Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές, Τεχνικές Οδηγίες και 
πρότυπα ΕΛΟΤ σχετικά με τον τρόπο κατασκευής των 
μέσων σήμανσης (πινακίδες - διαγραμμίσεις κ.τ.λ.)

2. Τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/2006) 
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως 
ισχύει σήμερα.

3. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 
ισχύει σήμερα.

4. Τις διατάξεις του ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α΄/2014) 
«Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών τηλεπικοινωνιών και 
δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το 
άρθρο 48 αυτού.

5. Τις διατάξεις του π.δ. 136/2010 (ΦΕΚ 229/Α΄/2010) 
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης».

6. Την 52907/2009 (ΦΕΚ 2621/Β΄/2009) υπουργική 
απόφαση αναφορικά με «Ειδικές ρυθμίσεις για την 
εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους 
χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλο-
φορία πεζών».

7. Την ΔΜΕΟ/Ο/3050/2013 (ΦΕΚ 2302/Β΄/16-09-2013) 
υπουργική απόφαση που αφορά στην «Έγκριση Τεχνι-
κών Οδηγιών κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στο αστικό 
περιβάλλον για την εφαρμογή τους σε περιοχές σχολι-
κών συγκροτημάτων και περιοχές με αυξημένη κίνηση 
στα πλαίσια βελτίωσης της οδικής ασφάλειας».

8. Την ΔΙΠΑΔ/οικ./502/2003 (ΦΕΚ 946/Β΄/2003) υπουρ-
γική απόφαση αναφορικά με την «Έγκριση Τεχνικής 
προδιαγραφής σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων 
εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα 
όρια» όπως ισχύει με την ΔΜΕΟ/Ο/613/2011 (ΦΕΚ 905/
Β΄/2011) υπουργική απόφαση αναφορικά με την «Έγκρι-
ση Προδιαγραφών και Οδηγιών Σήμανσης Εκτελούμε-
νων Έργων (ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ)».

9. Την 6952/14-02-2011 (ΦΕΚ 420/Β΄/2011) κοινή 
υπουργική απόφαση που αφορά στις «Υποχρεώσεις 
και μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την 
εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων 
και οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πε-
ζών».

10. Την 40264/4971/2007 (ΦΕΚ 2201/Β΄/14-11-2007) 
υπουργική απόφαση που αφορά στις «Προδιαγραφές 
κατασκευή και τοποθέτησης ειδικών προεξοχών πεζο-
δρομίου σε στάσεις λεωφορείων και οριοδεικτών σε 
διασταυρώσεις».

11. Το με αριθμ. 15109/13.05.2013 έγγραφο της Δ/νσης
Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσω-
τερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών ορ-
γάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής 
κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρω-
μένων Διοικήσεων».

12. Την με αριθμ. ΔΟΥ/οικ/220/15-01-2015 εγκύκλιο 
του Τμήματος ΣΤ' της Δ/νσης Οδικών Έργων της Γενι-
κής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδο-
μών Μεταφορών και Δικτύων αναφορικά με τα «Μέτρα 
ρύθμισης της κυκλοφορίας για την εκτέλεση έργων στο 
οδικό δίκτυο της χώρας - Εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 52 του ν. 2696/1999 (ΚΟΚ) όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με το άρθρο 48 του ν. 4313/2014».

13. Το με αριθμ. ΔΟΥ/1052/Φ/05-03-2015 έγγραφο 
του Τμήματος ΣΤ' της Δ/νσης Οδικών Υποδομών της Γε-
νικής Δ/νσης Συγκοινωνιακών Υποδομών του Υπουρ-
γείου Οικονομίας, Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού 
με θέμα «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 52 του 
ν. 2696/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρ-
θρο 48 του ν. 4313/2014».

