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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 53551/ΙΑ (1)
 Όροι και διαδικασία διενέργειας αντισταθμιστικών μέ−

τρων σύμφωνα με το π.δ. 38/2010 για το επάγγελμα 
του φυσικοθεραπευτή.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ − ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α) των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 7 και της 

παραγράφου 7 του άρθρου 14 του π.δ. 38/2010 (ΦΕΚ 
78 Α΄) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 
Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με 
την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, και 
άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,

β) 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 Α΄),

γ) του Ν. 3599/2007 «Σύσταση Πανελληνίου Συλλόγου 
Φυσικοθεραπευτών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 176 Α΄), 
όπως ισχύει,

δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 5 της αριθμ. 89034/
ΙΑ/3−8−2011 απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων και Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης «Όροι και διαδικασία διενέργειας αντι−
σταθμιστικών μέτρων σύμφωνα με το π.δ. 38/2010» (ΦΕΚ 
2047 Β΄),

2. Το αριθ. πρωτ. 184/2013/4−6−2013 έγγραφο του Πα−
νελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών,

3. Την αριθ. οικ. 3402/3−7−2013 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Υγείας «Ανάθεση αρμοδιο−
τήτων στον Υφυπουργό Υγείας Αντώνιο Μπέζα», (ΦΕΚ 
1642 τ. Β΄), όπως συμπληρώθηκε με την αριθ. Γ.Υ.6161/
29−10−2013 όμοια, (ΦΕΚ 2761 τ. Β΄),

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1
Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

Σκοπός της παρούσας είναι ο προσδιορισμός των 
όρων και της διαδικασίας πραγματοποίησης των αντι−
σταθμιστικών μέτρων, που δύνανται να επιβληθούν είτε 
από την αρμόδια προς τούτο αρχή της παραγράφου 
2 του άρθρου 2 της ΚΥΑ αριθμ. 78477/ΙΑ/12.7.2011 (ΦΕΚ 
2271/12.10.2011 τ. Β΄), προκειμένου περί ελεύθερης πα−
ροχής υπηρεσιών, είτε από το Συμβούλιο Αναγνώρισης 
Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) της παραγράφου 
1 του άρθρου 54 του π.δ. 38/2010, προκειμένου περί 
εγκατάστασης, για το επάγγελμα του φυσικοθεραπευτή, 
όταν ο αιτών εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρα−
γράφου 1 του άρθρου 2 του π.δ. 38/2010, όπως ισχύει.
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Άρθρο 2
Αρμόδια Αρχή

Ως αρμόδια επαγγελματική οργάνωση για την διενέρ−
γεια της δοκιμασίας επάρκειας, ή της πρακτικής άσκη−
σης προσαρμογής, τόσο στο πλαίσιο της προσωρινής 
παροχής υπηρεσιών, όσο και στο πλαίσιο της μόνιμης 
εγκατάστασης, σύμφωνα με το άρθρο 1, ορίζεται το 
Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία 
«Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών» (Π.Σ.Φ.).

Ο Π.Σ.Φ. είναι επίσης αρμόδιος για την αξιολόγηση της 
πραγματοποιηθείσας αντιστάθμισης και την γνωστο−
ποίηση των αποτελεσμάτων της στην, κατά περίπτωση, 
αρμόδια αρχή του άρθρου 1.

Άρθρο 3
Πρακτική Άσκηση Προσαρμογής

1. Η πρακτική άσκηση προσαρμογής πραγματοποιείται 
κατ’ επιλογή του ενδιαφερόμενου σε φορέα του δημό−
σιου, του ευρύτερου δημόσιου, ή του ιδιωτικού τομέα, 
στον οποίο ασκούνται νόμιμα οι επαγγελματικές δρα−
στηριότητες φυσικοθεραπευτή.

Η επιλογή του «φορέα» απασχόλησης, όπου θα πραγ−
ματοποιηθεί η πρακτική άσκηση προσαρμογής κάθε αι−
τούντος, γίνεται από τον ενδιαφερόμενο μεταξύ φορέων 
που θα έχουν προκαθορισθεί από τον Π.Σ.Φ. 

Ο Π.Σ.Φ., ανάλογα με την αντιστάθμιση που θα έχει 
επιβληθεί, δύναται να προτείνει την διενέργεια της 
πρακτικής άσκησης του αιτούντος σε περισσότερους 
φορείς ή σε περισσότερα τμήματα του εκάστοτε φο−
ρέα, προσδιορίζοντας παράλληλα τον χρόνο πρακτικής 
άσκησης σε καθένα εξ αυτών. 

2. Η έναρξη της αξιολογούμενης πρακτικής άσκησης 
προσαρμογής δηλώνεται στον Π.Σ.Φ., ο οποίος ορίζει 
τον Συντονιστή Πρακτικής Άσκησης Προσαρμογής.

