
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Λειτουργία Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματι-
κής Κατάρτισης αρμοδιότητας Υπουργείου Υγεί-
ας, εκπαιδευτικής περιόδου 2021-2022.

2 Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στον Δήμο Δέλ-
τα, Θεσσαλονίκης.

3 Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 40134/13-10-2020 κοι-
νής υπουργικής απόφασης «Άσκηση υποψηφίων 
δικηγόρων στον Δήμο Χαλκηδόνος» (Β΄ 4535).

4 Έγκριση ίδρυσης του Προγράμματος Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών με τίτλο: «ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ-
ΣΗΣ» του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής 
του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

5 Διόρθωση σφαλμάτων στην υπό στοιχεία ΕΑ-
ΛΕ/Γ.Π. 29274/18-05-2021 απόφαση του Υπουρ-
γού Υγείας (Β΄ 2076).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Γ6α/Γ.Π.31368 (1)
   Λειτουργία Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματι-
κής Κατάρτισης αρμοδιότητας Υπουργείου Υγεί-
ας, εκπαιδευτικής περιόδου 2021-2022. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 58 του ν. 4316/2014 «Ίδρυση παρατη-

ρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, 
ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 270), όπως αντικαταστάθηκε 
με την παρ. 3 του άρθρου 51 του ν. 4384/2016 (Α΄ 78),

β. της παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 4186/2013 «Αναδι-
άρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές 
διατάξεις» (Α΄ 193),

γ. του άρθρου 4 του ν. 4777/2021 «Εισαγωγή στην 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 25),

δ. του ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης και άλ-
λες διατάξεις» (Α΄ 254),

ε. της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπεί-
γοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης 
κορωνοϊού», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του 
ν. 4682/2020 (Α΄ 76),

στ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121),

ζ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (Α΄ 148).

2. Την υπ’  αρ. 5954/2014 απόφαση του Υπουργού 
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Κανονισμός Λειτουργίας 
Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που 
υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης 
(Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)» (Β’ 1807), όπως τροποποιήθηκε με την υπό 
στοιχεία Κ1/54904/13.05.2020 απόφαση και ισχύει.

3. Την υπ’ αρ. 12972/2015 απόφαση του Υπουργού 
Υγείας «Ίδρυση Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελμα-
τικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ), αρμοδιότητας Υπουργείου 
Υγείας» (Β’ 1038), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 
24571/2015 απόφαση του Υπουργού Υγείας (Β’ 1553).

4. Την παρ. 1 του άρθρου 4 της υπό στοιχεία Γ4α/
Γ.Π.55004/15/2016 κοινής υπουργικής απόφασης «Ρύθ-
μιση θεμάτων που αφορούν την οργάνωση, τη λειτουρ-
γία, το προσωπικό καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια 
που αφορά τα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) του ν. 4186/2013 αρμοδιότητας 
Υπουργείου Υγείας» (Β’ 2049).

5. Την υπό στοιχεία Γ4α/Γ.Π.οικ.62149/2016 υπουργική 
απόφαση «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων της διαδικα-
σίας επιλογής καταρτιζόμενων στα Δημόσια Ινστιτούτα 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) του ν. 4186/2013 
αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας» (Β’ 2742), όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει.

6. Την υπό στοιχεία Υ4/2021 απόφαση «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, Βασί-
λειο Κοντοζαμάνη» (Β’ 32).

7. Την υπό στοιχεία Γ4α/Γ.Π.64736/1-9-2017 απόφαση 
του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας (ΑΔΑ: 75ΡΝ465ΦΥΟ-
Π3Θ) με θέμα «Διαδικασία - κριτήρια για την επιλογή 
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εκπαιδευτών για διδασκαλία μαθημάτων στα Δημόσια 
Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) του 
ν. 4186/2013, αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας».

8. Την υπό στοιχεία Γ6α/Γ.Π.οικ.7710/29-1-2018 εγκύ-
κλιο (ΑΔΑ:ΩΜΑΓ465ΦΥΟ-Ζ96) με θέμα «Έγκριση για 
την επιλογή εκπαιδευτών για διδασκαλία μαθημάτων 
στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης 
(Δ.Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας».

