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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Εξουσιοδότηση υπογραφής σε αναπληρωματικό
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου
Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων.

2

Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου, υπηρετούντων μελών ΕΔΙΠ του Τμήματος Φιλοσοφίας και
Παιδαγωγικής.

3

Άδεια κατοχής Β΄ θέσης στον Aλέξανδρο Μηλιώνη του Επαμεινώνδα, Αναπληρωτή Καθηγητή του
Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

4

Έγκριση επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Προγεννητικός ΈλεγχοςΤοκετός- Αντισύλληψη» του Τμήματος Ιατρικής
της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημοκριτείου
Πανεπιστημίου Θράκης.

5

Έγκριση επανίδρυσης Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ: ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ» («INFECTIOUS
DISEASES - INTERNATIONAL MEDICINE: FROM
BENCH TO BEDSIDE»)» του Τμήματος Μοριακής
Βιολογίας και Γενετικής σε συνεργασία με το Τμήμα της Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

6

Παροχή εξουσιοδότησης στον Αντιπρόεδρο της
Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού
Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας για την υπογραφή «Με εντολή Προέδρου» των εγγράφων του άρθρου 55
παρ. 1. του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α’/4-8-2017).

7

Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού που υπηρετεί στην Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.
για το Β΄ εξάμηνο 2018.

Αρ. Φύλλου 2484

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 17570
(1)
Εξουσιοδότηση υπογραφής σε αναπληρωματικό
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου
Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
(Αριθμ. Συνεδρίασης 1208/1/14.6.2018)
Αφού έλαβε υπόψη:
α) Tο άρθρο 5 του ν.δ. 1017/1971 “Περί συστάσεως
Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων”, όπως
αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.
β) Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143Α΄/2014),
όπως ισχύουν.
γ) Την απόφαση που λήφθηκε στη 1178/21-7-2016 συνεδρίασή του (θέμα 1ο Α΄), (Φ.Ε.Κ. 2802 τ.΄Β΄/6-9-2016).
δ) Την απόφαση που λήφθηκε στη 1187/22-2-2017
συνεδρίασή του (θέμα 1ο), (Φ.Ε.Κ. 1055 τ.Β΄/28-3-2017).
ε) Τη 36513οικ./4-6-2018 απόφαση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
σχετικά με τον “Ορισμό Προέδρου, Αντιπροέδρου και
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.”, (Φ.Ε.Κ.
328/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./7-6-2018).
στ) Την εισήγηση του Προέδρου του, και
ζ) το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του
ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., αποφασίζει:
1. Εξουσιοδοτεί το αναπληρωματικό του μέλος, Αργυρώ Ελευθεριάδου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την έγκριση πιστώσεων και την υπογραφή των σχετικών αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης για κάθε δαπάνη, μέχρι του ποσού της
απευθείας ανάθεσης.
2. Ως προς την υπογραφή των συμβάσεων προμηθειών
και παροχής υπηρεσιών, που πραγματοποιεί η Υπηρεσία
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του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., και την έγκριση των ισοζυγίων πάγιας προκαταβολής, εμμένει στην απόφαση της 1178/21-7-2016
συνεδρίασής του (θέμα 1ο Α΄).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Ιουνίου 2018

Τεύχος Β’ 2484/28.06.2018

(Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της
Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, καθορίζονται ως εξής:
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
Α/Α Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο

Γνωστικό αντικείμενο

1

Άχλης Νικόλαος

Γεώργιος

Σχολική Παιδαγωγική με έμφαση στη διδακτική μεθοδολογία

2

Γιάννου
Τριανταφυλλιά

Φώτιος

Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
με έμφαση στα φιλοσοφικά
κείμενα και τις ψηφιακές ανθρωπιστικές σπουδές

3

Καραματσούκη
Αγγελική

Κωνσταντίνος Τεχνολογίες πληροφορίας και
επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση και την ειδική αγωγή