Ο Συντονιστής ελέγχει σε τακτά χρονικά διαστήματα 
αν πραγματοποιείται κανονικά η άσκηση, ενημερώνο−
ντας σχετικά το βιβλίο ασκούμενων της παραγράφου 
3. Επίσης ενημερώνεται από τον υπεύθυνο του φορέα 
όπου πραγματοποιείται η άσκηση για τυχόν προβλήμα−
τα που ανακύπτουν κατά την διάρκεια αυτής και συνυ−
πογράφει με τον υπεύθυνο του φορέα το πιστοποιητικό 
ευδόκιμης πρακτικής άσκησης.

3. Ο Π.Σ.Φ. τηρεί «Βιβλίο Ασκουμένων», στο οποίο ανα−
γράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία 
της αίτησης, η ημερομηνία της Υπεύθυνης Δήλωσης 
της παραγράφου 5, ο αριθμός μητρώου και τα στοιχεία 
του φορέα, ήτοι του δημόσιου νοσοκομείου που θα 
πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση προσαρμογής 
(επωνυμία και έδρα του φορέα), καθώς και τα στοιχεία 
του υπεύθυνου του φορέα. Στο «Βιβλίο Ασκουμένων» κα−
ταχωρείται επίσης η έκθεση αξιολόγησης της προόδου 
της πρακτικής άσκησης προσαρμογής, που συντάσσεται 
από τον υπεύθυνο του φορέα. 

4. Ο επιλεγείς φορέας ορίζει ως υπεύθυνο επαγγελμα−
τία φυσικοθεραπευτή ή ιατρό ορθοπεδικό, υπό την επί−
βλεψη του οποίου πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση 
προσαρμογής. Ο υπεύθυνος συντάσσει σχετική εξαμηνι−
αία έκθεση αξιολόγησης, την οποία υποβάλλει αμελλητί 
στον Π.Σ.Φ. Αν στον ενδιαφερόμενο έχει επιβληθεί με 
την απόφαση επιβολής αντισταθμιστικών μέτρων πρα−
κτική άσκηση προσαρμογής διάρκειας μικρότερης των 
έξι μηνών, η σχετική έκθεση αξιολόγησης συντάσσεται 

από τον υπεύθυνο και υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή 
με την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης.

Ο υπεύθυνος του φορέα οφείλει να ενημερώνει τον 
Συντονιστή για κάθε πρόβλημα που ανακύπτει κατά την 
πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης προσαρμογής.

5. Η έναρξη της πρακτικής άσκησης προσαρμογής 
γνωστοποιείται στον Π.Σ.Φ. με δήλωση του αιτούντα, 
η οποία συνοδεύεται με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/1986, υπογεγραμ−
μένη και θεωρημένη από αρμόδια αρχή για το γνήσιο 
της υπογραφής, του υπεύθυνου του φορέα στον οποίο 
πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση στην οποία θα 
αναφέρονται: 

i) η ημερομηνία έναρξης της πρακτικής άσκησης προ−
σαρμογής, 

ii το όνομα του υπεύθυνου του φορέα σύμφωνα με 
την παράγραφο 4

iii) το τμήμα ή τμήματα όπου θα πραγματοποιηθεί η 
πρακτική άσκηση προσαρμογής,

β) Ακριβές αντίγραφο της απόφασής της, κατά περί−
πτωση, αρμόδιας αρχής του άρθρου 1 περί της επιβολής 
αντισταθμιστικών μέτρων και του προσδιορισμού της 
διάρκειας της πρακτικής άσκησης.

γ) Απλό φωτοαντίγραφο της δήλωσης του αιτούντα 
προς το Σ.Α.Ε.Π., με την οποία επιλέγει το αντισταθμιστι−
κό μέτρο της πρακτικής άσκησης προσαρμογής, σύμφω−
να με την παράγραφο 4 του άρθρου 57 του π.δ. 38/2010.

δ) Βεβαίωση από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα 
περί δημόσιας ή ιδιωτικής ασφάλισης του ασκουμένου 
κατά του κινδύνου ατυχήματος. 

6. Ο ασκούμενος εκτελεί αποκλειστικώς και μόνον κα−
θήκοντα που ανήκουν στον κύκλο των συνήθων υπηρεσι−
ακών καθηκόντων και των επαγγελματικών δικαιωμάτων 
των φυσικοθεραπευτών, όπως αυτά προσδιορίζονται 
από την κείμενη νομοθεσία και τον Π.Σ.Φ.

7. Μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης προ−
σαρμογής, ο ασκούμενος υποχρεούται να προσκομίσει 
στον Π.Σ.Φ. πιστοποιητικό ευδόκιμης πρακτικής άσκησης 
που εκδίδεται από τον φορέα στον οποίο αυτή έχει 
πραγματοποιηθεί. 

8. Με βάση το πιστοποιητικό ευδόκιμης πρακτικής 
άσκησης ο Π.Σ.Φ. χορηγεί στον ασκούμενο «Βεβαίωση 
αξιολογούμενης πρακτικής άσκησης προσαρμογής», ο 
τύπος της οποίας ορίζεται στο Παράρτημα.

9. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τη χορηγηθείσα 
βεβαίωση της παραγράφου 8, συνοδευόμενη από το 
πιστοποιητικό ευδόκιμης πρακτικής άσκησης της πα−
ραγράφου 7 στην, κατά περίπτωση, αρμόδια αρχή του 
άρθρου 1.

10. Σε περίπτωση μη ευδόκιμης πρακτικής άσκησης ο 
ενδιαφερόμενος δύναται, εφόσον το επιθυμεί, να επα−
ναλάβει την πρακτική άσκηση προσαρμογής στον ίδιο ή 
άλλο φορέα τηρώντας τη διαδικασία της παραγράφου 5. 

Άρθρο 4
Δοκιμασία επάρκειας

1. Η δοκιμασία επάρκειας διεξάγεται στον Π.Σ.Φ. από 
Ειδικές Επιτροπές, οι οποίες συγκροτούνται από τον 
εν λόγω Σύλλογο και αποτελούνται από τακτικά μέλη 
αυτού, εγνωσμένου επιστημονικού και επαγγελματικού 
κύρους με ανάλογη ειδικότητα, προς το αντικείμενο 
της δοκιμασίας.
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2. Οι Επιτροπές είναι τριμελείς για κάθε ειδικότητα 
και ένα τουλάχιστον εκ των μελών τους, το οποίο και 
ορίζεται πρόεδρος, οφείλει να είναι εν ενεργεία μέλος 
Ε.Π. Τμήματος Φυσικοθεραπείας των Τεχνολογικών Εκ−
παιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας. Η θητεία των μελών 
της Επιτροπής είναι τριετής.

3. Η διαδικασία της δοκιμασίας επάρκειας είναι γρα−
πτή και διενεργείται στην ελληνική γλώσσα.

4. Το αντικείμενο της δοκιμασίας επάρκειας περιορίζε−
ται στον ή στους τομείς γνώσεων που έχουν επιβληθεί 
ως αντισταθμιστικά μέτρα από την, κατά περίπτωση, 
αρμόδια αρχή του άρθρου 1.

5. Η εξεταζόμενη ύλη στο πλαίσιο της δοκιμασίας 
επάρκειας ορίζεται από την επιτροπή της παραγράφου 
1 και ανακοινώνεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν την 
ημερομηνία διεξαγωγής της δοκιμασίας. Με την ίδια 
ανακοίνωση παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τη 
διεξαγωγή της δοκιμασίας επάρκειας, όπως ιδίως ο 
ακριβής χρόνος και χώρος διεξαγωγής της δοκιμασίας, 
τυχόν βοηθήματα που επιτρέπεται να χρησιμοποιούν οι 
ενδιαφερόμενοι κατά την εξέτασή τους, κ.λπ.

6. Η αξιολόγηση της δοκιμασίας επάρκειας γίνεται 
από την επιτροπή της παραγράφου 1 σε βαθμολογική 
κλίμακα από το ένα έως το δέκα ή πολλαπλάσιό του. 
Επιτυχών θεωρείται αυτός που συγκέντρωσε βαθμο−
λογία ίση τουλάχιστον με ποσοστό 50% της μέγιστης 
δυνατής βαθμολογίας. Σε περίπτωση αποτυχίας, ο εν−
διαφερόμενος δύναται, εφόσον το επιθυμεί, να επανα−
λάβει τη δοκιμασία επάρκειας σε επόμενες εξεταστικές 
περιόδους.

7. Η δοκιμασία επάρκειας διενεργείται τουλάχιστον 
τέσσερις φορές το χρόνο, σύμφωνα με πάγια απόφα−
ση του Π.Σ.Φ., τα αποτελέσματά της ανακοινώνονται 
εντός εικοσαημέρου από τη διεξαγωγή της δοκιμασίας 

και κοινοποιούνται ταυτόχρονα στην, κατά περίπτωση, 
αρμόδια αρχή του άρθρου 1.

8. Για την συμμετοχή του στη δοκιμασία επάρκειας ο 
ενδιαφερόμενος υποβάλλει στον Π.Σ.Φ. σχετική αίτηση 
που συνοδεύεται από ακριβές αντίγραφο της απόφασης 
με την οποία επιβλήθηκαν αντισταθμιστικά μέτρα στον 
αιτούντα από την, κατά περίπτωση, αρμόδια αρχή του 
άρθρου 1, καθώς και απλό φωτοαντίγραφο της δήλωσης 
του τελευταίου προς το Σ.Α.Ε.Π., με την οποία επιλέ−
γει το αντισταθμιστικό μέτρο της δοκιμασίας επάρκει−
ας, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 57 του 
π.δ. 38/2010.

Άρθρο 5
Μεταβατικές διατάξεις

1. Όσοι έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία αντιστάθμισης 
βάσει απόφασης του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγ−
γελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
(Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.) που καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του 
άρθρου 60 του π.δ. 38/2010, υπάγονται εφεξής στην 
αρμοδιότητα του Σ.Α.Ε.Π.