9. Την υπό στοιχεία Γ6α/Γ.Π.οικ.33346/30-4-2018 εγκύ-
κλιο με θέμα «Συμπλήρωση υποχρεωτικού διδακτικού 
ωραρίου από το εκπαιδευτικό προσωπικό των Δ.Ι.Ε.Κ. 
του ν. 4186/2013 αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας» 
(ΑΔΑ:Ψ7ΑΜ465ΦΥΟ-ΘΕΦ).

10. Την υπό στοιχεία Γ6α/Γ.Π.οικ.80418 εγκύκλιο με 
θέμα «Σχετικά με την περ. β της παρ. 4 της υπό στοιχεία 
Γ6α/Γ.Π.οικ.33346/30-4-2018 απόφασης» (ΑΔΑ: ΨΝΕΧ-
465ΦΥΟ-ΠΡΖ).

11. Την υπό στοιχεία 54909/ΓΓ1/18-5-2021 εγκύκλιο 
της ΓΓΕΕΚ ΔΒΜ & Ν με θέμα «Ενημέρωση σχετικά με την 

εισαγωγή καταρτιζομένων στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. με την υπο-
βολή παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου».

12. Τις προτάσεις των Δ.Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργεί-
ου Υγείας για τις ειδικότητες τις οποίες θα λειτουργήσουν 
κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2021 - 2022 καθώς και το 
υπ’ αρ. 21489/18.05.2021 έγγραφο της Κεντρικής Υπηρε-
σίας του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας.

13. Την αναγκαιότητα της εύρυθμης και αποτελεσμα-
τικής λειτουργίας των Δ.Ι.Ε.Κ., αρμοδιότητας Υπουργείου 
Υγείας.

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

Τη λειτουργία των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελμα-
τικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) του ν. 4186/2013, αρμοδιότη-
τας Υπουργείου Υγείας, για την εκπαιδευτική περίοδο 
2021 - 2022, στην ειδικότητα “Βοηθός Νοσηλευτικής” 
(Γενικής Νοσηλείας, Τραυματολογίας, Χειρουργείου, 
ΜΕΘ, Ατόμων με Ειδικές Παθήσεις) και “Διασώστης - 
Πλήρωμα Ασθενοφόρου” ως ακολούθως:

Α/Α ΔΙΕΚ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΕΚ 1ης Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

1. Γ.Ν.Α«Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» 1. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (Α΄ και Γ’ εξάμηνο κατατάξεις)

2. Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»
1. Βοηθός Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας
(Α΄ και Γ’ εξάμηνο κατατάξεις)

3. Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» 1. Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου (Α΄ και Γ’ εξάμηνο κατατάξεις)

4. Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ «ΚΑΤ» 1. Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας (Α΄ και Γ’ εξάμηνο κατατάξεις)

5. Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ«Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» 1. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (Α΄ και Γ’ εξάμηνο κατατάξεις)

ΔΙΕΚ 2ης Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

6. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
1. Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων με Ειδικές Παθήσεις
Α΄ και Γ’ εξάμηνο κατατάξεις)

7.
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 

«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ»
1. Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων με Ειδικές Παθήσεις
(Α΄ και Γ’ εξάμηνο κατατάξεις)

8.
Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

«Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
1. Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου (Α΄ και Γ’εξάμηνο κατατάξεις)

9.
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ - ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ- Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ
Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας (Α΄ και Γ’ εξάμηνο κατατάξεις)
Διασώστης - Πλήρωμα ασθενοφόρου (Α΄ εξάμηνο)

10. Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»
Διασώστης - Πλήρωμα ασθενοφόρου (Α΄ εξάμηνο) Βοηθός Νοσηλευτικής 
Τραυματολογίας (Α΄ και Γ’ εξάμηνο κατατάξεις)

11. Γ.Ν. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ«ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»
Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (Α΄ και Γ’ εξάμηνο κατατάξεις)
Διασώστης - Πλήρωμα ασθενοφόρου (Α΄ και Γ’ εξάμηνο κατατάξεις)

12.
Γ.Ν. ΣΑΜΟΥ

«Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
1. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (Α΄ και Γ’ εξάμηνο κατατάξεις)

13. Γ.Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»
Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (Α΄ και Γ’ εξάμηνο κατατάξεις)
Διασώστης - Πλήρωμα ασθενοφόρου (Γ’ εξάμηνο κατατάξεις)