Ο Πρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ
Ι

Αριθμ. 25276
(2)
Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου, υπηρετούντων μελών ΕΔΙΠ του Τμήματος Φιλοσοφίας και
Παιδαγωγικής.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 15 του ν. 4485/
2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4-8-2017) και του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ
195/τ.Α΄/6-9-2011), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 7 του ν. 4386/2016
(ΦΕΚ 83/τ.Α΄/11-5-2016).
3. Την εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. αριθμ. 126603/Z2/
29-7-2016 (ΑΔΑ: Ω73Λ4653ΠΣ-Ψ6Θ).
4. Την πρυτανική πράξη 5026/22-10-2014 (ΦΕΚ 3014/
τ.Β΄/7-11-2014) ένταξης από την ημερομηνία κατάργησης (31-8-2014) της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας
Θεσσαλονίκης (Ε.Π.Α.Θ.), των υπηρετούντων σε αυτή
μόνιμων Καθηγητών, σε προσωποπαγείς θέσεις Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
5. Την απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων αριθμ. 162818/29-9-2017 (ΦΕΚ 993 τ.Γ΄).
6. Τη διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη του Α.Π.Θ.
αριθμ. πρωτ. 4159/16-10-2017 (ΑΔΑ: Ψ41Τ46Ψ8ΧΒ-1Κ3).
7. Την πρυτανική πράξη αριθμ. 10271/11-12-2017
(ΦΕΚ 1350/τ.Γ΄/27-12-2017) βαθμολογικής κατάταξης
υπηρετούντων μελών Ε.ΔΙ.Π., που μετατάχθηκαν στην
κατηγορία αυτή από μόνιμοι εκπαιδευτικοί.
8. Τις αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής αριθμ.
συνεδρ. 254/16-11-2017 και 255/21-12-2017 για τον
καθορισμό γνωστικού αντικειμένου μελών κατηγορίας
ΕΔΙΠ του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, λαμβάνοντας υπόψη το διδακτικό ή επιστημονικό-ερευνητικό έργο, τους μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών (έγγραφα του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής αριθμ.
πρωτ. 958/1-6-2018, 959/1-6-2018 και 960/1-6-2018).
9. Τις αιτήσεις των μελών Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής για τον
καθορισμό του γνωστικού αντικειμένου τους.
10. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Ότι τα γνωστικά αντικείμενα υπηρετούντων μελών
κατηγορίας του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 14 Ιουνίου 2018
Ο Πρύτανης
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ
Ι

Αριθμ. 4531
(3)
Άδεια κατοχής Β΄ θέσης στον Aλέξανδρο Μηλιώνη του Επαμεινώνδα, Αναπληρωτή Καθηγητή του
Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 83/1984 (ΦΕΚ 31/τ.Α΄/
20.03.1984) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου
Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας», όπως
ισχύει.
2. Την 5178/16.05.2014 απόφαση του Συμβουλίου του
Πανεπιστημίου Αιγαίου με θέμα «Διορισμός Πρύτανη
του Πανεπιστημίου Αιγαίου» (ΑΔΑ: Ω0Ψ5469Β7Λ-ΖΚΒ) η
οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 346/τ.ΥΟΔΔ /17.06.2014.
3. Την Φ.120.61/17/115922/Β2/23.07.2014 (ΑΔΑ:
Ω3ΞΟ9-ΑΥ4) διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Διορισμός Πρύτανη
του Πανεπιστημίου Αιγαίου σύμφωνα με το ν. 4009/2011
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 6 του ν. 4009/2011
όπως ισχύουν.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 15 θ και του άρθρου 84 παρ. 9 του ν. 4485/2017.
6. Την αριθμ. 92/29.05.2018 αίτηση του Αλέξανδρου
Μηλιώνη, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών για χορήγηση
άδειας κατοχής Β΄ θέσης για το διάστημα από 01.09.201831.08.2019 προκειμένου να απασχοληθεί ως Στατιστικός
Αναλυτής Α΄ βαθμίδας στη Τράπεζα Ελλάδος.
7. Την αριθμ. 2/06.06.2018 απόφαση της έκτακτης
συνεδρίασης της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επι-
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στημών, με θέμα 2ο «Αίτηση του Αλέξανδρου Μηλιώνη,
Αναπληρωτή Καθηγητή για άδεια κατοχής δεύτερης θέσης», αποφασίζει:
Εγκρίνει στον Αλέξανδρο Μηλιώνη του Επαμεινώνδα, Αναπληρωτή Καθηγητή, μερικής απασχόλησης του
Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών
του Πανεπιστημίου Αιγαίου, τη χορήγηση άδειας κατοχής δεύτερης έμμισθης θέσης στον ιδιωτικό τομέα, στη
Τράπεζα Ελλάδος.
Η άδεια ισχύει από 1/9/2018 έως 31/8/2019.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μυτιλήνη, 13 Ιουνίου 2018
Ο Πρύτανης