2. Διαδικασίες διενέργειας αντιστάθμισης που έχουν 
ξεκινήσει πριν από τη δημοσίευση της παρούσας οφεί−
λουν να ολοκληρωθούν σύμφωνα με τις διατάξεις της 
αριθμ. 89034/ΙΑ/3−8−2011 απόφασης των Υπουργών Παι−
δείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Υγεί−
ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Όροι και διαδικασία 
διενέργειας αντισταθμιστικών μέτρων σύμφωνα με το 
π.δ. 38/2010» (ΦΕΚ 2047 Β΄). Τυχόν επανάληψη της δι−
αδικασίας αντιστάθμισης, σε περίπτωση μη ευδόκιμης 
πρακτικής άσκησης ή μη επιτυχούς συμμετοχής σε δο−
κιμασία επάρκειας, διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρούσας.
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Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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    Αριθμ. 54337/Ε5 (2)
Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του 

Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά 
με τίτλο: «Διοίκηση Επιχειρήσεων − Master in Business 
Administration (ΜΒΑ) με τέσσερις κατευθύνσεις: α) Ηλε−
κτρονικό Επιχειρείν − Master in Business Administration 
in Ε−Βusiness, β) Μάρκετινγκ και Επικοινωνία − Master in 
Business Administration in Marketing and Communication, 
γ) Εφοδιαστική Αλυσίδα και Μεταφορές− Master in 
Business Administration in Supply Chain Management and 
Transportation και δ) Στελεχών Επιχειρήσεων και Ορ−
γανισμών − Executive Master in Business Administration»

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 80 παρ. 11 περ. α του Ν. 4009/2011 (Α´ 195)

«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπου−
δών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του 
άρθρου 47 περ. γ του Ν. 4025/2011 (Α΄ 228), του άρθρου 
5 παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (Α´ 159) και του άρθρου 34 
παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (Α´ 24).

β) Του Ν. 3685/2008 (Α΄ 148) «Θεσμικό πλαίσιο για 
τις μεταπτυχιακές σπουδές» (και ιδίως του άρθρου 6), 
όπως τροποποιήθηκε διαδοχικά με τις διατάξεις του 
άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (Α΄ 177), του άρθρου 27 
του Ν. 3794/2009 (Α΄ 156) και του άρθρου 37 παρ. 5 του 
Ν. 3848/2010 (Α΄ 71). 

γ) Του Ν. 3374/2005 (Α΄ 189) «Διασφάλιση της ποιό−
τητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων – Παράρτημα 
Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

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

3. Τη με αριθμ. Φ.5/89656/Β3/2007 (Β´ 1466) υπουργική 
απόφαση «Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και 
Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων».

4. Το Π.Δ. 69/2013 (Φ.Ε.Κ. 119/Α΄/28−05−2013) «Μετονο−
μασία Τμημάτων – Συγχώνευση Τμημάτων – Κατάργηση 
Παραρτήματος – Κατάργηση Τμημάτων – Συγκρότηση 
Σχολών του Τ.Ε.Ι. Πειραιά», όπως τροποποιήθηκε με το 
Π.Δ. 127/2013 (Φ.Ε.Κ. 190/Α΄/16−09−2013).

5. Το Απόσπασμα της υπ’ αριθμ. 11/25−11−2013 Πράξης 
της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος 
Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.

6. Το Απόσπασμα της υπ’ αριθμ. 7/10−12−2013 Πράξης 
της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.

7. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 75/13−01−2012 έγγραφο της Αρ−
χής Διασφάλισης Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης 
(Α.ΔΙ.Π.) με τη συνημμένη από το Μάρτιο του 2011 Έκθεση 
Εξωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος Διοίκησης Επι−
χειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά από την Α.ΔΙ.Π.

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

Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 τη 
λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. 
Πειραιά με τίτλο: «Διοίκηση Επιχειρήσεων − Master in 
Business Administration (ΜΒΑ) με τέσσερις κατευθύν−

