
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Συγκρότηση άμισθης εθελοντικής Επιστημονικής 
Ομάδας Εργασίας Υποστήριξης του Έργου στο 
πλαίσιο υλοποίησης των σκοπών - στόχων του Ευ-
ρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ KA3 2018  - 
2021 (Ενίσχυση σε θέματα μεταρρυθμίσεων πο-
λιτικής - Support for Policy Reform and Online 
Linguistic Support) με τίτλο: «Teachers4Europe: 
setting an Agora for Democratic Culture» (Call 
reference EACEA/10/2018 - Reference Number: 
604665-EPP-1-2018-1-EL-EPPKA3-IPI-SOC-IN)».

2 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας στους υπαλ-
λήλους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που 
ασχολούνται με το πρόγραμμα καταπολέμησης 
του δάκου της ελιάς στο Νομό Δωδεκανήσου 
έτους 2019, για το Α΄ και Β’ εξάμηνο έτους 2019.

3 Μετατροπή της θέσης των μελών Διδακτικού 
Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) βαθμίδας Επί-
κουρου και Αναπληρωτή Καθηγητή του Γενικού 
Τμήματος Λάρισας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
σε οργανική της ίδιας βαθμίδας, κατ’ εφαρμογή 
του υποεδαφίου αα του δεύτερου εδαφίου της 
παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν.  4589/2019 
(ΦΕΚ 13/τ.Α’/29-1-2019).

4 Τροποποίηση του άρθρου 8 της 122/59/
21-06-2018 (Β΄3743) απόφασης της Συγκλήτου 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με 
τίτλο: «Στελέχη Εκπαίδευσης στις Επιστήμες της 
Αγωγής» του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 
Εκπαίδευσης της Σχολής των Επιστημών Αγωγής 
του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

5 Έγκριση επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών με τίτλο: «Ιατρική Απεικόνιση 
στην Οφθαλμολογία» του Τμήματος Ιατρικής της 
Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημοκριτείου Πα-
νεπιστημίου Θράκης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 62758/ΓΔ7 (1)
   Συγκρότηση άμισθης εθελοντικής Επιστημονικής 

Ομάδας Εργασίας Υποστήριξης του Έργου στο 

πλαίσιο υλοποίησης των σκοπών - στόχων του Ευ-

ρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ KA3 2018 - 

2021 (Ενίσχυση σε θέματα μεταρρυθμίσεων πο-

λιτικής - Support for Policy Reform and Online 

Linguistic Support) με τίτλο: "Teachers4Europe: 

setting an Agora for Democratic Culture" (Call 

reference EACEA/10/2018 - Reference Number: 

604665-EPP-1-2018-1-EL-EPPKA3-IPI-SOC-IN)». 

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 4 του άρθ. 55 του ν. 1566/1985 «Δομή και 

Λειτουργία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει (Φ.Ε.Κ. 167/Β΄/
30-09-1985).

β) Του ν. 2621/1998, άρθρο 2, παρ. 25 «Ρύθμιση θε-
μάτων οργάνωσης και λειτουργίας των Τεχνολογικών 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 
Α’ 136).

γ) Των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 «Κώδικας 
Διοικητικής Διαδικασίας» περί των Συλλογικών Οργάνων 
της Διοίκησης (Φ.Ε.Κ. 45/Α΄/09-03-1999).

δ) Του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς 
της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις, όπως ισχύει 
(Φ.Ε.Κ. 131/Α΄/28-06-2006).

ε) Του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης 
δημοσίων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλ-
λήλων ΝΠΔΔ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Φ.Ε.Κ. 
26/Α΄/09-02-2007).

στ) Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των Κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο ‘Πρόγραμμα Διαύγεια’ και άλλες διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010).
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2. Τις διατάξεις:
α) Του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργεί-

ου Πολιτισμού και Αθλητισμού,… Μετονομασία του 
Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων 
σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων…» 
(Φ.Ε.Κ. Α΄114).

β) Του άρθρου 48 του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», 
όπως ισχύει (Φ.Ε.Κ. 31/τ. Α΄/2018).

γ) Του π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Φ.Ε.Κ. Α’ 37).

3. Την 37833/Υ1/2018 (ΑΔΑ:9ΘΛ04653ΠΣ-7ΦΡ) υπουρ-
γική απόφαση «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσε-
ων στις οργανικές μονάδες του ΥΠ.Π.Ε.Θ.».

4. Την 40023/Υ1/2018, Άρθρο 2, παρ. 6 υπουργική από-
φαση με θέμα: «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής 
«Με εντολή Υπουργού», “Με εντολή Αναπληρωτή Υπουρ-
γού” και “Με εντολή Υφυπουργού” στους Γενικούς / Διοι-
κητικό και Τομεακούς Γραμματείς του ΥΠ.Π.Ε.Θ., στους 
Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, και 
Αυτοτελών Διευθύνσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών Τμη-
μάτων,…, καθώς και ορισμός κυρίων διατακτών του 
ΥΠ.Π.Ε.Θ.» (Φ.E.Κ. Β΄ 867/2018).

5. Την 52935/Υ1/30-03-2018 υπουργική απόφαση 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, Μερόπη Τζούφη» (Φ.Ε.Κ. 
Β΄1227).