14. Γ.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» 1. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (Α΄ και Γ’ εξάμηνo κατατάξεις)

15. Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΪΟ
Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (Α΄ εξάμηνο)Διασώστης -
Πλήρωμα ασθενοφόρου (Α΄ και Γ’ εξάμηνο κατατάξεις)

ΔΙΕΚ 3ης Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

16. Γ.Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» 1. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (Α΄ και Γ’ εξάμηνο κατατάξεις)

17. Γ.Ν. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 1. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (Α΄ και Γ’ εξάμηνο κατατάξεις)
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18. Γ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ» 1. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (Α΄ καιΓ’ εξάμηνο κατατάξεις)

19. Γ.Ν. ΒΕΡΟΙΑΣ 1. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (Α΄ και Γ’ εξάμηνο κατατάξεις

20. Γ.Ν. ΕΔΕΣΣΑΣ 1. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (Α΄ καιΓ’ εξάμηνο κατατάξεις)

21. Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (Α΄ εξάμηνο)Βοηθός Νοσηλευτι-
κής Τραυματολογίας(Γ’ εξάμηνο κατατάξεις)

ΔΙΕΚ 4ης Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

22. Π.Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 1. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (Α΄ και Γ’ εξάμηνo κατατάξεις)

23. Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» 1. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (Α΄ και Γ’ εξάμηνο κατατάξεις)

24. Γ.Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ 1. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (Α΄ και Γ’ εξάμηνο κατατάξεις)

25. Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ 1. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (Α΄ και Γ’ εξάμηνο κατατάξεις)

26. Γ.Ν. ΞΑΝΘΗΣ 1. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (Α΄ και Γ’ εξάμηνο κατατάξεις)

27. Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ
Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου (Α΄ εξάμηνο)Διασώστης-Πλήρωμα 
Ασθενοφόρου (Α΄ και Γ’ εξάμηνο κατατάξεις)

28. Γ.Ν. ΚΙΛΚΙΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΙΕΚ 5ης Υ.ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

29. Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 1. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (Α΄ και Γ’ εξάμηνο κατατάξεις)

30. Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» 1. Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας (Α΄ και Γ’εξάμηνο κατατάξεις)

31. Γ.Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου (Α΄ εξάμηνο)Διασώστης-Πλήρωμα 
Ασθενοφόρου (Α΄ και Γ’ εξάμηνο κατατάξεις)

32. Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (Α΄ και Γ’ εξάμηνο κατατάξεις)

33. Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Βοηθός Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (Α΄ εξάμηνο)Βοηθός 
Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (Γ’ εξάμηνο κατατάξεις)

34. Γ.Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ 1. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (Α΄ και Γ’ εξάμηνο κατατάξεις)

35. Γ.Ν. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΙΕΚ 6ης Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

36. Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» 1. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (Α΄ και Γ’ εξάμηνο κατατάξεις)

37. Γ.Ν. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 1. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (Α΄ και Γ’ εξάμηνο κατατάξεις)

38. Γ.Ν. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (Α΄ και Γ’ εξάμηνο κατατάξεις)

39. Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» 1. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (Α΄ και Γ’ εξάμηνο)

40. Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ 1. Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας (Α΄ και Γ’εξάμηνο κατατάξεις)

41. Γ.Ν. ΦΙΛΙΑΤΩΝ 1. Βοηθός Νοσηλευτικής γενικής Νοσηλείας (Α΄ και Γ’ εξάμηνο κατατάξεις)

42. Γ.Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας (Α΄ εξάμηνο)Διασώστης - Πλήρωμα 
Ασθενοφόρου (Α΄ και Γ’εξάμηνο κατατάξεις)

43. Γ.Π.Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» 1. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (Α΄ και Γ’ εξάμηνο κατατάξεις)

44. Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΙΕΚ 7ης Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ

45. Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» 1. Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου (Α΄ και Γ’εξάμηνο κατατάξεις)

46.
Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

«ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ»
1. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (Α΄ και Γ’ εξάμηνο κατατάξεις)

47. Γ.Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
1. Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων με Ειδικές Παθήσεις
(Α΄ και Γ’ εξάμηνο κατατάξεις)

48. Γ.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1. Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας (Α΄ και Γ’ εξάμηνο κατατάξεις)