σεις: α) Ηλεκτρονικό Επιχειρείν − Master in Business 
Administration in Ε−Βusiness, β) Μάρκετινγκ και Επικοινω−
νία − Master in Business Administration in Marketing and 
Communication, γ) Εφοδιαστική Αλυσίδα και Μεταφο−
ρές − Master in Business Administration in Supply Chain 
Management and Transportation και δ) Στελεχών Επιχει−
ρήσεων και Οργανισμών − Executive Master in Business 
Administration», σύμφωνα με τα εξής:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά ορ−
γανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: 
«Διοίκηση Επιχειρήσεων − Master in Business Administration 
(ΜΒΑ) με τέσσερις κατευθύνσεις: α) Ηλεκτρονικό Επιχειρείν − 
Master in Business Administration in Ε−Βusiness, β) Μάρκε−
τινγκ και Επικοινωνία − Master in Business Administration in 
Marketing and Communication, γ) Εφοδιαστική Αλυσίδα και 
Μεταφορές − Master in Business Administration in Supply 
Chain Management and Transportation και δ) Στελεχών Επι−
χειρήσεων και Οργανισμών − Executive Master in Business 
Administration», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (Α΄ 148), όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η εξειδικευμένη εκπαίδευση 
αποφοίτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. στην επιστήμη της 
Διοίκησης, με τέσσερις κατευθύνσεις: α) Ηλεκτρονικό 
Επιχειρείν, β) Μάρκετινγκ και Επικοινωνία, γ) Εφοδιαστική 
Αλυσίδα και Μεταφορές και δ) Στελεχών Επιχειρήσεων 
και Οργανισμών. Περισσότερο αναλυτικά, τα γνωστικά 
αντικείμενα καλύπτουν τις γνώσεις, δεξιότητες και τάσεις: 
στη Διοικητική Επιστήμη, στην καινοτόμο Τεχνολογία 
Πληροφορίας και Επικοινωνίας στο σύγχρονο επιχειρη−
ματικό περιβάλλον, στον τομέα της διαχείρισης της Εφο−
διαστικής Αλυσίδας και των Μεταφορών, στις σύγχρονες 
μορφές Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, στην εφαρμογή 
όλων των παραπάνω σε τομείς δραστηριοποίησης της 
Ελληνικής Οικονομίας, στον εμπλουτισμό θεωρητικών 
γνώσεων και στην ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων για τη στελέχωση θέσεων ευθύνης του ανώ−
τερου και ανώτατου επιπέδου διοίκησης.

Στόχος του Π.Μ.Σ. είναι η απόκτηση εξειδικευμένης επιστη−
μονικής γνώσης και δεξιοτήτων από τους συμμετέχοντες 
στα προαναφερθέντα αντικείμενα, ώστε να επιτύχουν: α) την 
ανάπτυξη των ικανοτήτων τους για την ανάλυση και επίλυση 
προβλημάτων και β) τη συγκρότηση επαρκούς γνωστικής 
υποδομής, χρήσιμης για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσε−
ων, την προσαρμογή των συστημάτων διοίκησης και λειτουρ−
γιών σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον, 
καθώς και την εμβάθυνση των γνώσεων και δεξιοτήτων που 
απαιτούνται από ηγετικά στελέχη επιχειρήσεων και οργα−
νισμών με τη διενέργεια περαιτέρω έρευνας και μελέτης. 

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του 
Τ.Ε.Ι. Πειραιά απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδί−
κευσης (Μ.Δ.Ε.) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων − Master in 
Business Administration (ΜΒΑ) με τέσσερις κατευθύν−
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σεις: α) Ηλεκτρονικό Επιχειρείν − Master in Business 
Administration in Ε−Βusiness, β) Μάρκετινγκ και Επικοι−
νωνία − Master in Business Administration in Marketing 
and Communication, γ) Εφοδιαστική Αλυσίδα και Με−
ταφορές − Master in Business Administration in Supply 
Chain Management and Transportation και δ) Στελεχών 
Επιχειρήσεων και Οργανισμών − Executive Master in 
Business Administration.

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, απόφοι−
τοι όλων των Τμημάτων των ελληνικών Α.Ε.Ι. και των 
ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. 
Επιπρόσθετα, στην κατεύθυνση Στελεχών Επιχειρήσεων 
και Οργανισμών γίνονται δεκτοί υποψήφιοι με τουλάχι−
στον τριετή επαγγελματική εμπειρία σε θέση ευθύνης 
φορέων του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα και με 
άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. 

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχι−
ακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τέσ−
σερα (4) εξάμηνα σπουδών, εκ των οποίων το τέταρτο 
διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλω−
ματικής εργασίας.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοι−
τητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέ−
ταση των μεταπτυχιακών μαθημάτων και σε εκπόνηση 
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. 

Το Π.Μ.Σ. είναι πλήρους φοίτησης. Κάθε μεταπτυχια−
κός φοιτητής πρέπει κατά τα τρία πρώτα εξάμηνα να 
παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς συνολικά σε 
δώδεκα (12) μαθήματα, δηλαδή σε τέσσερα (4) μαθήματα 
ανά εξάμηνο σπουδών, τα οποία αντιστοιχούν σε τριάντα 
(30) πιστωτικές μονάδες (ECTS) ανά εξάμηνο σπουδών. 
Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε 7,5 πιστωτικές μονάδες 
(ECTS). Κατά το Δ΄ εξάμηνο οι φοιτητές υποχρεούνται 
σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, που 
αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται εκατόν εί−
κοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. είναι η ελληνική ή 
η αγγλική. 