6. Των 159747/Υ1/2018 με θέμα: «Αποδοχή Παραίτη-
σης του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, Γεώργιου Αγγελόπουλου» 
(Φ.Ε.Κ. τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 539) και 159748/Υ1/2018 «Διορισμός 
Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων, Ηλία Γεωργαντά» (Φ.Ε.Κ. τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 
539) υπουργικών αποφάσεων.

7. Την 177279/Γ2/22-10-2018 (ΑΔΑ:6ΨΘΗ4653ΠΣΦΝ5) 
υπουργική απόφαση με θέμα: «Τοποθέτηση Προϊσταμέ-
νου Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών, Ευρωπαϊκών Θεμάτων, 
Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

8. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 1288/2013/11 
Δεκεμβρίου 2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Προγράμματος 
Erasmus+, του Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στον τομέα της Εκπαίδευσης, της Κατάρτισης, της Νεο-
λαίας και του Αθλητισμού.

9. Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης για την υποβολή προτάσεων στο Call: 
EACEA/10/2018 - Erasmus+, Key Action 3: Support for 
policy reforms, Initiatives for policy innovation – Social 
Inclusion and Common Values: the Contribution in the 
Field of Education, Training and Youth.

10. Το Project No 604665-EPP-1-2018-1-EL-EPPKA3-IPI-
SOC-IN application number για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμ-
μα Erasmus+ με θέμα Έργου: “Teachers4Europe: setting 
an Agora for Democratic Culture”.

11. To Evaluation Report – Full proposal stage από το 
Education, Audiovisual and Culture, Executive Agency 
της European Commission.

12. Το 2018 – 3389 / 001 – 001 Grant Agreement for 
an action with multiple beneficiaries, το οποίο υπέ-
γραψαν η Monika HOLIK, εκπρόσωπος της EACEA και 
Υπεύθυνη για την υπογραφή της Συμφωνίας για το Έργο 
“Teachers4Europe” και ο Γρηγόριος Χονδροκούκης, ως 
εκπρόσωπος του Κέντρου Ερευνών του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς, που είναι και ο Συντονιστής του Έργου.

13. Το υπ΄ αριθ. 2018 – 3389 / 001 – 001 Συμφωνητικό 
Σύμπραξης (Partnership Contract), το οποίο υπέγραψαν 
ο Νόμιμος Εκπρόσωπος εκ μέρους του Συντονιστή του 
Έργου, Καθηγητής Γρηγόριος Χονδροκούκης, Πρόεδρος 
του Κέντρου Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς με 
τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του Συνδικαιούχου, Νόμιμο Εκ-
πρόσωπο του Έργου και Γενικό Γραμματέα του Υπουρ-
γείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Ηλία Γεωρ-
γαντά, για τη συμμετοχή του ΥΠ.Π.Ε.Θ., όπως ισχύει από 
τις 22-05-2018.

14. Την από τις 22/05/2018 υποβολή της πρότασης 
με ορισμό των μελών που θα απαρτίζουν την έμμισθη 
Επιστημονική Ομάδα Συντονισμού, Υποστήριξης και 
Αξιολόγησης στο πλαίσιο του Έργου “Teachers4Europe: 
setting an Agora for Democratic Culture”, σύμφωνα με 
τις παραγράφους 2.2 “Role of the partner in the project” 
και 2.3 “Operational capacity: Skills εexpertise of key staff 
involved in the project / Names of staff members”, σελ. 
51-56 καθώς και τεσσάρων άμισθων Συμβούλων στο 
πλαίσιο του Έργου “ Teachers4Europe: setting an Agora 
for Democratic Culture” από τον Συντονιστικό Φορέα 
υλοποίησης του Έργου.

15. Την 18386/06-02-2019/ΓΔ7 υπουργική απόφαση 
περί συγκρότησης και ορισμού μελών της έμμισθης Επι-
στημονικής Ομάδας Συντονισμού, Υποστήριξης και Αξιο-
λόγησης του Έργου στο πλαίσιο υλοποίησης των σκοπών 
– στόχων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ ΚΑ3 
2018 – 2021 (Ενίσχυση σε θέματα μεταρρυθμίσεων πολι-
τικής – Support for Policy Reform and Online Linguistic 
Support) με τίτλο: “Teachers4Europe: setting an Agora 
for Democratic Culture” (Call reference EACEA/10/2018 – 
Reference Number: 604665-EPP-1-2018-1-EL-EPPKA3- 
IPI-SOC-IN)», η οποία δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 55/
11-02-2019, τ. Υ.Ο.Δ.Δ., με Διορθ. Σφαλ. στο Φ.Ε.Κ. 
154/27-03-2019, τ. Υ.Ο.Δ.Δ.

16. Την 01/14-02-2019 Έκθεση Πεπραγμένων της 
Εναρκτήριας Συνάντησης των εταίρων της Σύμπραξης 
“Teachers4Europe – T4E” στην πόλη Κλουζ – Ναπόκα της 
Ρουμανίας (12-13/02/2019), παρ. 5β), σελ. 04, με τίτλο: 
«Δέσμη Εργασιών 1 (WP1): Διαχείριση και συντονισμός 
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς) - Μέλη άμισθης Συμβουλευ-
τικής Επιτροπής των κρατών – μελών της Σύμπραξης 
“T4E 2018 – 2021” – “Advisory Board T4E 2018 – 20121”».