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 49/57
(4)
Έγκριση επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Προγεννητικός
Έλεγχος –Τοκετός- Αντισύλληψη» του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας 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 (Α΄ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», οι οποίες αναφέρονται στις αρμοδιότητες της
Συγκλήτου.
2. Την ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/25072/969/16-01-2017 (Β΄327/
08-02-2017) απόφαση της Συγκλήτου του Δ.Π.Θ., αναφορικά με τον «Ορισμό Αναπληρωτών Πρύτανη - Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Πρύτανη και Αναπλήρωση
Πρύτανη».
3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) και ιδίως τα
άρθρα 30 «Γενικές διατάξεις», 31 «Όργανα διοίκησης
των Π.Μ.Σ.», 32 «Ίδρυση Π.Μ.Σ.», 33 «Διάρκεια φοίτησης
και πιστωτικές μονάδες», 34 «Επιλογή, δικαιώματα και
υποχρεώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών», 35 «Δωρεάν
φοίτηση - υποτροφίες», 36 «Διδακτικό προσωπικό», 37
«Πόροι – χρηματοδότηση ΠΜΣ» 43 «Διατμηματικά ή
διιδρυματικά Π.Μ.Σ.-Διδακτορικές Σπουδές με συνεπίβλεψη» καθώς και τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 85.
4. Τις διατάξεις των παρ. 6 περ. δ) και 7 του άρθρου 19
του ν. 4521/2018/ (Α΄38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α΄195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και
διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Την 216772/Ζ1/08-12-2017 υπουργική απόφαση (Β΄4334) με τίτλο «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης
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βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών
Σπουδών».
7. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (Α΄ 189) «Διασφάλιση
της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων − Παράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»
που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
9. Τις διατάξεις του π.δ. 86/2013 (Α΄ 124) «Συγχώνευση Τμημάτων, ίδρυση − συγκρότηση − ανασυγκρότηση
Σχολών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης».
10. Την αριθμ. 86/2015 (Β΄ 1710) απόφαση Πρύτανη
που αφορά στην έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Θ.
όπως αυτή τροποποιήθηκε.
11. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του
Τμήματος Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου
Θράκης (συνεδρία 7/27-03-2018).
12. Την αριθμ. 4/13/19-04-2018 εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Θ.
13. Το αριθμ. 1162/02-08-2011 έγγραφο της ΑΔΙΠ, από
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική
αξιολόγηση του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκριτείου
Πανεπιστημίου Θράκης.
14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019 τη
λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης με τίτλο
«Προγεννητικός Έλεγχος – Τοκετός- Αντισύλληψη», ως
ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Προγεννητικός Έλεγχος –Τοκετός- Αντισύλληψη» σύμφωνα με
τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του
ν. 4485/2017 (Α΄ 114), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 2
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) στην «Προγεννητικός Έλεγχος - Τοκετός - Αντισύλληψη».
Άρθρο 3
Γνωστικό αντικείμενο
Το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι «Προγεννητικός Έλεγχος – Τοκετός- Αντισύλληψη». Μέσω αυτόν
επιτυγχάνεται η κατάρτιση και εξειδίκευση νέου επιστημονικού δυναμικού σε έναν ταχέως αναπτυσσόμενο και
νευραλγικό τομέα στον κλάδο της Υγείας. Ο Προγεννητικός Έλεγχος – Τοκετός- Αντισύλληψη είναι η κατάρτιση
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και εφαρμογή σύγχρονων εξεταστικών και διαγνωστικών μεθόδων που αφορούν τα γνωστικά αντικείμενα
του Προγεννητικού Ελέγχου − Αντισύλληψης − Τοκετού
με την απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων σε θέματα
βασικής και εφαρμοσμένης κλινικής έρευνας.
Άρθρο 4
Γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος
Η γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος είναι η ελληνική.
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια φοίτησης
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τέσσερα (4)
εξάμηνα.
Άρθρο 6
Πιστωτικές μονάδες
Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. ανέρχεται σε εκατό είκοσι (120).
Άρθρο 7
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος
2028-2029.
Άρθρο 8
Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017 (Α΄114), το
70% του συνολικού κόστους λειτουργίας του Π.Μ.Σ. αφορά στις λειτουργικές δαπάνες και ανέρχεται στο ποσό
των σαράντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ
(48.750 €) και αναλύεται ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ

Αμοιβές – αποζημιώσεις διοικητικού,
διδακτικού και τεχνικού προσωπικού

14.625

Δαπάνες μετακινήσεων

10.350

Υλικοτεχνική υποδομή εξοπλισμός,
αναλώσιμα, προμήθειες

18.775

Λοιπά έξοδα

5.000

Σύνολο

48.750

Οι αμοιβές του τακτικού διδακτικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού των Ιδρυμάτων αφορούν εργασία
που υπερβαίνει τις κατά νόμο υποχρεώσεις τους.
Άρθρο 9
Τέλη φοίτησης
Για το σύνολο του προγράμματος τα τέλη φοίτησης
ανέρχονται σε 2.500 ευρώ.
Άρθρο 10
Ειδικές Διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με την παρούσα απόφαση, ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία.

Τεύχος Β’ 2484/28.06.2018

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κομοτηνή, 24 Απριλίου 2018
Ο Πρυτανεύων
ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥΛΟΥΠΙΔΗΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 35/57/24.04.2018
(5)
Έγκριση επανίδρυσης Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ:
ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ»
("INFECTIOUS DISEASES - INTERNATIONAL
MEDICINE: FROM BENCH TO BEDSIDE")» του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής σε συνεργασία με το Τμήμα της Ιατρικής της Σχολής
Επιστημών Υγείας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4485/
2017 (Α' 114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», οι οποίες αναφέρονται στις αρμοδιότητες της
Συγκλήτου.
2. Την αριθμ. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/25072/969/16-01-2017
(Β'327/08-02-2017) απόφαση της Συγκλήτου του Δ.Π.Θ.,
αναφορικά με τον «Ορισμό Αναπληρωτών Πρύτανη Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Πρύτανη και Αναπλήρωση
Πρύτανη».
3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α' 114) και ιδίως τα
άρθρα 30 «Γενικές διατάξεις»,31 «Όργανα διοίκησης των
Π.Μ.Σ.», 32 «Ίδρυση Π.Μ.Σ.», 33 «Διάρκεια φοίτησης και
πιστωτικές μονάδες», 34 «Επιλογή, δικαιώματα και υποχρεώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών», 35 «Δωρεάν φοίτηση -υποτροφίες», 36 «Διδακτικό προσωπικό», 37 «Πόροι χρηματοδότηση ΠΜΣ» 43 «Διατμηματικά ή διιδρυματικά
Π.Μ.Σ.-Διδακτορικές Σπουδές με συνεπίβλεψη» καθώς
και τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 85.
4. Τις διατάξεις των παρ. 6 περ. δ) και 7 του άρθρου 19
του ν. 4521/2018/ (Α' 38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α’195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και
διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Την 216772/Ζ1/08-12-2017 υπουργική απόφαση
(Β' 4334) με τίτλο «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης
βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών
Σπουδών».
7. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (Α' 189) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα
μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων -
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Παράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»
που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α' 98).
9. Τις διατάξεις του π.δ. 86/2013 (Α' 124) «Συγχώνευση
Τμημάτων, ίδρυση - συγκρότηση - ανασυγκρότηση Σχολών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης».
10. Την αριθμ. 159/2016 (Β' 3173) απόφαση Πρύτανη
που αφορά στην έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας του
Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Δ.Π.Θ.
11. Τα αποσπάσματα πρακτικών των Συνελεύσεων του
Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (συνεδρία 10/21-03-2018)