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α΄ Εξάμηνο

α/α Μαθήματα 
Υποχρεωτικά−Κορμού

Πιστωτικές 
μονάδες (ECTS)

1 Ποσοτικές Μέθοδοι − 
Quantitative Methods 7,5

2 Διοικητική Λογιστική − 
Managerial Accounting 7,5

3 Διοίκηση Μάρκετινγκ − 
Marketing Management 7,5

4

Ανάλυση και Σχεδίαση 
Πληροφοριακών Συστημάτων −
Analysis and Design of 
Information Systems

7,5

Σύνολο: 30

Β΄ Εξάμηνο

α/α Μαθήματα 
Υποχρεωτικά−Κορμού

Πιστωτικές 
μονάδες (ECTS)

1 Χρηματοοικονομική Διοίκηση − 
Financial Management 7,5

2 Διοίκηση Λειτουργιών − 
Operations Management 7,5

Μαθήματα Κατευθύνσεων
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 

ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ − Ε−BUSINESS

3 Τεχνολογία Δικτύων − Digital 
Networks 7,5

4

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη 
Εφαρμογών Ηλεκτρονικού 
Επιχειρείν − Design and 
Development of Ε−Βusiness 
Applications

7,5

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ − 
MARKETING AND 
COMMUNICATION

5 Ψηφιακό Μάρκετινγκ − Digital 
Marketing 7,5

6 Επιχειρησιακή Επικοινωνία − 
Corporate Communication 7,5

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ 
ΑΛΥΣΙΔΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ − 

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 
AND TRANSPORTATION

7 Επιχειρησιακή Έρευνα − 
Operational Research 7,5

8
Διαχείριση Εφοδιαστικής 
Αλυσίδας − Supply Chain 
Management

7,5

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΤΕΛΕΧΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ − 
EXECUTIVE MBA

9

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη 
Εφαρμογών Ηλεκτρονικού 
Επιχειρείν − Design and 
Development of Ε−Βusiness 
Applications

7,5

10 Επιχειρησιακή Έρευνα − 
Operational Research 7,5

Σύνολο ανά κατεύθυνση: 30

Γ΄ Εξάμηνο

α/α Μαθήματα Κατευθύνσεων Πιστωτικές 
μονάδες (ECTS)

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 
ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ − Ε−BUSINESS

1

Στρατηγική και Μοντέλο 
Λειτουργίας του 
Ηλεκτρονικού Επιχειρείν − 
Strategy and Ε−Business 
Operational Models

7,5

2

Θεσμικό Πλαίσιο και 
Δεοντολογία του 
Ηλεκτρονικού Επιχειρείν − 
Regulatory Framework and 
Code of Ethics for Ε−Business

7,5

3 Επιχειρηματική Ευφυΐα − 
Business Intelligence 7,5
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4 Διαχείριση Αλλαγής − Change 
Management 7,5

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ −
MARKETING AND 
COMMUNICATION

5

Μέσα και Πρακτικές της 
Διοίκησης Επωνυμίας − Media 
and Practices for Brand 
Management

7,5

6 Διαχείριση Αλλαγής − Change 
Management 7,5

7
Ολοκληρωμένη Επικοινωνιακή 
Στρατηγική − Integrated 
Communication Strategy

7,5

8

Έρευνα Αγοράς και 
Συμπεριφορά Καταναλωτή − 
Market Research and 
Consumer Behavior

7,5

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ 
ΑΛΥΣΙΔΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ − 

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 
AND TRANSPORTATION

9 Διοίκηση Παραγωγής − 
Production Management 7,5

10
Διακίνηση Υλικών και 
Μεταφορές − Transport of 
Materials 

7,5

11

Οργάνωση και Διαχείριση 
Αποθεμάτων − Organization 
and Management of Storage 
Facilities (stocks)

7,5

12

Ποιοτικός Έλεγχος στον 
Εφοδιασμό και τις Μεταφορές 
−Quality Control in Supply 
Chain and Transportation 

7,5

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΤΕΛΕΧΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ − EXECUTIVE 
MBA

13 Επιχειρηματική Ευφυΐα − 
Business Intelligence 7,5

14 Διαχείριση Αλλαγής − Change 
Management 7,5

15 Διοίκηση Παραγωγής − 
Production Management 7,5

16
Ολοκληρωμένη Επικοινωνιακή 
Στρατηγική − Integrated 
Communication Strategy

7,5

Σύνολο ανά κατεύθυνση: 30

Δ΄ Εξάμηνο

Πιστωτικές 
μονάδες (ECTS)

Μεταπτυχιακή Διπλωματική 
Εργασία − Master Thesis 30

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ 
ΜΟΝΑΔΩΝ (ECTS) 120

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος στο πρόγραμμα ορίζε−
ται κατ’ ανώτατο όριο σε πενήντα (50) μεταπτυχιακούς 
φοιτητές συνολικά για τις τρεις κατευθύνσεις: α) Ηλε−
κτρονικό Επιχειρείν − E−Business, β) Μάρκετινγκ και Επι−
κοινωνία − Marketing and Communication, γ) Εφοδιαστική 

Αλυσίδα και Μεταφορές − Supply Chain Management and 
Transportation. Στην κατεύθυνση (δ) Στελεχών Επιχειρή−
σεων και Οργανισμών − Executive MBA γίνονται δεκτοί 
ετησίως κατ’ ανώτατο όριο τριάντα (30) μεταπτυχιακοί 
φοιτητές. Επιπλέον του αριθμού των εισακτέων γίνονται 
δεκτοί και υπότροφοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 4 του Ν. 3685/2008 (Α΄ 148).