ΙΕΚ ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΑΣ Διασώστης - Πλήρωμα Ασθενοφόρου

ΙΕΚ ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Διασώστης - Πλήρωμα Ασθενοφόρου

Τα ανωτέρω Δ.Ι.Ε.Κ. θα λειτουργήσουν εφόσον συγκεντρώσουν τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό καταρτιζόμενων 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 της υπό στοιχεία Γ4α/Γ.Π. 55004/15/2016 κοινής υπουργικής 
απόφασης  (Β’ 2049). Δικαίωμα εγγραφής στα Δ.Ι.Ε.Κ. (επίπεδο 5) έχουν μόνο απόφοιτοι ΓΕΛ, ΕΠΑ.Λ καθώς και οι 
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κάτοχοι ισότιμων τίτλων (επίπεδο 4), όπως αυτό ορίζεται 
από τις διατάξεις της περ. α της παρ. 1 του ν. 4763/2020. 
Οι αιτήσεις των υποψηφίων καταρτιζομένων θα υποβλη-
θούν κατά το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου μετά 
από σχετική προκήρυξη του Υπουργείου Υγείας. Την ίδια 
χρονική περίοδο θα γίνουν δεκτές αιτήσεις κατατάξεων 
στο Γ’ εξάμηνο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Τα 
ΙΕΚ ΕΚΑΒ Αθήνας και Θεσσαλονίκης θα δέχονται αιτήσεις 
υποψήφιων καταρτιζομένων και εκπαιδευτών από 25 
Αυγούστου 2021 έως και 1η Σεπτεμβρίου 2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 27 Μαΐου 2021

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ   

Ι

 Αριθμ. 25000οικ. (2)
Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στον Δήμο Δέλ-

τα, Θεσσαλονίκης. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

 Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 13 του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγό-

ρων», (Α΄ 208) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του 
ν. 4745/2020 (Α΄ 214).

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 (Α΄ 98), όπως δια-
τηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019.

γ) Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α΄ 145).

δ) Των άρθρων 58 και 65 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχι-
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).

ε) Του άρθρου 119 του ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την 
ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων 
και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων-Μεσοπρόθεσμο 
Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και 
λοιπές διατάξεις» (Α΄ 105).

2. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Δέλτα (Β’ 1155/2013), όπως τροποποιήθηκε με: α) την 
υπ’ αρ. 55348/2017 (Β’ 3348) απόφαση «Έγκριση τρο-
ποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του 
Δήμου Δέλτα Νομού Θεσσαλονίκης», ως προς το άρθρο 
26 «Οργανικές θέσεις με σχέση εργασίας δημοσίου δι-
καίου», β) την υπ’ αρ. 18898/2019 (Β’ 1684) απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας-Θράκης "Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Δέλτα Νομού Θεσ-
σαλονίκης, αναφορικά με την ένταξη του Προγράμμα-
τος «Βοήθεια στο Σπίτι» στον οικείο φορέα" και γ) την 
υπ’ αρ. 43010/31.7.2019 (Β’ 3243) απόφαση του Συντο-
νιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης 
αναφορικά με τη σύσταση θέσεων για την ένταξη του 

Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» στον οικείο φορέα.
3. Την υπό στοιχεία 98261 ΕΞ 2020/7-9-2020 (Β’ 3777) 

απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 
περί μεταβίβασης της εξουσίας υπογραφής «Με εντο-
λή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Δη-
μοσιονομικής Πολιτικής, στους Προϊσταμένους Γενικών 
Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής 
Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής/Γενικού Λογι-
στηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών.

4. Την υπ’ αρ. 50941/30-11-2020 (Β’ 5358) απόφαση με-
ταβίβασης της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Υπουρ-
γού» στον Γενικό Γραμματέα Δικαιοσύνης και Ανθρωπί-
νων Δικαιωμάτων.

5. Την υπ’ αρ. 248/2018 (ΑΔΑ: 6ΓΣΔΩ9Ι-Δ1Σ) απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δέλτα.

6. Την υπ’ αρ. 7926/21-04-2021 και αρ. Α/Α 161 (ΑΔΑ: 
ΨΘΡ5Ω9Ι-7ΡΕ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δαπά-
νης.