14. Το με αριθμ. οικ. 2095/08-10-2015 έγγραφο της 
Δ/νσης Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Κρήτης προς τους Δήμους της Περιφέρειας Κρήτης: 
«Συμπληρωματικές οδηγίες - διευκρινίσεις σχετικά με 
την έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο οδικό δί-
κτυο ΟΤΑ της Περιφέρειας Κρήτης».

15. Το με αριθμ. ΔΟΥ/277/Φ.252/26-03-2018 έγγρα-
φο του Τμήματος Ε' της Δ/νσης Οδικών Υποδομών της 
Γενικής Δ/νσης Συγκοινωνιακών Υποδομών του Υπουρ-
γείου Υποδομών και Μεταφορών, με θέμα «Μέτρα ρύθ-
μισης της κυκλοφορίας (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας -
ν. 2696/1999 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει)».

16. Το με αριθμ. ΔΟΥ/οικ/3715/Φ253/16-07-2018 έγ-
γραφο της Δ/νσης Οδικών Υποδομών (Δ13) της Γενικής 
Δ/νσης Συγκοινωνιακών Υποδομών του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών, που αφορά στις περιοδικές 
πεζοδρομήσεις.

17. Το με αριθμ. ΔΟΥ/1488/Φ.254/08-05-2019 έγγρα-
φο του Τμήματος Ε' της Δ/νσης Οδικών Υποδομών της 
Γενικής Δ/νσης Συγκοινωνιακών Υποδομών του Υπουρ-
γείου Υποδομών και Μεταφορών, με θέμα «Τοποθέτηση 
κατακόρυφων ελαστικών εύκαμπτων επαναφερόμενων 
κυλίνδρων ως μέσο οριζόντιας σήμανσης».

18. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/
2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης -
Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυ-
βέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».
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19. Την 14026/15-05-2017 απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών περί διορισμού της Μαρίας Κοζυράκη ως 
Συντονίστριας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης 
(ΦΕΚ 250/ΥΟΔΔ/26-05-2017 - ΑΔΑ: ΩΘ15465ΧΘ7-ΓΜΦ).

20. Την οικ. 8165/27-06-2017 απόφαση Συντονί-
στριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΑΔΑ: 
ΩΚΞΠΟΡ1Θ-ΘΓ8), ΦΕΚ 2247/Β΄/2017), «Ανάθεση άσκη-
σης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και παροχή εξουσιο-
δότησης υπογραφής ’’με εντολή Συντονιστή’’ (Μ.Ε.Σ.) 
αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων, στους 
Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ...».

21. Την αριθμ. οικ. 682/17-01-2019 απόφαση Συ-
ντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 
(ΑΔΑ: Ω7ΧΧΟΡ1Θ-ΗΔΥ, ΦΕΚ 288/Β΄/2019), με την οποία 
ανατέθηκαν στην Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασμού οι αρμοδιότητες του τεχνικού ελέγχου και 
έγκρισης αποφάσεων συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. 
για θέματα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που υπάγονται 
στις διατάξεις του άρθρου 52 του Κ.Ο.Κ. (ν. 2696/1999) 
και της έγκρισης μελετών για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 
έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του 
Κ.Ο.Κ., και παρασχέθηκε στον Προϊστάμενο της Γενικής 
Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής 
η εξουσιοδότηση υπογραφής με εντολή Συντονίστριας.

22. Το με αριθμ. οικ. 403/11624/20-02-2019 έγγραφο 
της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Κρήτης, με το οποίο διαβιβάζονται στην 
Υπηρεσία οι εκκρεμείς υποθέσεις κυκλοφοριακών ρυθ-
μίσεων.

23. Το με αριθμ. 1424/11-02-2019 έγγραφο της Δ/νσης 
Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (αρ. 
πρωτ. ΔΤΕ: 312/11-02-2019), με το οποίο διαβιβάζεται η 
με αρ. 1121/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Ηρακλείου με την συνημμένη σε αυτή αλληλογραφία, 
ελεγμένη ως προς το νομότυπο της.