17. Τη νέα συνεργασία που προκύπτει από προηγούμε-
νες συνεργασίες σε εφαρμογή Ευρωπαϊκών και Διεθνών 
Προγραμμάτων και Δράσεων Θεματικών Δικτύων Σχο-
λικών Μονάδων, όπως Erasmus+ KA3 “ACT PROJECT”, 
“ENABLE”, “ENACSO”, “SELMA”, Δίκτυο «Αριάδνη» σε συ-
νεργασία με τη Μονάδα Εφηβικής Υγείας, Β΄ Παιδιατρι-
κή Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Γενικό Νοσοκομείο 
Παίδων «Παν. και Αγλ. Κυριακού», Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, 
Δίκτυο Συνεργαζόμενων Σχολείων ASPnet-UNESCO, Θε-
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ματικό Δίκτυο «Σημερινός Μαθητής – Αυριανός Ενεργός 
Πολίτης του Κόσμου (ΣΗ.ΜΑ.-Α.Ε.Π.)», με τη Γενική Διεύ-
θυνση Διεθνών, Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Παιδείας Ομογε-
νών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και 
βασίζεται σε εκπαιδευτικό υλικό που έχει παραχθεί και 
είναι σχετικό με το θέμα του Έργου “T4E”.

18. Την ανάγκη συγκρότησης άμισθης εθελοντικής 
Επιστημονικής Ομάδας Εργασίας Υποστήριξης του 
Έργου στο πλαίσιο υλοποίησης των σκοπών – στόχων 
του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ ΚΑ3 2018 – 
2021 (Ενίσχυση σε θέματα μεταρρυθμίσεων πολιτι-
κής – Support for Policy Reform and Online Linguistic 
Support) με τίτλο: “Teachers4Europe: setting an Agora 
for Democratic Culture”.

19. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη για τον 
κρατικό προϋπολογισμό από την παρούσα, αποφασί-
ζουμε:

Α. Τη συγκρότηση άμισθης εθελοντικής Επιστημονικής 
Ομάδας Εργασίας Υποστήριξης του Έργου στο πλαίσιο 
υλοποίησης των σκοπών – στόχων του Ευρωπαϊκού 
Προγράμματος Erasmus+ ΚΑ3 2018 – 2021 (Ενίσχυση 
σε θέματα μεταρρυθμίσεων πολιτικής – Support for 
Policy Reform and Online Linguistic Support) με τίτλο: 
“Teachers4Europe: setting an Agora for Democratic 
Culture”, η οποία αποτελείται από:

1. Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών, 
Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Παιδείας Ομογενών και Διαπολι-
τισμικής Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ., ως Πρόεδρο,

2. Έναν Διοικητικό υπάλληλο που υπηρετεί στη Γε-
νική Διεύθυνση Διεθνών, Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Παι-
δείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του 
ΥΠ.Π.Ε.Θ., ως μέλος,

3. Έναν εκπαιδευτικό που υπηρετεί στο Τμήμα Ευρω-
παϊκής Ένωσης της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών και Διεθνών 
Θεμάτων της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών, Ευρωπαϊκών 
Θεμάτων, Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαί-
δευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ., ως μέλος,

4. Έναν εκπαιδευτικό που υπηρετεί στο Τμήμα Δ΄ Εκ-
παιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων της 
Διεύθυνσης Υποστήριξης Εκπαιδευτικών Προγραμμά-
των Αειφορίας του ΥΠ.Π.Ε.Θ., ως μέλος,

5. Τρεις Διευθυντές/ντριες Σχολείων, μέλη της άμισθης 
εθελοντικής Επιστημονικής Ομάδας Εργασίας Υποστή-
ριξης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ KA3 
“ACT  – ACTive citizenship projects” και Πρέσβεων / 
Πρέσβειρων (Ambassadors) του Δικτύου Εκπαιδευτικών 
“T4E - Teachers4Europe”, κατά προτίμηση Διευθυντές/
ντριες Σχολείων εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Προγράμ-
ματος Erasmus+ KA3 “ACT – ACTive citizenship Projects” 
και Σχολείων του Δικτύου Συνεργαζόμενων Γυμνασίων 
και Λυκείων “ASPnet – UNESCO”, ως μέλη.

Β. Η άμισθη εθελοντική Επιστημονική Ομάδα Εργασίας 
Υποστήριξης του Έργου του ΥΠ.Π.Ε.Θ. έχει ως έργο την, 
κατόπιν οδηγιών από την πολιτική ιεραρχία:

α) Σύνδεση με παρεμφερή Ευρωπαϊκά και Διεθνή Προ-
γράμματα και με συναφή Θεματικά Εκπαιδευτικά Δίκτυα 
και διάχυση των αποτελεσμάτων των Ομάδων Εργασί-
ας των Προγραμμάτων και των Δικτύων, που αφορούν 
στην «Ιδιότητα του Ευρωπαίου Ενεργού Δημοκρατικού 
Πολίτη»,

β) Ανταλλαγή πληροφοριών, προτάσεων και πολιτικών 
που αφορούν στο συγκεκριμένο θέμα ή σε παρεμφερή 
θέματα,

γ) Συμβουλευτική υποστήριξη των εργασιών που αντι-
στοιχούν στα Πακέτα Εργασίας, όπου συμμετέχει η Ελλά-
δα και όπως αυτά προσδιορίζονται από την υπογραφή 
της επίσημης Σύμβασης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,

