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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Επανίδρυση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας και του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο
«Φιλοσοφία και Διοίκηση (Master of Science in
Philosophy and Management)».

2

Ενσωμάτωση Τομέα της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

3

Άδεια κατοχής Β΄ θέσης του Καθηγητή Α΄ βαθμίδας Νικολάου Βέττα του Παναγιώτη.

4

Άδεια κατοχής Β΄ θέσης του Καθηγητή Α΄ βαθμίδας Πλούταρχου Σακελλάρη του Κωνσταντίνου.

5

Άδεια κατοχής Β΄ θέσης του Καθηγητή Α΄ βαθμίδας Γεωργίου Ζανιά του Παναγιώτη.

6

Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/4089/
133/25.9.2018 απόφασης της Συγκλήτου σχετική με τον καθορισμό του τομέα ευθύνης και
των επιμέρους αρμοδιοτήτων των τεσσάρων (4)
Αντιπρυτάνεων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου
Θράκης και της σειράς αναπλήρωσης Πρύτανη.
(Γ9- Έκτακτα διοικητικά).

7

Αποζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου υπαλλήλων του Γ.Ν. Ηλείας Ν.Μ. Κρεστένων για το Β΄ εξάμηνο του οικονομικού έτους 2019.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
8

Διορθώσεις σφαλμάτων στην Α.1237/27.6.2019
απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
2927/τ.Β΄/12.7.2019.