και του Τμήματος Ιατρικής (συνεδρία 7/27-03-2018).
12. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ των
τμημάτων του Δ.Π.Θ.
13. Την αριθμ. 4/6/19-04-2018 εισήγηση της Επιτροπής
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Θ.
14. Τα αριθμ. 510/07-04-2011 και 1162/02-08-2011
έγγραφα της ΑΔΙΠ, από τα οποία προκύπτει ότι έχει
ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση αντίστοιχα του
Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής και του
Τμήματος Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης.
15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 τη
λειτουργία του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Ιατρικής και Μοριακής
Βιολογίας και Γενετικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με τίτλο «Λοιμώδη
Νοσήματα - Διεθνής Ιατρική: από το εργαστήριο στην
κλινική πράξη», ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Τα Τμήματα Ιατρικής και Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής (ΤΜΒΓ) της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Διατμηματικό
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Λοιμώδη Νοσήματα - Διεθνής Ιατρική: από το εργαστήριο στην κλινική πράξη» σύμφωνα με τις διατάξεις
της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017
(Α' 114), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 2
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Λοιμώδη Νοσήματα -Διεθνής Ιατρική: από το εργαστήριο στην κλινική πράξη»
("Infectious Diseases - International Medicine: from
bench to bedside"). Ο τίτλος Δ.Μ.Σ. απονέμεται από
κοινού από τα συνεργαζόμενα Τμήματα του ΔΠΘ, των
οποίων τα ονόματα εμφανίζονται στον χορηγούμενο
τίτλο σπουδών.
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Άρθρο 3
Γνωστικό αντικείμενο
Το γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. είναι «Λοιμώδη
Νοσήματα και Διεθνής Ιατρική».
Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η παροχή υψηλού
επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στις Επιστήμες
Υγείας και συγκεκριμένα η μεταπτυχιακή εξειδίκευση
στο πεδίο των Λοιμωδών Νοσημάτων και της Διεθνούς
Ιατρικής, από τη βιολογία του παθογόνου και τη διάγνωση στην κλινική πράξη. Η διδασκαλία θα περιλαμβάνει
εκτός από τη θεωρία και πρακτική εφαρμογή ΚλινικοΕργαστηριακών ασκήσεων και Σύγχρονων Μοριακών
Τεχνολογιών με σκοπό την ολοκληρωμένη κλινική και
εργαστηριακή προσέγγιση στη διάγνωση και αντιμετώπιση των Λοιμωδών Νοσημάτων.
Άρθρο 4
Γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος
Η γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος είναι η ελληνική ή αγγλική.
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια φοίτησης
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3)
εξάμηνα.
Άρθρο 6
Πιστωτικές μονάδες
Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. ανέρχεται σε ενενήντα
(90).
Άρθρο 7
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό
έτος 2023-2024.
Άρθρο 8
Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017 (Α’ 114) το
70% του συνολικού κόστους λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ.
αφορά στις λειτουργικές δαπάνες και ανέρχεται στο
ποσό των πενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (55.000 €) και
αναλύεται ως εξής:
Κατηγορίες Δαπανών

Ποσό δαπάνης σε ευρώ

Αμοιβές, διδακτικού, διοικητικού
και τεχνικού προσωπικού

10.000

Δαπάνες μετακινήσεων

6.000

Δαπάνες Προμηθειών, Συντήρησης
Εξοπλισμού και Λογισμικού

7.000

Αναλώσιμα

30.000

Γενικές Δαπάνες

2.000

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (€)