δ) Οργάνωση και υποστήριξη των επιμορφωτικών 
δράσεων σε εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες,

ε) Μελέτη, ανάλυση και συνδιαμόρφωση προτάσεων 
σχετικά με το Έργο,

στ) Διάχυση Καλών Πρακτικών – Στρατηγικών σχετι-
κών με το θέμα (πολλαπλασιαστές του Έργου) καθώς και

ζ) Συμμετοχή τους ως μέλη του Πανελληνίου Δικτύου 
Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμι-
ας Εκπαίδευσης, που έχουν υλοποιήσει Ευρωπαϊκά και 
Διεθνή Προγράμματα και Δράσεις, με τον τίτλο: “LEAD 
and ACT – Lifelong Learning for the European Active 
Democratic Citizen”, το οποίο θα συγκροτηθεί και θα 
λειτουργήσει υπό την αιγίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Γ. Αναλυτικότερα, οι αρμοδιότητες της άμισθης εθε-
λοντικής Επιστημονικής Ομάδας Εργασίας Υποστήρι-
ξης του “Τ4E” είναι η, κατόπιν οδηγιών από την πολιτική 
ιεραρχία:

1. Συμβολή των μελών σε προτάσεις σχετικές με τα 
θέματα που άπτονται της «Ιδιότητας του Ευρωπαίου 
Ενεργού Δημοκρατικού Πολίτη» και άλλων παρεμφε-
ρών θεμάτων.

2. Συμμετοχή των μελών σε συνεδριάσεις, ημερίδες 
καιν συνέδρια σχετικά με το Πρόγραμμα, με στόχο την 
παρουσίαση και προβολή του Ευρωπαϊκού Έργου (Διά-
χυση – Πολλαπλασιαστές του Έργου).

3. Συνδιαμόρφωση προτάσεων με τα μέλη της Επιστη-
μονικής Ομάδας Εργασίας Συντονισμού, Υποστήριξης 
και Αξιολόγησης του Έργου του ΥΠ.Π.Ε.Θ. στο πλαίσιο 
της υλοποίησης του Προγράμματος.

4. Συνδρομή των μελών στην καταγραφή των υπαρ-
χουσών πολιτικών και τάσεων, με σκοπό την ανάπτυξη 
στρατηγικής αξιοποίησης των συμπερασμάτων του Έρ-
γου στην εκπαίδευση της χώρας.

5. Σύνδεση με τα συνεργαζόμενα Θεματικά Εκπαι-
δευτικά Δίκτυα και αντίστοιχα Ευρωπαϊκά και Διεθνή 
Προγράμματα και Δίκτυα.

Δ. Η άμισθη εθελοντική Επιστημονική Ομάδα Εργασίας 
Υποστήριξης του “Τ4E” στο πλαίσιο υλοποίησης του Έρ-
γου θα λειτουργήσει από την υπογραφή της παρούσας 
μέχρι τη λήξη του Έργου, την 31-12-2021.

Ε. Στα μέλη της άμισθης εθελοντικής Επιστημονικής 
Ομάδας Εργασίας Υποστήριξης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για το 
Έργο “Τ4E” δεν θα καταβληθεί αποζημίωση, σύμφωνα 
με την εγκεκριμένη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για το 
Έργο με τίτλο: “Teachers4Europe: setting an Agora for 
Democratic Culture”.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 18 Απριλίου 2019

Με εντολή Υφυπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας

ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ
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      Αριθμ. 3453 (2)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας στους υπαλ-

λήλους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που 

ασχολούνται με το πρόγραμμα καταπολέμησης 

του δάκου της ελιάς στο Νομό Δωδεκανήσου 

έτους 2019, για το Α΄ και Β΄ εξάμηνο έτους 2019. 

 Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/

7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του π.δ. 130/2010 (ΦΕΚ 223/Α΄/
27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου» και τις 49947/22-7-2015 (ΦΕΚ 1666/τ.Β΄/
10-8-2015) και 92066/27-12-2016 (ΦΕΚ 4343/τ.Β΄/30-
12-2016) αποφάσεις του ασκούντα καθήκοντα Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με θέμα 
«Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».

3. Την 2409/2240/6-3-2017 (ΦΕΚ 115/Υ.Ο.Δ.Δ./
13-3-2017) απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου 
περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών».

4. Την 27857/2550/14-03-2017 (ΦΕΚ 1006Β΄/
24-3-2017) απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαί-
ου περί «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιπεριφε-
ρειάρχη Φιλήμονα Ζαννετίδη και εξουσιοδότηση υπο-
γραφής με εντολή Περιφερειάρχη σε Περιφερειακούς 
Συμβούλους.»

5. Την οικ.100393/8204/20-08-2015 απόφαση του Πε-
ριφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου περί τοποθέτησης υπαλλή-
λων και ορισμού Προϊσταμένων στις οργανικές μονάδες 
των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 20, παρ. Α εδαφ. 1,2 και 3 
του ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ.Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις 
των υπαλλήλων του Δημοσίου, των ΟΤΑ α και Β βαθμού 
των ΝΠΔΔ κ.α.».

7. Την 2/1015/ΔΕΠ/5-1-2016 εγκύκλιο του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους με θέμα: «Παροχή οδηγιών 
για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του 
ν. 4354/2015 (176 /Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των 
υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης (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».