7. Την υπ’ αρ. 3452/23-02-2021 βεβαίωση της αναπλη-
ρώτριας διευθύντριας των Οικονομικών Υπηρεσιών για 
την ύπαρξη σχετικής πίστωσης.

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκα-
λείται ετήσια συνολική δαπάνη ύψους δέκα τεσσάρων 
χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (14.400,00€), η οποία για 
το τρέχον οικονομικό έτος ανέρχεται σε οκτώ χιλιάδες 
τετρακόσια ευρώ (8.400€) που καλύπτεται από την εγ-
γεγραμμένη πίστωση του προϋπολογισμού του Δήμου 
οικονομικού έτους 2021 (ΚΑ 02.10.6041.003 «Αποζη-
μίωση ασκούμενων δικηγόρων στον Δήμο»). Για κα-
θένα από τα επόμενα έτη ανάλογη δαπάνη αυτού του 
ύψους(14.400€), θα εγγράφεται στον προϋπολογισμό 
του ανωτέρω Δήμου, του οικείου οικονομικού έτους.

9. Τις ανάγκες υποβοήθησης του έργου της Νομικής 
Υπηρεσίας και των Νομικών Σύμβουλων του Δήμου κα-
θώς επίσης και την παροχή δυνατότητας απασχόλησης 
ασκούμενων δικηγόρων, αποφασίζουμε:

Α. Ορίζουμε:
α) Τον αριθμό των υποψήφιων δικηγόρων που θα 

πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους στη Νομική 
Υπηρεσία του Δήμου Δέλτα, σε δύο (2) άτομα.

β) Το χρονικό διάστημα άσκησής τους σε δώδεκα (12) 
μήνες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδ. β, παρ. 4, του 
άρθρου 13 του ν. 4194/2013 (Α΄ 208), όπως αντικαταστά-
θηκε με το άρθρο 3 του ν. 4745/2020 (Α΄ 214).

γ) Τη μηνιαία αποζημίωσή τους, στο ποσό των εξακο-
σίων (600) ευρώ. Το παραπάνω ποσό δεν υπόκειται σε 
ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση 
φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε 
ημερολογιακού μηνός.

Β. Καθορίζουμε τη σχετική διαδικασία επιλογής τους 
ως εξής:

α) Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα συντάσσονται σύμ-
φωνα με σχετικό υπόδειγμα που θα διατίθεται από το 
Δήμο Δέλτα και θα υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του 
Δήμου εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της 
ανάρτησης της ανακοίνωσης της σχετικής πρόσκλησης 
στην ιστοσελίδα του Δήμου Δέλτα.

β) Στις αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν: i) στοι-
χεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ii) αριθμό μητρώ-
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ου ασκούμενου, iii) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική 
διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο και ηλεκτρο-
νική διεύθυνση) και επισυνάπτουν το βιογραφικό ση-
μείωμά τους.

γ) Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υποψηφίων που συ-
γκεντρώνουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και πληρούν 
τις τεθείσες προϋποθέσεις, υπερβαίνουν τον αριθμό των 
διαθέσιμων θέσεων, η επιλογή μεταξύ αυτών θα γίνεται 
από τον εκάστοτε Προϊστάμενο της Νομικής Υπηρεσίας ή 
από τον αρχαιότερο δικηγόρο, που υπηρετεί στον Δήμο 
με πάγια αντιμισθία-έμμισθη εντολή. Τα ονόματα των 
επιλεγέντων θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Γ. Ορίζουμε το ωράριο ημερήσιας απασχόλησης των 
ασκουμένων δικηγόρων, σε οκτώ (8) ώρες, ανάλογα με τις 
ανάγκες της Υπηρεσίας. Υπεύθυνος της τήρησης και ελέγ-
χου του παρουσιολογίου καθώς και της απασχόλησης των 
υποψηφίων δικηγόρων, είναι ο εκάστοτε Προϊστάμενος 
της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου ή ο αρχαιότερος δικη-
γόρος, που υπηρετεί στον Δήμο με πάγια αντιμισθία-έμμι-
σθη εντολή. Η αμοιβή των ασκουμένων θα καταβάλλεται 
με βάση το παρουσιολόγιο, με ένταλμα από την αρμόδια 
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Δ. Στο τέλος της διαδικασίας χορηγείται στον ασκούμε-
νο δικηγόρο βεβαίωση ολοκλήρωσης της πρακτικής του 
άσκησης από τον εκάστοτε Προϊστάμενο της Νομικής 
Υπηρεσίας του Δήμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 26 Μαΐου 2021