24. Την 1121/2018 (ΑΔΑ: ΩΟ1ΥΩ0Ο-ΔΡΜ) απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ηρακλείου, με την 
οποία αποφασίζεται ομόφωνα η έγκριση των μέτρων 
ρύθμισης της κυκλοφορίας περιμετρικά και μπροστά 
από το 14ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου, επί της οδού 
Στεργίου Σπανάκη, στην περιοχή «Πόρος».

25. Την 67/2018 (ΑΔΑ: 6ΡΙΨΩ0Ο-ΙΝΙ) απόφαση της Επι-
τροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ηρακλείου.

26. Την με αριθμ. 108977/26-11-2018 εισήγηση του 
Τμήματος Κυκλοφορίας και Συγκοινωνιών της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων και Μελετών του Δήμου Ηρακλείου για 
έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

27. Το με αριθμ. 01/2018 (α.π. 49352/13-6-2018) πρα-
κτικό της Επιτροπής Κυκλοφορίας του Δήμου Ηρακλείου.

28. Την Τεχνική Έκθεση και το σχέδιο που αφορά στα 
μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας περιμετρικά και μπρο-
στά από το 14ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου, επί της 
οδού Στεργίου Σπανάκη, στην περιοχή «Πόρος», όπως 
συντάχθηκαν και θεωρήθηκαν από την Δ/νση Τεχνικών 
Έργων και Μελετών του Δήμου Ηρακλείου.

29. Το γεγονός ότι οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις αιτιολογούνται επαρκώς και έχουν στόχο την 
ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στην περιοχή.

30. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της 
παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατι-
κού προϋπολογισμού και πρόσθετη δαπάνη στον προϋ-
πολογισμό του οικείου Ο.Τ.Α., αποφασίζουμε:

Την έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που κα-
θορίστηκαν με την 1121/2018 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Δήμου Ηρακλείου, στην περιοχή περιμε-
τρικά και μπροστά από το 14ο Δημοτικό Σχολείο Ηρα-
κλείου, επί της οδού Στεργίου Σπανάκη στην περιοχή 
«Πόρος», ως εξής:

1. Καθορισμός της περιοχής που περιβάλλεται από την 
Λεωφόρο Ικάρου και τις οδούς Νηρέως, Λιλής Ζωγράφου 
και Σπηλίου, ως περιοχή ήπιας κυκλοφορίας, καθώς και 
καθορισμός μέγιστου ορίου ταχύτητας σε 30 χλμ/ώρα 
σε όλες τις οδούς της παραπάνω περιοχής, ενώ μόνο 
στο τμήμα της οδού Στεργίου Σπανάκη από τη συμβολή 
της με την οδό Λιλής Ζωγράφου έως τη συμβολή της 
με την Λεωφόρο Ικάρου σε 20 χλμ/ώρα. Συγκεκριμένα, 
σύμφωνα με την συνταχθείσα μελέτη, να γίνει:

α. τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης (Π-92) «Αρχή 
περιοχής κατοικίας χαρακτηρισμένης ως περιοχής ήπιας 
κυκλοφορίας», μαζί με πινακίδα (Ρ-60) «Ανώτατη ταχύ-
τητα περιοχής», σε συνδυασμό με πινακίδα (Κ-16) «Κίν-
δυνος λόγω συχνής κίνησης παιδιών», σε επιλεγμένες 
θέσεις στα σημεία εισόδου της περιοχής.

β. τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης (Π-92α) «Τέλος 
περιοχής κατοικίας χαρακτηρισμένης ως περιοχής ήπι-
ας κυκλοφορίας», μαζί με πινακίδα (Ρ-61) «Έξοδος από 
περιοχή με ανώτατο όριο ταχύτητας», σε επιλεγμένες 
θέσεις στα σημεία εξόδου της περιοχής.