8. Την 123877/24-5-2005 κοινή υπουργική απόφαση 
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 775 B’/9-6-2005 σύμφωνα με την οποία η διάρκεια 
της δακικής περιόδου ορίζεται από 1 Μαρτίου έως και 
31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

9. Το 12067/161065/21-11-2018 έγγραφο ΥΠΑΑΤ 
«Έναρξη προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης 
του δάκου της ελιάς για το έτος 2019».

10. Την 640/22-01-2019 Απόφαση του Αρμόδιου Αντι-
περιφερειάρχη Ν. Αιγαίου για ανάθεση καθηκόντων Δι-

ευθυντή, Εποπτών, Λογιστού και Γραμματέα Δακοκτονί-
ας 2019 στο νομό Δωδεκανήσου.

11. Την επιτακτική ανάγκη για απασχόληση του 
εμπλεκόμενου προσωπικού στο πρόγραμμα Δακοκτο-
νίας 2019, τις απογευματινές ώρες λόγω της φύσης του 
προγράμματος.

12. Την ΔΟΥ 3352/04-04-2019 Βεβαίωση περί ύπαρ-
ξης διαθέσιμης πίστωσης στον Π/Υ της Π.Ν.Αιγαίου του 
οικονομικού έτους 2019 στον φορέα 295- ΚΑΕ 0511α, 
αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε την υπερωριακή απογευματινή εργασία 
του προσωπικού που απασχολείται στο πρόγραμμα Δα-
κοκτονίας έτους 2019, από 1 Μαΐου έως και 31 Δεκεμ-
βρίου 2019 ως κατωτέρω:

1) Για τον Διευθυντή Δακοκτονίας κατά ανώτατο όριο, 
σαράντα (40) ώρες συνολικής απογευματινής υπερω-
ριακής απασχόλησης κατά το πρώτο εξάμηνο και άλ-
λες εκατόν είκοσι (120) ώρες συνολικής απογευματινής 
υπερωριακής απασχόλησης κατά το δεύτερο εξάμηνο

2) Για έκαστο από τους δυο (2) Επόπτες Δακοκτονίας 
κατά ανώτατο όριο, σαράντα (40) ώρες συνολικής απο-
γευματινής υπερωριακής απασχόλησης κατά το πρώτο 
εξάμηνο και άλλες εκατόν είκοσι (120) ώρες συνολικής 
απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης κατά το δεύ-
τερο εξάμηνο

3) Για τον Λογιστή Δακοκτονίας κατά ανώτατο όριο, 
σαράντα (40) ώρες συνολικής απογευματινής υπερω-
ριακής απασχόλησης κατά το πρώτο εξάμηνο και άλ-
λες εκατόν είκοσι (120) ώρες συνολικής απογευματινής 
υπερωριακής απασχόλησης κατά το δεύτερο εξάμηνο

4) Για τον Γραμματέας Δακοκτονίας κατά ανώτατο όριο, 
σαράντα (40) ώρες συνολικής απογευματινής υπερω-
ριακής απασχόλησης κατά το πρώτο εξάμηνο και άλ-
λες εκατόν είκοσι (120) ώρες συνολικής απογευματινής 
υπερωριακής απασχόλησης κατά το δεύτερο εξάμηνο.

Ο αριθμός των ωρών απογευματινής υπερωριακής με 
αμοιβή εργασίας, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 20 ώρες 
ανά υπάλληλο μηνιαίως.

Η δαπάνη που θα προκληθεί εκ ποσού έως 6500€, θα 
αντιμετωπισθεί από την κατανομή πιστώσεων έτους 
2019 (Α.Π.: 2085/11/01/2019,ΑΔΑ: ΩΣΡΜ465ΧΘ7-ΦΧΖ) 
του Υπουργείου Εσωτερικών προς κάλυψη δαπανών του 
προγράμματος Δακοκτονίας, που έχουν αναπτυχθεί στον 
προϋπολογισμό της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στον 
Φορέα 295 Κ.Α.Ε. 0511α.

Η απόφαση συγκρότησης συνεργείου και η βεβαίω-
ση παροχής υπερωριακής εργασίας θα εκδίδονται από 
τον Διευθυντή της Αγροτικής Οικονομίας Δωδεκανήσου 
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ανάλογα με τις ανάγκες 
εφαρμογής του προγράμματος δακοκτονίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και η ισχύς της αρχίζει από την δημοσί-
ευσή της.

  Ρόδος, 19 Απριλίου 2019

Ο Αντιπεριφερειάρχης

ΦΙΛΗΜΩΝΑΣ ΖΑΝΝΕΤΙΔΗΣ
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      Αριθμ. 9319/19/ΓΠ (3)
Μετατροπή της θέσης των  μελών Διδακτικού 

Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) βαθμίδας Επί-

κουρου και Αναπληρωτή Καθηγητή του Γενικού 

Τμήματος Λάρισας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

σε οργανική της ίδιας βαθμίδας, κατ' εφαρμογή 

του υποεδαφίου αα του δεύτερου εδαφίου της 

παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 4589/2019 

(ΦΕΚ 13/τ.Α'/29-1-2019). 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
(συνεδρίαση 213/29-3-2019) 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 83/1984 «Ίδρυση Πανεπιστη-

μίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας» (ΦΕΚ 31/τ.Α΄/20.03.1984), όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει σήμερα.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 12 «Όργανα του 
Ιδρύματος», 13 «Σύγκλητος» και 15 «Πρύτανης-
Αντιπρυτάνεις» του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/
04.08.2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες δια-
τάξεις», όπως αυτές ισχύουν.

