
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Σύσταση Γραφείων Διαχείρισης Μετανάστευσης 
στην εσωτερική διάρθρωση των Αστυνομικών 
Τμημάτων Σύμης και Μεγίστης της Διεύθυνσης 
Αστυνομίας Α΄ Δωδεκανήσου και των Αστυνο-
μικών Τμημάτων Λέρου και Καλυμνίων της Διεύ-
θυνσης Αστυνομίας Β΄ Δωδεκανήσου.

2 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 8595/28-8-2018 απόφα-
σης της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημί-
ου Δυτικής Αττικής (Β΄ 3962), με θέμα: Έγκριση 
ίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων MBA» του 
Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Δι-
οικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστη-
μών.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 7001/2/1495-α΄ (1)
Σύσταση Γραφείων Διαχείρισης Μετανάστευσης 

στην εσωτερική διάρθρωση των Αστυνομικών 

Τμημάτων Σύμης και Μεγίστης της Διεύθυνσης 

Αστυνομίας Α΄ Δωδεκανήσου και των Αστυνομι-

κών Τμημάτων Λέρου και Καλυμνίων της Διεύ-

θυνσης Αστυνομίας Β΄ Δωδεκανήσου.

  Ο ΑΡΧΗΓΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 1481/1984 «Οργανι-

σμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης (Α΄ 152), όπως το άρ-

θρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1
του ν. 1590/1986 (Α΄ 49), σε συνδυασμό με την παρ. 1 
του άρθρου 28 του ν. 2800/2000 (Α΄ 41).

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

3. Το εδάφιο 12 της περίπτωσης Β του άρθρου 1 της 
υπό στοιχεία ΓΔΟΥΕΣ/1/2/485/03-04-2020 απόφασης 
του Υπουργού και Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη 
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού και Υφυπουργού 
Προστασίας του Πολίτη επί θεμάτων Ελληνικής Αστυ-
νομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα.» (Β΄ 1362).

4. Την υπό στοιχεία 8000/1/2020/101-γ΄/17-09-2020 
εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται οικονομική επιβάρυνση σε 
βάρος των πιστώσεων των Α.Λ.Ε. του Προϋπολογισμού 
εξόδων του Ειδικού Φορέα (Ε.Φ.) 1047.201.0000000 
«Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης» του Υπουργείου 
Προστασίας του Πολίτη, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σύσταση - Αρμοδιότητες Γραφείων

Συστήνονται Γραφεία Διαχείρισης Μετανάστευσης 
στην εσωτερική διάρθρωση των Αστυνομικών Τμη-
μάτων Σύμης και Μεγίστης της Διεύθυνσης Αστυνομί-
ας Α΄ Δωδεκανήσου και των Αστυνομικών Τμημάτων 
Λέρου και Καλυμνίων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Β΄ 
Δωδεκανήσου, τα οποία ασκούν τις αρμοδιότητες των 
διατάξεων του άρθρου 4 παράγραφοι 1, 3, 4, 5 και 6 του
π.δ. 310/1998, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 1
του άρθρου 1 του ν. 2622/1998, όπως αντικαταστάθη-
κε με την παρ. 1 του άρθρου 78 του ν. 2910/2001 και 
συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 3181/2003.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Αρχηγός

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. 62929 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 8595/28-8-2018 απόφα-

σης της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημί-

ου Δυτικής Αττικής (Β΄ 3962), με θέμα: Έγκριση 

ίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-

δών με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων MBA» του 

Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής 

Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επι-

στημών. 

 H ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστη-

μίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 38).
2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, Λειτουργία, 

Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνο-
ποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»
(Α΄ 195), όπως ισχύει σήμερα με τις τροποποιήσεις και 
τις συμπληρώσεις του.

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λει-
τουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ρυθμίσεις για την 
Έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114) και ιδίως τα άρθρα 
13, 30 έως και 37, 43, 45 και 85, όπως ισχύει σήμερα με 
τις τροποποιήσεις και τις συμπληρώσεις του.

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 
14 και 15 «Διασφάλιση της Ποιότητας στην ανώτατη εκ-
παίδευση». Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πι-
στωτικών Μονάδων - Παράρτημα Διπλώματος» (Α΄ 189),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
Έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 83), όπως τροποποιή-
θηκαν και ισχύουν.

6. Την υπό στοιχεία 163204/Ζ1/29-09-2017 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σχε-
τικά με την: «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017
(Α΄ 114) για Θέματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και Εκπό-
νησης Διδακτορικών Διατριβών - Λοιπά Θέματα».

7. Την υπό στοιχεία 216772/Z1/08-12-2017 υπουργική 
απόφαση  «Τρόπος Κατάρτισης του Αναλυτικού Προϋπο-
λογισμού Λειτουργίας και της Έκθεσης Βιωσιμότητας των 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β΄ 4334).