55.000
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Οι αμοιβές του τακτικού διδακτικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού των Ιδρυμάτων αφορούν εργασία
που υπερβαίνει τις κατά νόμο υποχρεώσεις τους.
Άρθρο 9
Τέλη φοίτησης
Για το σύνολο του προγράμματος τα τέλη φοίτησης
ανέρχονται σε τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ.
Άρθρο 10
Ειδικές Διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με την παρούσα απόφαση, 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.
Ο Πρυτανεύων
ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥΛΟΥΠΙΔΗΣ
Ι

Αριθμ. 3964
(6)
Παροχή εξουσιοδότησης στον Αντιπρόεδρο της
Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού
Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας για την υπογραφή «Με εντολή Προέδρου» των εγγράφων του άρθρου 55
παρ. 1. του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α'/4-8-2017).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173, τ.Α΄) «Δομή
και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του αριθμ. 102/5.6.2013 π.δ. (ΦΕΚ 136/
τ.Α΄) «Μετονομασία του Τ.Ε.Ι. Σερρών σε Τ.Ε.Ι. Κεντρικής
Μακεδονίας – Συγχώνευση – Κατάργηση Τμημάτων –
Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας»,
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το αριθμ.
127/2013 π.δ. (ΦΕΚ 190/τ.Α΄).
3. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011, του άρθρου 24 του
ν. 4386/2016 και του ν. 4485/2017 όπως τροποποιήθηκαν
και ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017, Κεφάλαιο Η΄ με τίτλο «Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανωτάτων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικά και Τεχνολογικά
Κέντρα» και ειδικότερα το άρθρο 52 με τίτλο «Διοίκηση
και Διαχείριση του Ε.Λ.Κ.Ε.», το άρθρο 53 παρ. 4 με τίτλο
«Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.» και το
άρθρο 55 με τίτλο «Αρμοδιότητες Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.».
5. Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45/9-3-1999)
«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 9 υπό τον τίτλο
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«Μεταβίβαση αρμοδιότητας των διοικητικών οργάνωνΕξουσιοδότηση των διοικητικών οργάνων προς υπογραφή».
6. Την αριθμ. 209650/Ζ1/30-11-2017 υπουργική απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 642/
τ.Υ.Ο.Δ.Δ./4-12-2017).
7. Την αριθμ. 4531/7-12-2017 πράξη του Πρύτανη του
Τ.Ε.Ι Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Καθορισμός τομέων ευθύνης - αρμοδιοτήτων των Αντιπρυτάνεων του
Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας - Σειρά αναπλήρωσης του
Πρύτανη του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 4431/
τ.Β’/15-12-2017 ).
8. Την αριθμ. 4791/20-12-2017 πράξη του Πρύτανη
του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας περί συγκρότησης της
Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι.
Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 6ΧΟΛ469143-ΦΩΩ).
9. Την αριθμ. 2268/17-05-2018 πράξη του Πρύτανη
του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας περί τροποποίησης
της συγκρότησης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ:
6ΗΤ1469143-ΟΓΙ).
10. Την αριθμ. 27/231/21-12-2017 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. σχετικά με
την εκλογή του Παπαθεοδώρου Κωνσταντίνου του Αγησιλάου, ως Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ερευνών και
Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας
(ΑΔΑ: ΩΗ4Η469143-Ζ3Φ).
11. Την ανάγκη αποκέντρωσης για την ταχύτερη και
αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των διαδικασιών
του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Τ.Ε.Ι.
Κεντρικής Μακεδονίας.
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, ή του προϋπολογισμού του Ιδρύματος,
αποφασίζουμε:
Εξουσιοδοτούμε τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής
Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής
Μακεδονίας, Παπαθεοδώρου Κωνσταντίνο του Αγησιλάου, καθηγητή του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας με αριθμό
Α.Δ.Τ. ΑΝ711305, για την υπογραφή με την ένδειξη «Με
εντολή του Προέδρου» των εγγράφων της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του ν. 4485/2017, σε περίπτωση
απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου της Επιτροπής
Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής
Μακεδονίας, ήτοι να:
α. εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον Ε.Λ.Κ.Ε.,
β. υπογράφει όλα τα αναγκαία έγγραφα για την υποβολή προτάσεων, προσφορών και αιτημάτων χρηματοδότησης για ερευνητικά και λοιπά έργα,
γ. υπογράφει τις συμβάσεις με τους φορείς χρηματοδότησης και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο πλαίσιο
των έργων και προγραμμάτων που υλοποιεί ο Ε.Λ.Κ.Ε.,
δ. υπογράφει τα έγγραφα που είναι απαραίτητα για την
εκτέλεση των αποφάσεων της Επιτροπής,
ε. ασκεί τις αρμοδιότητες που του εκχωρεί ο Πρύτανης
του Α.Ε.Ι. για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Ε.Λ.Κ.Ε.,
στ. αναλαμβάνει υποχρεώσεις σε βάρος των πιστώσε-
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ων του προϋπολογισμού του Ε.Λ.Κ.Ε. και υπογράφει τις
αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης,
ζ. εκδίδει τις αποφάσεις απευθείας ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων για αξία μεγαλύτερη του ποσού των δύο
χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Σέρρες, 14 Ιουνίου 2018
Ο Πρόεδρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΥΪΔ
Ι