3. Την 127422/Ζ1/26.07.2018 (ΦΕΚ 463/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./ 
17.08.2018) (ΑΔΑ ΨΡΠΑ4653ΠΣ-ΠΣΧ) διαπιστωτική πρά-
ξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
περί εκλογής Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με θητεία τεσσάρων (4) 
ετών από 01-09-2018 έως 31-08-2022.

4. Την 16993/18/ΓΠ/3-9-2018 (ΑΔΑ: 6Φ28469Β7Ξ-1ΞΡ) 
διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη περί συγκρότησης της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για το ακαδη-
μαϊκό έτος 2018-2019, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Το ΦΕΚ 4086/τ.Β΄/18-9-2018 στο οποίο δημοσιεύ-
θηκε η 17393/18/ΓΠ/6-9-2018 απόφαση του Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΑΔΑ: ΩΦΣΖ469Β7Ξ-ΞΝΡ) 
περί καθορισμού του τομέα ευθύνης και των επιμέρους 
αρμοδιοτήτων των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων και της 
σειράς αναπλήρωσης Πρύτανη.

6. Τις διατάξεις του υποεδαφίου αα του β΄ και του 
γ΄ εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του
ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13/τ.Α΄/29-1-2019).

7. Τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παραγρά-
φου 6 του άρθρου 13 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13/τ. Α΄/
29-1-2019).

8. Τις αιτήσεις μελών ΔΕΠ της βαθμίδας του Επίκου-
ρου και Αναπληρωτή Καθηγητή του Γενικού Τμήματος 
Λάρισας που αιτούνται την μετατροπή της θέσης τους 
από προσωποπαγή σε οργανική.

9. Το 195/22-3-2019 έγγραφο του Προέδρου του Γε-
νικού Τμήματος Λάρισας, Αν. Καθηγητή Ευθ. Προβίδα.

10. Το από 27-3-2019 γραπτό ενημερωτικό σημείω-
μα της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Διοικητικού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Βασιλικής 
Βεοπούλου.

11. Την προφορική εισήγηση του Αντιπρύτανη Διοι-
κητικών Υποθέσεων, Καθηγητή Στέφανου Παρασκευ-
όπουλου.

12. Το σχετικό απόσπασμα πρακτικού της 213/
29-3-2019 τακτικής συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλίας (θέμα 6ο, 4) με θέμα: «Αιτήσεις 
μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) 
βαθμίδας Επίκουρου και Αναπληρωτή Καθηγητή του 
Γενικού Τμήματος Λάρισας του Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλίας για μετατροπή της θέσης τους σε οργανική της 
ίδιας βαθμίδας, κατ’ εφαρμογή του υποεδαφίου αα του 
δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του 
ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13/τ.Α΄/29-1-2019)».

13. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζει ομόφωνα:

Τη μετατροπή των προσωποπαγών θέσεων μελών Δι-
δακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Γενικού 
Τμήματος Λάρισας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε 
οργανικές θέσεις της ίδιας βαθμίδας, για τη βαθμίδα του 
Αναπληρωτή Καθηγητή και του Επίκουρου Καθηγητή, 
ως ακολούθως:

Αναπληρωτές Καθηγητές
1. ΑΔΑΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ
2. ΛΟΥΤΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΙΩΑΝΝΗ
3. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ
4. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ
5. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
6. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
7. ΦΑΣΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΟΛΥΝΕΙΚΗ
8. ΤΣΙΡΟΥΚΗΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ του ΦΩΤΙΟΥ
9. ΜΑΚΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
10. ΣΥΡΑΚΟΥΛΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ
11. ΛΑΧΑΝΑ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
12. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
13. ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ
14. ΓΙΑΛΑΜΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
15. ΜΑΛΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ
16. ΜΟΣΧΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
17. ΚΑΚΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
18. ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΒΑΪΟΥ
19. ΑΥΓΟΥΣΤΗ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
20. ΒΥΡΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
21. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
22. ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
23. ΠΡΟΒΙΔΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Επίκουροι Καθηγητές
1. ΤΣΕΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
2. ΧΑΪΚΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
3. ΒΑΓΓΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΥΡΙΑΖΗ
4. ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ
5. ΤΣΟΥΚΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
6. ΑΛΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ορέστη
7. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ
8. ΠΑΡΑΛΙΚΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
9. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
10. ΚΟΥΤΣΙΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
11. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
12. ΣΤΡΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
13. ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
14. ΠΕΡΑΝΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
15. ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
16. ΜΑΛΙΣΣΙΟΒΑ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
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17. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΟΥ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Βόλος, 15 Απριλίου 2019

Ο Πρύτανης 

ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ

Ι

      Αριθμ. απόφ. 36/10/07.03.2019 (4)
Τροποποίηση του άρθρου 8 της 122/59/

21-06-2018 (Β΄3743) απόφασης της Συγκλήτου 

του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με 

τίτλο: «Στελέχη Εκπαίδευσης στις Επιστήμες της 

Αγωγής» του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 

Εκπαίδευσης της Σχολής των Επιστημών Αγωγής 

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 αρμοδιό-
τητες της Συγκλήτου. 