Άρθρο 8
Προσωπικό

Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων μπο−
ρούν να συμμετέχουν εκτός από μέλη Ε.Π. του Τμήματος 
Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά και μέλη Ε.Π. 
άλλων Τ.Ε.Ι. ή μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων της ημεδαπής, 
καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 (Α΄ 148).

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουρ−
γήσει στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Διοίκησης Επι−
χειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά με την υπάρχουσα υποδομή.

Άρθρο 10
Διάρκεια λειτουργίας

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 80 παρ. 
11 περ. α του Ν. 4009/2011 (Α´ 195), όπως τροποποιήθηκε 
με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ του Ν. 4025/2011 
(Α´ 228), του άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (Α´ 159) 
και του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (Α´ 24), το 
Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 
2021−2022, oπότε και θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συ−
νέχισης της λειτουργίας του.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

1. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. υπολογί−
ζεται σε 180.000 € και αναλύεται ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Ευρώ Ποσοστό

Κόστος 
Εκπαίδευσης 91.800,00 51%

Διοικητική 
Υποστήριξη 11.700,00 6,5%

Λειτουργικά 
Έξοδα 13.500,00 7,5%

Ε.Λ.Κ.Ε. Τ.Ε.Ι. 
Πειραιά 18.000,00 10%

Τ.Ε.Ι. Πειραιά 45.000,00 25%
ΣΥΝΟΛΟ 180.000 100%

2. Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από 
δίδακτρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του 
Ν. 3685/2008 (Α΄ 148), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις

Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα 
απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυ−
χιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 8 Απριλίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ 
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   Αριθμ. 128861 (3)
Προσθήκη σχολών στο ωδείο της «Μ. ΣΤΕΦΑΝΗ ΚΑΙ 

ΣΙΑ Ο.Ε» και με δ.τ «ΠΑΝΑΡΜΟΝΙΟ ΩΔΕΙΟ». 

 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. Ι τομέας στ΄ αριθ. 

28 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τ. Α΄/8−6−2006) όπως προ−
στέθηκαν με το άρθρο 94 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 
87/τ. Α΄/7−6−2010).

2. Το Β.Δ. 16/1966 (ΦΕΚ 7/τ. Α΄/15.01.1966) «Περί ιδρύσεως 
ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 7/Α/1966) και του 
άρθρου 10 του Ν. 3207/2003 «Ρύθμιση θεμάτων Ολυμπι−
ακής προετοιμασίας και άλλες διατάξεις».

3. Το Ν. 299/1976 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αφορώ−
ντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των ιδιωτικών μου−
σικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 90/Α/1976) και του από 11.11.1957 
β.δ/τος «Περί κυρώσεως του εσωτερικού κανονισμού του 
Ωδείου Θεσσαλονίκης» (ΦΕΚ 229/Α/1957).

4. Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/οικ.38573/1216/31.3.2011 Κ.Υ.Α. 
(ΦΕΚ 693/Β/2011 περί «Διεκπεραίωση και απλούστευση 
της διοικητικής διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ−
σης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων (Ωδείων, Μουσικών Σχολών ή Παραρτημάτων 
αυτών) μέσω των ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης».

5. Την με αρ. 7388/7.2.1994 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 
123/Β/23.2.1994) «Καθορισμός παραβόλου για ίδρυση 
Ανωτέρω Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης και ιδι−
ωτικών Μουσικών Εκπαιδευτηρίων».

6. Την με αρ. Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/33990/ 
31.8.1987 (ΦΕΚ 500/Β/16.9.1987) «Προϋποθέσεις λειτουρ−
γίας τμήματος κρουστών», Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟ/
ΓΝΟΣ/33991/31.8.1987 (ΦΕΚ 500/Β/16.9.1987) «Προϋποθέ−
σεις λειτουργίας τμήματος κλαβικύμβαλου (τσέμπαλο)», 
Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/33992 /31.8.1987 (ΦΕΚ 
500/Β/16.9.1987) «Προϋποθέσεις λειτουργίας τμήματος 
κλασικής κιθάρας», Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/
ΤΟΠΥΝΣ/85303/31.8.2007 (ΦΕΚ 1913/Β/14.9.2007) «Προϋ−
ποθέσεις λειτουργίας Σχολής Σαξοφώνου», Υπουργική 
Απόφαση ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/85301/2007 (ΦΕΚ 1913/
Β/31.8.2007) «Προϋποθέσεις λειτουργίας Σχολής Διεύ−
θυνσης Χορωδίας» και Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟ/ΔΟΕ−
ΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/22328/10.3.2009 (ΦΕΚ 530/Β/23.3 2009) «Προ−
ϋποθέσεις λειτουργίας Σχολής Διεύθυνσης Ορχήστρας».