8. Την υπ’ αρ. 8595/28-8-2018 απόφαση της Διοικούσας 
Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σχετικά με 

την ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων MBA» (Β΄ 3962).

9. Την υπ’ αρ. 9997/28-9-2018 απόφαση της Διοικού-
σας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σχε-
τικά με τον Κανονισμό Σπουδών του Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων 
MBA» (Β΄ 4722).

10. Την υπό στοιχεία 125788/Ζ1/06-08-2019 απόφαση 
της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θέμα «Δι-
ορισμός Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» (Υ.Ο.Δ.Δ. 564).

11. Την υπ’ αρ. 7/7-05-2020 (θέμα 14ο) απόφαση της 
Συνέλευσης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής όπου προτείνονται τρο-
ποποιήσεις του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων MBA».

12. Την υπ’ αρ. 3/15-6-2020 (θέμα 5ο) απόφαση της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής.

13. Την υπ’ αρ. 9/25-6-2020 (θέμα 20ο) απόφαση της Συ-
γκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σχετικά με 
την έγκριση τροποποιήσεων του Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων MBA».

14. Το υπ’ αρ. 45244/1-7-2020 έγγραφο του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αττικής, με το οποίο διαβιβάστηκε στο 
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων η απόφαση της 
Συγκλήτου, σχετικά με τροποποιήσεις του Προγράμμα-
τος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διοίκηση Επι-
χειρήσεων MBA».

15. Το γεγονός ότι παρήλθε η αποκλειστική προθεσμία 
των εξήντα (60) ημερών από την επομένη κοινοποίη-
σης στην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων (υπ’ αρ. 
85626/Ζ1/03-7-2020 εγγράφου στην Υπουργό Παιδείας) 
της απόφασης της Συγκλήτου.

16. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρους του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζει:

Eγκρίνει την τροποποίηση της υπ’ αρ. 8595/28-8-2018 
απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημί-
ου Δυτικής Αττικής (Β΄ 3962), με θέμα: Έγκριση ίδρυσης 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διοί-
κηση Επιχειρήσεων MBA» του Τμήματος Διοίκησης Επι-
χειρήσεων της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοι-
νωνικών Επιστημών, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 7/7-05- 2020
(θέμα 14ο) απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Δι-
οίκησης Επιχειρήσεων, ως προς το άρθρο 11:

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Το κόστος λειτουργίας του Προγράμματος αναλύεται 
ως κατωτέρω: Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. 
υπολογίζεται σε 336.000 €. Το 70% του ετήσιου συνολι-
κού κόστους λειτουργίας του Π.Μ.Σ., που αφορά στις λει-
τουργικές δαπάνες, ανέρχεται στο ποσό των 235.200 €,
αφού αφαιρεθεί το 30% για κάλυψη λειτουργικών εξό-
δων του Ιδρύματος.

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. προβλέπεται να κα-
λυφθεί σε τακτική βάση από τέλη φοίτησης. Έκτακτη 
χρηματοδότηση από δωρεές, παροχές, κληροδοτήμα-
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τα, χορηγίες, ερευνητικά προγράμματα και από άλλους, 
κατά το νόμο, πόρους, εφόσον προκύψουν, δύνανται να 
χρησιμοποιηθούν προκειμένου να μειωθεί η επιβάρυνση 
των φοιτητών σε τέλη φοίτησης, είτε για να χορηγηθούν 
πρόσθετες παροχές στους φοιτητές. Τα συνολικά τέλη 
φοίτησης, για το σύνολο της φοίτησης, ανέρχονται στο 
ποσό των 4.000 €, με τα ετήσια έσοδα του προγράμματος 
με 120 φοιτητές κατά ακαδημαϊκό έτος, να διαμορφώ-
νονται κατ’ αναλογία σε 235.200 €, υποτιθεμένου ότι η 
εκπαίδευση παρέχεται χωρίς τέλη φοίτησης στους δικαι-
ούχους μεταπτυχιακούς φοιτητές και μέχρι το 30% του 
συνολικού αριθμού των συμμετεχόντων ανά εισαγωγή.

Κατά τα λοιπά, η υπ’ αρ. 8595/28-8-2018 απόφαση της 
Διοικούσας Επιτροπής, με θέμα: Έγκριση Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρή-
σεων MBA» του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της 
Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επι-
στημών (Β΄ 3962), εξακολουθεί να ισχύει.

Η απόφαση αυτή ισχύει από το χειμερινό εξάμηνο του 
ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αιγάλεω, 16 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Πρύτανης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ    
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*02040532209200004*

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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