γ. τοποθέτηση πινακίδων σχολικής ζώνης (Κ-16) «Κίν-
δυνος λόγω συχνής κίνησης παιδιών» μαζί με πινακίδα 
(Ρ-32) «Η μέγιστη ταχύτητα περιορίζεται σε 30χλμ/ώρα», 
καθώς και την ένδειξη «ΑΡΓΑ», στη συμβολή των οδών 
Νηρέως και Ζάκρου, Λιλής Ζωγράφου και Νισήρου, Λι-
λής Ζωγράφου και Ποσειδώνος, Ζάκρου και Στεργίου 
Σπανάκη, Αγίας Λαύρας και Ζάκρου.

δ. τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης (Κ-16) «Κίν-
δυνος λόγω συχνής κίνησης παιδιών» μαζί με πινακίδα 
(Ρ-32) «Η μέγιστη ταχύτητα περιορίζεται σε 20χλμ/ώρα», 
στη συμβολή των οδών Στεργίου Σπανάκη και Ζάκρου.

ε. οριζόντια διαγράμμιση με αναγραφή του μέγιστου 
ορίου ταχύτητας των 30χλμ/ώρα σε κατάλληλες θέσεις 
επί του οδοστρώματος, στις εισόδους των οδών Νηρέως, 
Ζάκρου, Ποσειδώνος, Νισήρου και 3η Παρ. Ποσειδώνος, 
κατά τη φορά κίνησης των οχημάτων.

στ. οριζόντια διαγράμμιση με αναγραφή του μέγιστου 
ορίου ταχύτητας των 20χλμ/ώρα σε κατάλληλες θέσεις 
επί του οδοστρώματος, στην οδό Στεργίου Σπανάκη στο 
ύψος της συμβολής της με την οδό Λιλής Ζωγράφου και 
την οδό Ζάκρου.

2. Δημιουργία διάβασης πεζών επί της οδού Στεργίου 
Σπανάκη και επί της οδού Ζάκρου πριν και μετά την συμ-
βολή της με την οδό Στεργίου Σπανάκη. Συγκεκριμένα, 
σύμφωνα με την συνταχθείσα μελέτη, να γίνει:
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α. διαγράμμιση του οδοστρώματος αποτελούμενη από 
ραβδώσεις μεγάλου πλάτους παράλληλα προς τον άξονα 
του οδοστρώματος

β. τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης ζεύγους πινα-
κίδων (Π-21) «Διάβαση Πεζών» 

γ. τοποθέτηση κατακόρυφων ελαστικών εύκαμπτων 
επαναφερόμενων κυλίνδρων (οριοδεικτών), εκατέρωθεν 
κάθε νέας διάβασης πεζών.

3. Μεταφορά της υφιστάμενης διάβασης πεζών επί της 
οδού Λαονίκου, από τη συμβολή της με την οδό Στεργίου 
Σπανάκη, περίπου δεκαπέντε (15) μέτρα δυτικά, σε θέση 
απέναντι από την είσοδο του σχολείου. Συγκεκριμένα, 
σύμφωνα με την συνταχθείσα μελέτη, να γίνει:

α. διαγράμμιση του οδοστρώματος αποτελούμενη από 
ραβδώσεις μεγάλου πλάτους παράλληλα προς τον άξονα 
του οδοστρώματος

β. διαγράμμιση του οδοστρώματος με τεθλασμένη κί-
τρινη γραμμή (ζιγκ - ζαγκ) μήκους 5,00μ. εκατέρωθεν της 
διάβασης πεζών, στη νότια πλευρά του οδοστρώματος.

4. Περιοδική πεζοδρόμηση της αδιέξοδης οδού Λα-
ονίκου, κατά τις ώρες λειτουργίας του σχολείου (από 
8:00 π.μ. έως 4:00 μ.μ.). Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την 
συνταχθείσα μελέτη, να γίνει:

α. τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης (Ρ-55) «οδός 
υποχρεωτικής διέλευσης πεζών απαγορευόμενης της 
διέλευσης άλλων εκτός πεζών, οχημάτων άμεσης ανά-
γκης και οχημάτων για την είσοδο - έξοδο σε παρόδιες 
ιδιοκτησίες» με ταυτόχρονη αναγραφή «ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΠΕ-
ΖΟΔΡΟΜΗΣΗ από 08:00 έως 16:00».

5. Απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης επί 
της οδού Λαονίκου, μπροστά και έναντι της εισόδου του 
σχολείου. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την συνταχθείσα 
μελέτη, να γίνει:

α. τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης (Ρ-40) «Απα-
γορεύεται η στάση και η στάθμευση» πριν και μετά τη 
διάβαση μπροστά από την είσοδο του σχολείου, παράλ-
ληλα με τοποθέτηση πινακίδων (Πρ-4α) «Αρχή ισχύος 
πινακίδας Ρ-40» και (Πρ-4γ) «Τέλος ισχύος πινακίδας 
Ρ-40», σε κάθε κατεύθυνση της οδού.

6. Τοποθέτηση κατακόρυφων ελαστικών εύκαμπτων 
επαναφερόμενων κυλίνδρων (οριοδεικτών), εκατέρωθεν 
κάθε υφιστάμενης διάβασης πεζών.

Οι παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις περιγράφο-
νται στην Τεχνική Έκθεση και απεικονίζονται στο σχετικό 
σχεδιάγραμμα σήμανσης ρύθμισης κυκλοφορίας, όπως 
συντάχθηκαν και θεωρήθηκαν από τη Δ/νση Τεχνικών 
Έργων και Μελετών του Δήμου Ηρακλείου, πρωτότυπα 
των οποίων διατηρούνται στα αρχεία της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Κρήτης (ΔΙΠΕΧΩΣ) και στην Διεύθυνση 
Τεχνικών Έργων και Μελετών του Δήμου Ηρακλείου, 
εφόσον δεν αντίκεινται στους όρους και τις προϋποθέ-
σεις της παρούσας απόφασης.

Οι εν λόγω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εγκρίνονται με 
τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την υλοποίηση των 
εν λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (π.χ. τοποθέτηση  
κατάλληλης οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης, 
χρήση κατάλληλων υλικών, κ.τ.λ.) θα είναι σύμφωνες με 
τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, με τις προδιαγραφές 

του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και τις ισχύ-
ουσες ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

2. Η υλοποίηση των ρυθμίσεων θα γίνει με ευθύνη του 
Δήμου Ηρακλείου, ο οποίος υποχρεούται καθ' όλη την 
χρονική διάρκεια εφαρμογής των εν λόγω κυκλοφορι-
ακών ρυθμίσεων να αξιολογεί την αποτελεσματικότητα 
των μέτρων σε σχέση με το ευρύτερο δίκτυο κυκλοφο-
ρίας της περιοχής, παρακολουθώντας και συντηρώντας 
τα σχετικά έργα (π.χ. σήμανση).

3. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να 
υποστηρίζουν και τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπη-
ρία (ΑμεΑ).

4. Με την παρούσα απόφαση δεν νομιμοποιούνται 
τυχόν παράνομες ενέργειες ούτε υποκαθίστανται άλλες 
αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις που τυχόν απαιτούνται για 
την υλοποίηση των εν λόγω παρεμβάσεων.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εφαρμόζεται με-
τέπειτα με την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σή-
μανσης και των διαγραμμίσεων.

Οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα από-
φαση παρακαλούνται να παρακολουθούν την ακριβή 
εκτέλεσή της όσον αφορά σε θέματα αρμοδιότητάς τους.

Κατά της παρούσας απόφασης επιτρέπεται, σύμφωνα 
με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 του 
ν. 2503/1997, προσφυγή στον Υπουργό Υποδομών και 
Μεταφορών μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα 
(30) ημερών. Επίσης κατά της παρούσας απόφασης μπο-
ρεί να ασκηθεί προσφυγή στα Διοικητικά Δικαστήρια και 
ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο, 21 Νοεμβρίου 2019

Με εντολή Συντονίστριας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Γενική Δ/ντρια ΧΩ.ΠΕ.Π.