7. Την με αρ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/18917/21.07.1994 
Απόφαση του ΥΠ.ΠΟ. με την οποία χορηγήθηκε άδεια 
ίδρυσης και λειτουργίας του Ωδείου «ΠΑΝΑΡΜΟΝΙΟ 
ΩΔΕΙΟ» στην εταιρεία «ΜΑΡΙΑ ΣΤΕΦΑΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε» 
(ΦΕΚ 641/Β΄/26.8.1994)

8. Την με αρ. ΥΠ.ΠΟ.//ΚΑΤΕΧΝ/Δ/31752 απόφαση του 
ΥΠ.ΠΟ. με την οποία εγκρίθηκε η μεταστέγαση του Ωδεί−
ου «ΠΑΝΑΡΜΟΝΙΟ ΩΔΕΙΟ» στο κτήριο επί της οδού Φρα−
γκοπούλου 36 ισόγειο Ν. Ψυχικό (ΦΕΚ 1074/Β΄/14.08.2002).

9. Την με αρ. πρωτ. 053373/11.02.2014 αίτηση της ΖΩ−
ΓΡΑΦΟΥ Φαιναρέτη νόμιμη εκπρόσωπο της εταιρείας 
«Μ. ΣΤΕΦΑΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε» με δ.τ «ΠΑΝΑΡΜΟΝΙΟ ΩΔΕΙΟ» 
για την προσθήκη σχολών (Ενόργανης Μουσικής, Διεύ−
θυνσης Ορχήστρας, Διεύθυνσης Χορωδίας, σχολή Μο−
νωδίας με τμήμα Μελοδραματικής, σχολή Σαξοφώνου) 
στο Ωδείο με την επωνυμία «ΠΑΝΑΡΜΟΝΙΟ ΩΔΕΙΟ» και 
τα υποβληθέντα δικαιολογητικά.

10. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δή−
μου Αθηναίων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Από−

φαση 3234/3093/2012 του Γεν. Γρ. Αποκεντρωμένης 
Διοικ. Αττικής, ΦΕΚ 58/τ. Β΄/25.01.2012 και απόφαση 
33286/27563/2013 του Γεν. Γρ. Αποκεντρωμένης Διοικ. 
Αττικής, ΦΕΚ 1517/τ. Β΄/20.06.2013).

11. Τις με αρ.πρ. 13404/2013 (ΑΔΑ: ΒΕ17Ω6Μ−7Θ1) και 
16008/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΙ6Ω6Μ−Ξ1Γ) Αποφάσεις Δημάρχου 
περί ορισμού Αντιδημάρχων και ανάθεσης αρμοδιοτή−
των της Δ/νης Εμπορίου και Ανάπτυξης στον Αντιδή−
μαρχο Γεώργιο Αναγνωστόπουλο, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη λειτουργία (προσθήκη) σχολών:
1. Σχολής Ενόργανης Μουσικής με τμήματα: 
α) ΑΡΠΑ 
β) ΚΡΟΥΣΤΩΝ 
γ) ΚΛΑΒΙΚΥΜΒΑΛΟΥ (ΤΣΕΜΠΑΛΟΥ)
2. Σχολή Διεύθυνσης Ορχήστρας
3. Σχολή Διεύθυνσης Χορωδίας.
4. Σχολή Μονωδίας με τμήμα Μελοδραματικής και
5. Σχολή Σαξοφώνου, στο Ωδείο «ΠΑΝΑΡΜΟΝΙΟ 

ΩΔΕΙΟ» επί της οδού Φραγκοπούλου 36 ισόγειο περι−
οχή Νέο Ψυχικό.

Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δα−
πάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 28 Μαρτίου 2014

Ο Αντιδήμαρχος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 

F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(4)

     Στην αριθμ. 84/10/2014 καταλογιστική πράξη του Προ−
ϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών, που δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ 729/τ. Β΄/21.3.2014, στη σελίδα 11658 στην υπο−
γραφή αυτής, γίνεται η εξής διόρθωση:

Από την εσφαλμένη: 
«Ο Προϊστάμενος Τμήματος

 Τελωνειακών και Δασμολογικών Διαδικασιών
Δ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ»

Στην ορθή: 
«Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΑΒΑΣ»

  (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)

F
(5)

    Στην 2168/12.02.2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΑΜ−Θ που δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ 503/ τ. Β΄/ 28.02.2014 α) στη σελίδα 02 στην Δ΄ 
στήλη, στον 10 στίχο εκ των άνω (Τμήμα Περιβάλλοντος 
και Υδροοικονομίας οι ημέρες κίνησης εκτός έδρας για 
τον κλάδο ΔΕ Τεχνικών), Β) στη σελίδα 04 στην Α στήλη, 
στον 01 στίχο εκ των κάτω (ΤΜΗΜΑ ΠΑΜ−ΠΣΕΑ)

Α) διορθώνεται:
το εσφαλμένο «... 40 ...» 
στο ορθό «... 60 ...»
Β) διορθώνεται:
το εσφαλμένο: «... ΤΜΗΜΑ ΠΑΜ−ΠΣΕΑ ...» 
στο ορθό: «... ΤΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ....»

   (Από το ΤΜ. ΔΙΟΙΚ. − ΟΙΚΟΝ. Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ)  
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