Αριθμ. 2166
(7)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού που υπηρετεί στην Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.
για το Β΄ εξάμηνο 2018.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ» Α.Ε .
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α΄176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με
το άρθρο 75, παρ.2 του ν. 4481/2017 (Α΄ 100) «Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας
και συγγενικών δικαιωμάτων, χορήγηση πολυεδαφικών
αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και
άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού».
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 Α’ 98).
γ) Του ν. 2636/1998 (ΦΕΚ Α΄198) « Σύσταση εταιριών
για την οργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και για τη
διαχείριση της περιουσίας του Ε.Ο.Τ., σύσταση Εθνικού
Συμβουλίου Τουρισμού και τροποποιήσεις της νομοθεσίας για τον τουρισμό, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
με το άρθρο 75, παρ.1 του ν. 4481/2017 (Α΄ 100) «Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας
και συγγενικών δικαιωμάτων, χορήγηση πολυεδαφικών
αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και
άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού», με το οποίο θεσμοθετείται η δωδεκάωρη
λειτουργία της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΕ».
2. Την αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 εγκύκλιο του
Γ.Λ.Κ. (ΑΔΑ:ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) «Παροχή οδηγιών για την
εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/
2015 (ΦΕΚ 176 Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των
Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ.
Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314) και άλλες μισθολογικές
διατάξεις».
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3. Την αριθμ. οικ. 2/40112/ΔΕΠ/26.5.2014 (ΑΔΑ: Ω9ΙΦΗ-Ν3Μ) εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. «Παροχή Οδηγιών», αναφορικά με την ωριαία αποζημίωση των υπαλλήλων που
απασχολούνται για εργασία προς συμπλήρωση του
υποχρεωτικού ωραρίου σε υπηρεσίες που λειτουργούν
βάσει νόμου, είτε όλες τις ημέρες του μήνα είτε σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη βάση.
4. Την ανάγκη για υπερωριακή απασχόληση, πέραν
του κανονικού ωραρίου και, συγκεκριμένα, μέχρι την
22η βραδινή, κατά τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας,
καθώς και Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, λόγω έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών, για την έγκαιρη προετοιμασία και υλοποίηση του καλλιτεχνικού προγράμματος
«ΦΕΣΤΙΒΑΛ Αθηνών και Επιδαύρου 2018», διακοσίων
πενήντα πέντε (255) υπαλλήλων, μονίμων καθώς και με
σχέση εργασίας αορίστου, ορισμένου χρόνου και εποχικού προσωπικού, διαφόρων ειδικοτήτων και κατηγορίας
εκπαίδευσης, εκατόν είκοσι (120) τεχνικών υπαλλήλων
με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου, της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε» καθώς και δεκαοκτώ (18) αρχαιοφυλάκων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για την
επίβλεψη των εκδηλώσεων της θερινής περιόδου 2018,
στα αρχαία θέατρα Επιδαύρου και Ωδείου Ηρώδου Αττικού.