2. Την 137509/Ζ1 διαπιστωτική πράξη του Υπουρ-
γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 490/ 
31.08.2018 τ. ΥΟΔΔ), με την οποία διαπιστώνεται η εκλο-
γή Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων του Δ.Π.Θ. με θητεία τεσ-
σάρων (4) ετών, από 01.09.2018 έως 31.08.2022. 

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 διι-
δρυματικά Π.Μ.Σ.-Διδακτορικές Σπουδές με συνεπίβλε-
ψη» 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 Δυτι-
κής Αττικής και άλλες διατάξεις». 

5. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α΄195 ) «Δομή, λει-
τουργία, 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 βιωσιμό-
τητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών». 

7. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (Α΄ 189) «Διασφάλιση 
της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα με-
ταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Πα-
ράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε-
σίας 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 Σχο-
λών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης». 

10. Την απόφαση της Συγκλήτου συνεδρίαση 
122/59/21-06-2018 (Β΄3743) με την οποία εγκρίθηκε η 
επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών με τίτλο: «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στα 
Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες» του Παιδαγωγι-
κού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής των 
Επιστημών Αγωγής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 
Θράκης σε εφαρμογή του ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄). 

11. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του 
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (συνεδρία 5/
4-11-2018). 

12. Την 4/11/21-02-2019 εισήγηση της Επιτροπής Με-
ταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Θ.. 

13. Το 163204/Ζ1/29-09-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.. 
14. Το 60174/Ζ1/16-04-2019 έγγραφο έγκρισης του 

ΥΠ.Π.Ε.Θ.. 
15. Το 2857/13-11-2013 έγγραφο της ΑΔΙΠ, από το 

οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 
Εκπαίδευσης της Σχολής των Επιστημών Αγωγής του 
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. 

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

Την τροποποίηση του άρθρου 8 της αριθμ. 122/59/
21-06-2018 (Β΄3743) απόφασης της Συγκλήτου, ως ακο-
λούθως: 

Άρθρο 8
Κόστος Λειτουργίας 

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 
114 Α΄) το 70% του συνολικού κόστους λειτουργίας του 
Π.Μ.Σ. αφορά στις λειτουργικές δαπάνες και ανέρχεται 
στο ποσό των εβδομήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων 
ευρώ (79.500 €) και αναλύεται ως εξής:

Κατηγορίες Δαπανών Ποσό Δαπάνης

Αμοιβές, διδακτικού, διοικητικού και 
τεχνικού προσωπικού 

33.400

Δαπάνες μετακινήσεων 8.000

Υποτροφίες 6.000

Δαπάνες Προμηθειών, Συντήρησης 
Εξοπλισμού και Λογισμικού 

14.600 

Αναλώσιμα 7.500 

Γενικές Δαπάνες 10.000 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (€) 79.500 

 Οι αμοιβές του τακτικού διδακτικού, τεχνικού και διοι-
κητικού προσωπικού των Ιδρυμάτων αφορούν εργασία 
που υπερβαίνει τις κατά νόμο υποχρεώσεις τους.
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Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλύπτεται από 
δίδακτρα, ερευνητικά προγράμματα, χορηγίες, δωρεές 
κ.λπ.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Κομοτηνή, 7 Μαρτίου 2019 

Ο Πρύτανης 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ  

Ι

     Αριθμ. 53/10/07.03.2019 (5) 
Έγκριση επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυ-

χιακών Σπουδών με τίτλο: «Ιατρική Απεικόνιση 

στην Οφθαλμολογία» του Τμήματος Ιατρικής της 

Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημοκριτείου Πα-

νεπιστημίου 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 αρμοδιό-
τητες της Συγκλήτου. 

2. Την 137509/Ζ1 διαπιστωτική πράξη του Υπουρ-
γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 490/ 
31.08.2018 τ. ΥΟΔΔ), με την οποία διαπιστώνεται η εκλο-
γή Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων του Δ.Π.Θ. με θητεία τεσ-
σάρων (4) ετών, από 01.09.2018 έως 31.08.2022. 

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 διι-
δρυματικά Π.Μ.Σ.-Διδακτορικές Σπουδές με συνεπίβλε-
ψη» 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 Δυτι-
κής Αττικής και άλλες διατάξεις». 

5. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α΄195 ) «Δομή, λει-
τουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 
διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Την υπ΄ αριθμ. 216772/Ζ1/08-12-2017 υπουργική 
απόφαση (Β΄4334) με τίτλο «Τρόπος κατάρτισης του 
αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθε-
σης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών». 

7. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (Α΄ 189) «Διασφάλιση 
της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα με-
ταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Πα-
ράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε-
σίας 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 Σχο-
λών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης». 

10. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του 
Τμήματος Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 
Θράκης (συνεδρία 7/26-02-2019). 

11. Την 3/12/07-03-2019 εισήγηση της Επιτροπής Με-
ταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Θ.. 

12. Το 60174/Ζ1/16-04-2019 έγγραφο έγκρισης του 
ΥΠ.Π.Ε.Θ.. 