Με εντολή Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών
Ο Γενικός Γραμματέας
Δημοσιονομικής Πολιτικής

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ

Με εντολή Υπουργού Δικαιοσύνης
Ο Γενικός Γραμματέας Δικαιοσύνης
και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων

ΠΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ   

I

Αριθμ. 25001οικ. (3)
 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 40134/13-10-2020 κοι-

νής υπουργικής απόφασης «Άσκηση υποψηφίων 

δικηγόρων στον Δήμο Χαλκηδόνος» (Β’ 4535). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 13 του ν. 4194/2013 (Α΄ 208) «Κώδικας 

Δικηγόρων», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του 
ν. 4745/2020 (Α΄ 214).

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 (Α΄ 98), όπως δια-

τηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

γ) Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α΄ 145).

δ) Των άρθρων 58 και 65 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτε-
κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87), όπως ισχύει.

ε) Του άρθρου 119 του ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την 
ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων 
και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων-Μεσοπρόθεσμο 
Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και 
λοιπές διατάξεις» (Α΄ 105).

2. Την υπ’  αρ. 40134/13-10-2020 κοινή υπουργική 
απόφαση «Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο 
Χαλκηδόνος» (Β’ 4535).

3. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Χαλκηδόνος (Β’ 1506).

4. Την υπό στοιχεία 98261 ΕΞ 2020/7-9-2020 απόφαση 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών περί μεταβίβα-
σης της εξουσίας υπογραφής «Με εντολή Αναπληρωτή 
Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής 
Πολιτικής, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσε-
ων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματεί-
ας Δημοσιονομικής Πολιτικής/Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών (Β’ 3777).

5. Την υπ’ αρ. 50941/30-11-2020 απόφαση μεταβίβα-
σης της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Υπουργού» 
στον Γενικό Γραμματέα Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων (Β’ 5358).

6. Την υπ’ αρ. 86/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του Δήμου Χαλκηδόνος με θέμα: «Έγκριση 
πρόσληψης δύο (2) υποψηφίων δικηγόρων για το 2020 
και για κάθε έτος εφεξής, προκειμένου να πραγματοποι-
ήσουν την πρακτική τους άσκηση στη Νομική Υπηρεσία 
του Δήμου Χαλκηδόνος».

7. Τις ανάγκες υποβοήθησης του έργου του Γραφείου 
της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου.

8. Το γεγονός ότι με την τροποποίηση αυτή δεν δημι-
ουργείται επιπλέον επιβάρυνση του προϋπολογισμού 
του Δήμου, αποφασίζουμε:

1. Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 40134/13-10-2020 κοι-
νής υπουργικής απόφασης «Άσκηση υποψηφίων δικηγό-
ρων στον Δήμο Χαλκηδόνος» (Β’  4535), ως ακολούθως:

Το εδάφιο β’ της παρ. Α, τροποποιείται ως εξής:
«β. Η άσκηση των υποψηφίων δικηγορών διαρκεί 

μέχρι δώδεκα (12) μήνες, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο εδάφιο β., παρ. 4, του άρθρου 13 του ν. 4194/2013 
(Α΄ 208), όπως αντικαταστάθηκε με το υπ’ αρ. άρθρο 3 
του ν. 4745/2020 (Α΄ 214).».

Το εδάφιο γ’ της παρ. Β, τροποποιείται ως εξής:
«γ. Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υποψηφίων που συ-

γκεντρώνουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και πληρούν 
τις τεθείσες προϋποθέσεις, υπερβαίνουν τον αριθμό των 
διαθέσιμων θέσεων, η επιλογή μεταξύ αυτών θα γίνεται 
από Τριμελή Επιτροπή, αποτελούμενη από τον εκάστο-
τε προϊστάμενο της Νομικής Υπηρεσίας ή το Νομικό 
Σύμβουλο του Δήμου, τον Διευθυντή Προσωπικού και 
τον Γενικό Γραμματέα. Τα ονόματα των επιλεγέντων θα 
αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου».
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2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 40134/13-10-2020 
κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 4535).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 26 Μαΐου 2021