5. Την ανάγκη για υπερωριακή απασχόληση, πέραν της
22ης βραδινής, κατά τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, καθώς και Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, λόγω
έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών, για την έγκαιρη προετοιμασία και υλοποίηση του καλλιτεχνικού προγράμματος «ΦΕΣΤΙΒΑΛ Αθηνών και Επιδαύρου 2018» διακοσίων
πενήντα πέντε (255) υπαλλήλων, μονίμων καθώς και με
σχέση εργασίας αορίστου, ορισμένου χρόνου και εποχικού προσωπικού, διαφόρων ειδικοτήτων και κατηγορίας
εκπαίδευσης, εκατόν είκοσι (120) τεχνικών υπαλλήλων
της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε» καθώς και δεκαοκτώ (18)
αρχαιοφυλάκων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για την επίβλεψη των εκδηλώσεων της θερινής
περιόδου 2018, στα αρχαία θέατρα Επιδαύρου και Ωδείου Ηρώδου Αττικού.
6. Την απόφαση της αριθμ. 81/5.06.2018 συνεδρίασης
του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Το γεγονός ότι για την κάλυψη των προαναφερθεισών αναγκών προκαλείται δαπάνη η οποία συμπεριλαμβάνεται στην αριθμ. 90/12-1-2018 σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης μέχρι του ποσού των
εκατόν πέντε χιλιάδων και οκτακοσίων (105.800) ευρώ
για την πληρωμή δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018 της
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε.», αποφασίζει:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή, νυκτερινή και κατά τις
Κυριακές - εξαιρέσιμες ημέρες απασχόληση, από την
1η Ιουλίου 2018 έως και 31 Δεκεμβρίου 2018, με την
προβλεπόμενη από το νόμο αμοιβή του προσωπικού,
που αναφέρεται στις παρ. 4 και 5 του ανωτέρω σκεπτικού
της παρούσας απόφασης, ως ακολούθως:
α) Την απογευματινή υπερωριακή απασχόληση με
αμοιβή μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά υπάλληλο.
β) Τη νυχτερινή εργασία με αμοιβή, προς συμπλήρωση
της υποχρεωτικής κατά την εβδομάδα εργασίας, όπως
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θα προκύψει από τις υπηρεσιακές ανάγκες της Εταιρείας
και ενενήντα έξι (96) ώρες καθ' υπέρβαση αυτής, ανά
υπάλληλο.
γ) Την εργασία Κυριακών - Εξαιρέσιμων ημερών με
αμοιβή, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής κατά εβδομάδα εργασίας, όπως θα προκύψει από τις υπηρεσιακές
ανάγκες της Εταιρείας και ενενήντα έξι (96) ώρες καθ'
υπέρβαση αυτής, ανά υπάλληλο.
Με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. συγκροτούνται
συνεργεία υπερωριακής απασχόλησης.
Υπεύθυνοι για την βεβαίωση της πραγματικής παροχής
της υπερωριακής εργασίας, ορίζονται οι υπεύθυνοι των
τμημάτων και των χώρων διοργάνωσης του Φεστιβάλ
Αθηνών και Επιδαύρου 2018 οι οποίοι θα υποβάλλουν
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τις σχετικές βεβαιώσεις προς τελική έγκριση στη Διευθύντρια Διοικητικού και τη Γενική Διευθύντρια.
Ο αριθμός των υπαλλήλων μπορεί να αυξάνεται σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, με ανάλογη μείωση των ωρών υπερωριακής εργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι δε θα γίνει υπέρβαση των εγγεγραμμένων
πιστώσεων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Ιουνίου 2018
Ο Πρόεδρος
Γ. ΜΗΛΙΟΣ
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