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ - ΜΑΥΡΑΚΗ
Ι

Αριθμ. 7195 (3)
    Τροποποίηση της 5621/27.07.2018 (Β' 3786) από-

φασης της 17ης/10-16.07.2018/19 συνεδρίασης 

της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου 

Αθηνών που αφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχι-

ακών Σπουδών του Διατμηματικού Προγράμμα-

τος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο: 

«Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive 

MBA)» των Τμημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης 

Επιχειρήσεων, Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνο-

λογίας και Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Σχο-

λής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 
(Συνεδρίαση 2η/07.11.2019)

  Έχοντας υπόψη:
1. τον ν. 4485/2017 (Α' 114), «Οργάνωση και λειτουργία 
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της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις», ιδίως τα άρθρα 30 έως και 37, 43 έως 
και 45 και 85 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,

2. τις διατάξεις του ν. 4386/2016, (Α' 83) «Ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν,

3. τις διατάξεις του ν. 4009/2011, (Α' 195), «Δομή, λει-
τουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 
διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,

4. τις διατάξεις του ν. 3374/2005, (Α΄ 189) και ιδίως 
τα άρθρα 14 και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην 
ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώ-
ρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος» 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

5. την 216772/Ζ1/8.12.2017 (Β' 4334) υπουργική από-
φαση: «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολο-
γισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών»,

6. τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και θρησκευμάτων με αριθμό: α) 163204/
Ζ1/29.09.2017 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ «Εφαρμογή των διατάξεων 
του ν. 4485/2017 (Α' 114) για θέματα μεταπτυχιακών 
σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών - Λοι-
πά θέματα», β)164530/Ζ1/3-10-2017 ΕΠΕΙΓΟΝ «Άμεσες 
ενέργειες και χρονοδιάγραμμα όσον αφορά τη λει-
τουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας 
(Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. μετά τη δημοσίευση του ν. 4485/2017 
(Α' 114)», γ) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινήσεις σχετι-
κά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α' 114), 
και δ) 227378/Ζ1/22-12-2017 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ «Εφαρμογή 
των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α' 114) για θέματα με-
ταπτυχιακών σπουδών»,

7. την 5058/10.07.2018, (Β' 3644) απόφαση Συγκλήτου 
Ο.Π.Α. (συνεδρία 15η/21.06.-02.07.2018/6) περί επανί-
δρυσης του Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Διοίκηση Επιχειρήσεων 
για Στελέχη (Executive MBA)» των Τμημάτων Οργάνω-
σης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διοικητικής Επιστή-
μης και Τεχνολογίας και Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 
της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως τροποποιήθηκε από την 
5523/05.09.2019 (Β' 3513) απόφαση της Συγκλήτου 
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Συνεδρία 
15η/18.07.2019),

8. την 5621/27.07.2018 (Β' 3786) απόφαση Συγκλήτου 
Ο.Π.Α. (συνεδρία 17η/10-16.07.2018/19) περί Κανονι-
σμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διατμηματικού Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο: 
«Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive MBA)» 
των Τμημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, 
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και Μάρκετινγκ 
και Επικοινωνίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων 
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,

9. την απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής 
(Ε.Δ.Ε.) (συνεδρία 1η/16.10.2019), που αφορά στον Κα-
νονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διατμηματικού 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με 
τίτλο: «Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive 
MBA)» των Τμημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης Επι-

χειρήσεων, Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και 
Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Σχολής Διοίκησης 
Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,

10. το γεγονός ότι, σύμφωνα με το άρθρο 90 του π.δ. 
63/2005 «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά όργανα», με την εφαρμογή της παρού-
σας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισμού ή του Προϋπολογισμού του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, εγκρίνει:

Την τροποποίηση της 5621/27.07.2018 (Β' 3786) από-
φασης της 17ης/10-16.07.2018/19 συνεδρίασης της  
Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
που αφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Διοίκηση Επιχειρήσεων 
για Στελέχη (Executive MBA)» των Τμημάτων Οργάνω-
σης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διοικητικής Επιστήμης 
και Τεχνολογίας και Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της  
Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών με την προσθήκη στο τέλος της 
ενότητας «ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ EXECUTIVE MBA» του 
Παραρτήματος 1: «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΕΛΑ-
ΧΙΣΤΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ» της περιγραφής και των επιδι-
ωκόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων του μαθήματος 
με τίτλο: «Αποτελεσματική Διοίκηση, Εξαγορών, Συγχω-
νεύσεων και στρατηγικών συμμαχιών» ως ακολούθως:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΞΑΓΟΡΩΝ, ΣΥΓΧΩΝΕΥ-
ΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΣΥΜΜΑΧΙΩΝ (6 ECTS)

Περιγραφή μαθήματος:
Οι Εξαγορές και Συγχωνεύσεις (M&As από εδώ και στο 

εξής) και οι Στρατηγικές Συμμαχίες (SAs από εδώ και 
στο  εξής) αποτελούν τους πιο διαδεδομένους τρόπους 
στρατηγικής ανάπτυξης. Μόνο το 2017 πραγματοποι-
ήθηκαν περίπου 50.000 M&As και η αξία τους έφτασε 
παγκοσμίως τα 5 τρις δολάρια. Σύμφωνα με πρόσφα-
τες μελέτες ακαδημαϊκών, κατά μέσο όρο, το 40% του 
κύκλου εργασιών των εταιρειών στο άμεσο μέλλον θα 
προέρχεται από SAs με άλλους οργανισμούς και επιχει-
ρήσεις, ποσοστό το οποίο ανερχόταν σε 10% πριν 15 
χρόνια. Η διεθνής και ελληνική ακαδημαϊκή έρευνα όπως 
και πολλές έρευνες κορυφαίων εταιρειών συμβούλων 
στρατηγικής και διοίκησης διατείνονται ότι ένα ποσοστό 
που κυμαίνεται μεταξύ 50-80% των M&As και SAs τείνουν 
να αποτυγχάνουν να αποδώσουν τα αρχικά επιδιωκόμε-
να αποτελέσματα. Και στην Ελλάδα κατά τα τελευταία 
δέκα χρόνια, παρατηρήθηκε μια φρενίτιδα M&As και 
SAS, τάση η οποία αναμένεται να συνεχιστεί στο μέλλον 
σε πολλούς κλάδους (τράπεζες, τηλεπικοινωνίες, μετα-
φορές, δημόσια διοίκηση, τουρισμός, υπηρεσίες υγείας, 
φαρμακοβιομηχανίες, εκπαίδευση, κ.τ.λ.).

Το συγκεκριμένο μάθημα έρχεται να καλύψει την ανά-
γκη που υπάρχει στην Ελληνική αγορά για τη διεξοδική 
κατανόηση του φαινομένου των M&As και SAs το οποίο 
επηρεάζει τις επιχειρήσεις, τους ίδιους τους εργαζομέ-
νους, ευρύτερα το ανταγωνιστικό περιβάλλον και την 
οικονομία.

Το μάθημα είναι δομημένο στην βάση της πιο σύγχρο-
νης παγκόσμιας ακαδημαϊκής βιβλιογραφίας καθώς και 
στην εμπειρία που προέρχεται από την πραγματοποίηση 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ49762 Τεύχος B’ 4402/29.11.2019

ερευνών σε M&As και SAs. Θα χρησιμοποιηθεί μια σειρά 
από διδακτικές μεθόδους όπως διαδραστικές διαλέξεις, 
χρήση πολλαπλών ελληνικών ή διεθνών μελετών πε-
ριπτώσεων (case studies) εταιρειών, παιχνίδια ρόλων 
(role play and negotiation), προσομοίωση (simulation 
games), κ.τ.λ.

Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:
Παρακολουθώντας το μάθημα, οι φοιτητές του 

Executive MBA:
Θα αποκτήσουν βαθιά γνώση των λόγων που πραγμα-

τοποιούνται M&As και SAS και των προσδιοριστικών πα-
ραγόντων και διαδικασιών επιτυχημένων M&As και SAS.

Θα προετοιμαστούν καλύτερα για τις αλλαγές που 
προκύπτουν μετά από M&As και SAS καθώς αυτές συχνά 
επηρεάζουν τους ίδιους.

Θα βάλουν τις βάσεις για μελλοντική ενασχόληση με 
τον συγκεκριμένο χώρο ακόμα και αν συνδέονται έμ-
μεσα με αυτό (π.χ. σύμβουλοι επιχειρήσεων, δικηγόροι, 
λογιστές, κ.τ.λ.).

Θα εξοπλιστούν με γνώση των πιο πρόσφατων και 
προηγμένων θεωριών και εργαλείων M&As και SAS που 
έχουν άμεση εφαρμογή στο χώρο εργασίας τους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2019

Ο Πρύτανης

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. 29/2480/41341 (4)
    Έγκριση συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημί-

ου Πατρών και του Vrije Universiteit Brussel του 

Βελγίου για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών 

με συνεπίβλεψη.

  Η ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 και ιδίως το άρθρο 

43 (παρ. 2 και 3) (ΦΕΚ 114/A΄/4.8.2017) «Οργάνωση και 
λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις της 41931/Ζ1/13.3.2018 απόφασης 
(ΦΕΚ 972/Β΄/19.3.2018) «Ρύθμιση θεμάτων ίδρυσης κοι-
νών Π.Μ.Σ. και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών με 
συνεπίβλεψη μεταξύ ημεδαπών Α.Ε.Ι. και αναγνωρισμέ-
νων ως ομοταγών ιδρυμάτων ή ερευνητικών κέντρων 
και ινστιτούτων της αλλοδαπής».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του ν. 4009/
2011 (ΦΕΚ 195 Α') «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 

ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά-
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε 
με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ' του ν. 4025/2011 
(ΦΕΚ 228 Α') και του άρθρου 5, παρ. 8 του ν. 4076/2012 
(ΦΕΚ 159 Α') και του άρθρου 34, παρ. 2 του ν. 4115/2013 
(ΦΕΚ 24 Α') και του άρθρου 34, του ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 
223 Α').

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 Α') «Διασφά-
λιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα 
μεταφοράς και συσσώρευσης Πιστωτικών μονάδων - Πα-
ράρτημα 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 Α').

6. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου του Πανε-
πιστημίου Πατρών (συνεδρ. 159/7.11.2019).

7. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Πα-
νεπιστημίου Πατρών και του Vrije Universiteit Brussel 
του Βελγίου.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

9. Εγκρίνουμε τη συνεργασία μεταξύ του Πανεπιστημί-
ου Πατρών και του Vrije Universiteit Brussel του Βελγίου 
για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών υποψηφίων δι-
δακτόρων με συνεπίβλεψη.

Τα ειδικότερα θέματα συνεργασίας ρυθμίζονται στο 
Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας που έχει καταρτιστεί 
από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα και έχει εγκριθεί από 
τα αρμόδια όργανα των Ιδρυμάτων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 21 Νοεμβρίου 2019

Η Πρύτανης

ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

I

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(5)
        Στην 11618/18-10-2019 απόφαση της Συντονίστριας 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, η οποία δημοσιεύ-
θηκε στο ΦΕΚ 3942/Β΄/25-10-2019 επιφέρεται διόρθω-
ση στη σελίδα 45615, στη στήλη Β΄, στους 14ο και 15ο 
στίχους εκ των άνω, 

από το εσφαλμένο: «Αγίου Βασιλείου» 
στο ορθό: «Αποκορώνου».

  (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης)   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02044022911190008*
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