13. Το 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 2019-2020 τη λει-
τουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
στο Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης με τίτλο «Ιατρική 
Απεικόνιση στην Οφθαλμολογία», ως ακολούθως: 

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις 

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης οργανώνει και 
λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 Πρό-
γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: 
«Ιατρική Απεικόνιση στην Οφθαλμολογία» σύμφωνα με 
τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του 
ν. 4485/2017 (Α΄ 114). 

Άρθρο 2 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι 

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) στην «Ιατρική Απεικόνιση στην Οφθαλμολογία». 

Άρθρο 3 
Γνωστικό αντικείμενο 

Το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι το γνωστι-
κό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. η μεταπτυχιακή διδασκαλία, 
έρευνα και πρακτική εκπαίδευση στην Ιατρική Απεικό-
νιση του Οπτικού Συστήματος.

Σκοπός του προγράμματος είναι: 
Α) να δώσει στους φοιτητές μια ολοκληρωμένη εικόνα 

της ιατρικής απεικόνισης στο οπτικό σύστημα και τον 
οφθαλμό ειδικότερα, 

Β) να εξοπλίσει τους φοιτητές με δεξιότητες που θα 
τις χρησιμοποιούν ως εργαλεία για να μπορούν να σχε-
διάζουν και να εκτελούν προγράμματα για τον προσυ-
μπτωματικό έλεγχο, διάγνωση, και παρακολούθηση 
οφθαλμικών και συστηματικών νόσων, 

Γ) να δημιουργήσει επαγγελματίες που θα είναι σε 
θέση να εφαρμόσουν ή να διαμορφώσουν πολιτικές ολι-
στικής διαχείρισης νοσημάτων με σημαντική κοινωνική 
και οικονομική επίπτωση στη χώρα μας, 
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Δ) να καταρτίσει-εξειδικεύσει ικανούς και αποτελε-
σματικούς επιστήμονες στην ιατρική, ερευνητική μεθο-
δολογία των εφαρμογών της απεικόνισης στο οπτικό 
σύστημα και στον οφθαλμό ειδικότερα. Η ευρύτερη και 
πληρέστερη προσέγγιση της κλινικής και διαγνωστικής 
πρακτικής στην Οφθαλμολογία και η ανάπτυξη νέων 
διαγνωστικών και θεραπευτικών μεθόδων, 

Ε) να εκπαιδεύσει επιστήμονες (οφθαλμιάτρους, οπτι-
κούς, νοσηλευτές, χειριστές ιατρικών μηχανημάτων) 
στην ερευνητική μεθοδολογία, καθώς και στην τεκμη-
ριωμένη διδασκαλία της Οφθαλμολογίας. 

Άρθρο 4 
Γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος 

Η γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος είναι η Ελ-
ληνική ή η Αγγλική. 

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 απαι-
τούνται για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. ανέρχεται σε ενενήντα 
(90). 

Άρθρο 7
Διάρκεια Λειτουργίας 

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2023-2024. 

Άρθρο 8 
Κόστος Λειτουργίας 

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 
114 Α΄) το 70% του συνολικού κόστους λειτουργίας του 
Π.Μ.Σ. αφορά στις λειτουργικές δαπάνες και ανέρχεται 
στο ποσό των πενήντα εννέα χιλιάδων και εκατό ευρώ 
(59.100€*) και αναλύεται ως εξής:

Κατηγορίες Δαπανών Ποσό δαπάνης 
Αμοιβές διδακτικού, διοικητικού και 
τεχνικού προσωπικού 

32.000 

Δαπάνες μετακινήσεων (εκπαιδευτι-
κές δράσεις) 

2.000 

Υποτροφίες 3.000 
Δαπάνες Προμηθειών, συντήρησης 
εξοπλισμού και λογισμικού 

14.000 

Αναλώσιμα 2.000 
Γενικές δαπάνες 6.100
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ* (€) 59.100 

*Μέγιστος αριθμός εισακτέων φοιτητών: 30 φοιτητές χ 
(επί) 30% (μέγιστος αριθμός φοιτητών που απαλλάσσο-
νται από καταβολή διδάκτρων): 21 φοιτητές οι οποίοι 
θα καταβάλλουν δίδακτρα. 21 χ 3.000=63.000 χ 70% = 
44.100€.+ 15.000 (έσοδα από άλλες πηγές) = 59.100€. Το 
συνολικό ύψος των δαπανών του προγράμματος υπο-
λογίζεται με βάση το ποσοστό 30% των φοιτητών που 
απαλλάσσεται από την καταβολή των τελών φοίτησης 
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4485/2017. 
Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι απαλλαγής καταβολής 
διδάκτρων είναι λιγότεροι από 30%, θα προκύψουν αυ-
ξήσεις και ο ΕΛΚΕ του ιδρύματος θα μπορεί να εισπράττει 
τα επιπλέον ποσά.

Οι αμοιβές του τακτικού διδακτικού, τεχνικού και διοι-
κητικού προσωπικού των Ιδρυμάτων αφορούν εργασία 
που υπερβαίνει τις κατά νόμο υποχρεώσεις τους.

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ., θα καλύπτεται από 
δίδακτρα, ερευνητικά προγράμματα, χορηγίες, δωρεές 
κ.λπ.

Άρθρο 9
Τέλη φοίτησης

Για το σύνολο του προγράμματος τα τέλη φοίτησης 
ανέρχονται σε τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€).

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, 7 Μαρτίου 2019 

Ο Πρύτανης 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ    

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