Με εντολή Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών
Ο Γενικός Γραμματέας
Δημοσιονομικής Πολιτικής

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ

Με εντολή Υπουργού Δικαιοσύνης
Ο Γενικός Γραμματέας Δικαιοσύνης
και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων

ΠΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ    

I

 Αριθμ. 20/49 (4)
Έγκριση ίδρυσης του Προγράμματος Μεταπτυ-

χιακών Σπουδών με τίτλο: «ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙ-

ΡΗΣΗΣ» του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχο-

λής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4485/ 

2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαί-
δευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 114) οι οποίες αναφέρονται στις αρμοδιότητες της 
Συγκλήτου.

2. Την υπό στοιχεία 137509/Ζ1 διαπιστωτική πράξη 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 490), με την οποία διαπιστώνεται η εκλογή Πρύ-
τανη και Αντιπρυτάνεων του Δ.Π.Θ. με θητεία τεσσάρων 
(4) ετών, από 01.09.2018 έως 31.08.2022.

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 και ιδίως τα άρθρα 30 
«Γενικές διατάξεις», 31 «Όργανα διοίκησης των Π.Μ.Σ.», 
32 «Ίδρυση Π.Μ.Σ.», 33 «Διάρκεια φοίτησης και πιστωτι-
κές μονάδες», 34 «Επιλογή, δικαιώματα και υποχρεώσεις 
μεταπτυχιακών φοιτητών», 35 «Δωρεάν φοίτηση-υπο-
τροφίες», 36 «Διδακτικό προσωπικό», 37 «Πόροι - χρη-
ματοδότηση ΠΜΣ», καθώς και τις μεταβατικές διατάξεις 
του άρθρου 85 (Α΄ 114).

4. Την υπό στοιχεία 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική 
απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋ-
πολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας 
των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β’ 4334).

5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 
Διπλώματος» (Α΄189).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 86/2013 «Συγχώνευση Τμημά-
των, ίδρυση-συγκρότηση-ανασυγκρότηση Σχολών στο 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης» (Α΄124).

7. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του 
Τμήματος Νομικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 

Θράκης (συνεδρία υπ’ αρ. 277/16-03-2021).
8. Την υπ’ αρ. 2/29/20-05-2021 εισήγηση της Επιτροπής 

Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Θ.
9. Το υπ’ αρ. 1498/21-05-2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ, από 

το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση του Τμήματος Νομικής του Δημοκριτείου 
Πανεπιστημίου Θράκης.

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

Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 τη 
λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών με τίτλο: «ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» του Τμήματος 
Νομικής της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπι-
στημίου Θράκης, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Νομικής της Νομικής Σχολής του Δημοκρι-
τείου Πανεπιστημίου Θράκης οργανώνει και λειτουργεί 
από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 Πρόγραμμα Με-
ταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΗΣ» του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής 
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις 
διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), όπως τροποποιή-
θηκαν και ισχύουν.

Άρθρο 2
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) με τίτλο: «ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» με έμφαση 
στις επιστημονικές ειδικεύσεις:

(α) του Εταιρικού Δικαίου, ή
(β) του Δικαίου Αφερεγγυότητας, ή
(γ) του Δικαίου Ανταγωνισμού ή
(δ) του Εργατικού Δικαίου.

Άρθρο 3
Γνωστικό αντικείμενο

Το Π.Μ.Σ. «ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» εντάσσεται στον 
στρατηγικό σχεδιασμό του Δ.Π.Θ. και αποσκοπεί στην 
περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, στην ανάπτυξη της 
έρευνας, στην εμβάθυνση και στην υψηλού επιπέδου 
εξειδίκευση των πτυχιούχων σε θεωρητικές και εφαρ-
μοσμένες περιοχές του Δικαίου των Επιχειρήσεων και 
Εμπορικού Δικαίου εν γένει και του Εργατικού Δικαίου, 
χρησιμοποιώντας σύγχρονες επιστημονικές και διαθεμα-
τικές προσεγγίσεις και καινοτόμες μεθόδους εκπαίδευ-
σης. Στόχος του Π.Μ.Σ. είναι η ανάδειξη εξειδικευμένων 
επιστημόνων στις ανωτέρω επιστημονικές εξειδικεύσεις, 
η υποστήριξη και η κατάρτισή τους σε βάθος, προκει-
μένου να διασφαλιστεί η ακαδημαϊκή, επιστημονική, 
ερευνητική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία σε 
εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Άρθρο 4
Γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος

Η γλώσσα της διδασκαλίας είναι η ελληνική. Η διπλω-
ματική εργασία δύναται να εκπονηθεί στην ελληνική ή 
σε άλλη επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά 
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από αίτηση του φοιτητή και σχετική απόφαση του επι-
βλέποντος τη διπλωματική εργασία και του Διευθυντή 
του Π.Μ.Σ., συνοδευόμενη από περίληψη του περιεχο-
μένου της και στην Ελληνική γλώσσα.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια φοίτησης

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα

Άρθρο 6
Πιστωτικές μονάδες

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που 
απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχεται σε 
ενενήντα (90).

Άρθρο 7 
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2025 - 2026.

Άρθρο 8
Κόστος Λειτουργίας

Η φοίτηση στο Π.Μ.Σ. «ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» είναι 
δωρεάν.

Το συνολικό κόστος λειτουργίας για κάθε κύκλο 
του Π.Μ.Σ. ανέρχεται σε δεκατέσσερις χιλιάδες ευρώ 
(14.000 €) κι αναλύεται ως ακολούθως:

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Ποσό σε €

1
Δαπάνες εξοπλισμού
και δαπάνες λογισμικού

1.000

3 Δαπάνες αναλωσίμων 500

4 Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων 2.500

5 Αμοιβές διοικητικής υποστήριξης 1.000

6 Αμοιβές τεχνικής υποστήριξης 1.000

7

Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως 
έξοδα δημοσιότητας προβολής, 
μεταφράσεων, αγοράς εκπαιδευτικού 
υλικού, αγορά βιβλίων, συνδρομή σε 
βάσεις δεδομένων και επιστημονικά 
περιοδικά, οργάνωσης συνεδρίου, 
δαπάνες εργασιών πεδίου

 8.000

ΣΥΝΟΛΟ* 14.000

*Αναφέρεται στον Προϋπολογισμό ενός πλήρους κύ-
κλου φοίτησης του Προγράμματος για τους εισακτέους 
του εν λόγω έτους.

Οι αμοιβές του τακτικού διδακτικού, τεχνικού και δι-
οικητικού προσωπικού των Ιδρυμάτων αφορά εργασία 
που υπερβαίνει τις κατά νόμο υποχρεώσεις τους.

Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ θα καλύπτεται από δί-
δακτρα, ερευνητικά προγράμματα, χορηγίες, δωρεές κ.λπ.

Άρθρο 9
Τέλη φοίτησης

Για το σύνολο του μεταπτυχιακού προγράμματος δεν 
υπάρχουν τέλη φοίτησης.

Άρθρο 10
Ειδικές Διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με την παρούσα από-
φαση, ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Κομοτηνή, 20 Μαΐου 2021

Ο Πρύτανης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ   

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(5)
 Στην υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 29274/18-05-2021 από-

φαση του Υπουργού Υγείας, με θέμα «Επιτρεπόμενα όρια 
δαπανών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών 
Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) έτους 2021, για παρεχόμενες υπηρε-
σίες υγείας και ιατροτεχνολογικά προϊόντα και συμπλη-
ρώματα ειδικής διατροφής», η οποία δημοσιεύθηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 2076) γίνονται οι 
παρακάτω διορθώσεις:

i. Στη σελίδα 24056 στη στήλη «Ετήσιο όριο δαπάνης 
2021» στην κατηγορία «Ε. Υπηρεσίες διαγνωστικών εξε-
τάσεων και πράξεων», διορθώνεται:

από το εσφαλμένο: «405.500.000,00€»,
στο ορθό: «410.900.000,00€».
ii. Στη σελίδα 24057 στη στήλη «Ετήσιο όριο δαπά-

νης 2021» στην κατηγορία «Μ. Πρόσθετη περίθαλψη» 
διορθώνεται:

από το εσφαλμένο: «105.000.000,00€»,
στο ορθό: «105.600.000,00€» .

 (Από το Υπουργείο Υγείας   )
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*02024260706210008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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