Αρ. Φύλλου 3125

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 1290/11.7.2019
(1)
Επανίδρυση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας και του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Φιλοσοφία και Διοίκηση (Master of Science
in Philosophy and Management)».
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
1. τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 114), και ειδικότερα τα άρθρα
30 έως και 37, 43, 45 και 85, όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν,
2. την υπ’ αριθμ. 163204/Ζ1/29.9.2017 εγκύκλιο του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
3. την υπ’ αριθμ. 216772/Z1/8.12.2017 υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 4334/12.12.2017, τ.Β΄) με τίτλο «Τρόπος
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών»,
4. τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 του και την
παρ. 3α του αρ. 42 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ Α΄ 38) «Ίδρυση
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις»,
5. τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 101 του
ν. 4547/2018 (ΦΕΚ Α΄ 102),
6. τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ Α΄
195), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
7. τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 83), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
8. το π.δ. 85/31.5.2013 (ΦΕΚ Α΄ 124) «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος
στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών»,
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9. τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14
και 15 (ΦΕΚ 189, τ.Α΄, 2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
10. το ΦΕΚ 728/Β/9.3.2017 ίδρυσης του ΔΠΜΣ «Φιλοσοφία και Διοίκηση - Μάνατζμεντ»,
11. το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του
Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 16.4.2019),
12. το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση
8.5.2019),
13. το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας των συνεργαζομένων Τμημάτων,
14. το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 22.5.2019),
15. το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ
(συνεδρίαση 30.5.2019),
16. το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Την επανίδρυση και λειτουργία του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φιλοσοφίας,
Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας και του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Φιλοσοφία και Διοίκηση (Master of Science in Philosophy and Management)»,
από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών θα οργανώσουν και θα λειτουργήσουν από το ακαδημαϊκό έτος
2019-2020 Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Φιλοσοφία και Διοίκηση
(Master of Science in Philosophy and Management)»,
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις
διατάξεις του ν. 4485/2017.
Ειδικότερα το συγκεκριμένο ΔΠΜΣ θα υλοποιηθεί με
τη μικτή εκπαιδευτική διαδικασία (blended learning,
δηλαδή διδασκαλία σε αίθουσα, αλλά και με τη χρήση
μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης).
Τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος αναλαμβάνει το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας.
Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Το γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ αποτελεί η εκπαίδευση, η προαγωγή της γνώσης, η έρευνα σε ειδικές
θεματικές ενότητες ή επί μέρους κλάδους της Φιλοσοφίας, της Οικονομίας και της Διοίκησης. Σκοπός του ΔΠΜΣ
είναι η κατάρτιση μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέματα
της Φιλοσοφίας, της Οικονομίας και της Διοίκησης και η
ανάπτυξη δεξιοτήτων στους φοιτητές που προκύπτουν
από τη σχέση της Φιλοσοφίας, της Οικονομίας και της
Διοίκησης. Το ΔΠΜΣ στοχεύει στην εκπαίδευση, την
προαγωγή της γνώσης, την έρευνα σε ειδικές θεματι-
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κές ενότητες ή επί μέρους κλάδους της Φιλοσοφίας, της
Οικονομίας και της Διοίκησης.
Από την επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος
προσδοκάται:
α) η κατάκτηση νέων και πρωτότυπων επιστημονικών
επιτευγμάτων,
β) η κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας για
εξειδικευμένους επιστήμονες, καταρτισμένους σε θεωρία, έρευνα και πρακτική εφαρμογή στην προώθηση
των επιστημών της Φιλοσοφίας, της Οικονομίας και της
Διοίκησης και δη της σχέσης τους στον δημόσιο και τον
ιδιωτικό τομέα, σε εθνικό και διεθνές περιβάλλον,
γ) η διαμόρφωση της προσωπικότητας των νέων
διοικητικών στελεχών,
δ) η εξέλιξη της προσωπικότητας των διοικητικών
στελεχών.
Ειδικότερα το Δ.Π.Μ.Σ. έχει ως στόχο:
α) τη μεταπτυχιακή ειδίκευση επιστημόνων στη συνεισφορά της Φιλοσοφίας και της Οικονομίας στη Διοίκηση,
β) τη βελτίωση της διδασκόμενης ύλης στη Διοίκηση
μέσω της φιλοσοφικής ανάδειξης του αξιακού και ανθρωπιστικού περιεχομένου της στο πολυσύνθετο σύγχρονο
οικονομικό περιβάλλον, καθώς και τη δημιουργία νέας
ύλης με την εις βάθος μελέτη του ατόμου και της φιλοσοφικής - ανθρωπιστικής προσέγγισης κάθε εργαζομένου,
γ) τη διαχείριση κρίσεων, την εταιρική διακυβέρνηση
και την ηθική ευθύνη των επιχειρήσεων.
Συγχρόνως, επιδιώκεται η στενότερη συνεργασία και
η διεθνής προβολή των συνεργαζομένων Τμημάτων,
καθώς και η διασύνδεσή τους με την ελληνική, αλλά και
με τη διεθνή οικονομία σε εθνικό, περιφερειακό ή/και
διεθνές επίπεδο. Ειδικότερα, το ΔΠΜΣ στοχεύει στην
προετοιμασία των φοιτητών για την υψηλού επιπέδου
στελέχωση του ιδιωτικού ή/και δημόσιου τομέα, διεθνών
οργανισμών και γενικότερα στην κατάρτιση ειδικευμένων επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στην πολύπλευρη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Επίσης το
επίπεδο των παρεχόμενων γνώσεων δίνει την δυνατότητα για συνέχιση των σπουδών σε διδακτορικό επίπεδο.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το ΔΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) στη «Φιλοσοφία και Διοίκηση (Master of Science
in Philosophy and Management)».
Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση δεκαέξι (16) μαθημάτων.
Οι τίτλοι απονέμονται από το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ με αναφορά των
ονομάτων όλων των συνεργαζόμενων Τμημάτων στους
χορηγούμενους τίτλους σπουδών.
Άρθρο 4
Φοίτηση στο ΔΠΜΣ
Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών
ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία. Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθ. 34 του ν. 4485/2017 και τις προβλέψεις του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών. Για
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την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι
(120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).
Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική, αγγλική ή σε
άλλη ευρωπαϊκή γλώσσα.
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος
ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί
φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή
εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών.
Άρθρο 5
Χρηματοδότηση ΔΠΜΣ
Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «Φιλοσοφία και Διοίκηση» θα καλύπτεται από:
- από τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών
τα οποία ανέρχονται σε 1.000 ευρώ ανά εξάμηνο.
Η επιβολή τέλους φοίτησης / διδάκτρων κρίνεται αναγκαία για να είναι σε θέση το ΔΠΜΣ να εκπληρώσει τον
σκοπό του, που είναι η κατάρτιση μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέματα της Φιλοσοφίας, της Οικονομίας και της
Διοίκησης και η ανάπτυξη δεξιοτήτων στους φοιτητές
που προκύπτουν από τη σχέση της Φιλοσοφίας, της Οικονομίας και της Διοίκησης.
Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΔΠΜΣ
Το ΔΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος
2028-2029 εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής
και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την παρ.
8 του άρθρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 του
ν. 4485/2017.
Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών, καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. 38070
(2)
Ενσωμάτωση Τομέα της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 10 του
ν. 4485/4.8.2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄) ’’Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα
και άλλες διατάξεις’’.
2. Το π.δ. 75/2013 (ΦΕΚ 119/τ.Α΄) Ίδρυση Σχολών στο
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
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3. Την υπουργική απόφαση αριθμ. Β1/502/12.7.1988
(ΦΕΚ 520/26.7.1988, τ.Β΄) Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου των τομέων των τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών,
Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών,
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Αγρονόμων και Τοπογράφων
Μηχανικών, Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών και
Γενικού του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
4. Τις υπουργικές αποφάσεις αριθμ. Β1/29/1.2.1983
(ΦΕΚ 80/1.3.1983, τ.Β΄) Κατανομή Εργαστηρίων, Σπουδαστηρίων και λοιπών παραρτημάτων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και αριθμ. Β1/95/9.2.1996 (ΦΕΚ
105/22.2.1996, τ.Β΄) Κατανομή Εργαστηρίων και λοιπών
μονάδων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στους Τομείς.
5. Τη γνώμη της Συνέλευσης της Σχολής Πολιτικών
Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (συνεδρίαση 30.8.2018).
6. Την απόφαση της Συγκλήτου του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (αριθμ. απόφασης 2/27.2.2019).
7. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, σύμφωνα με το άρθρο 90 του
π.δ. 63/2005, αποφασίζουμε:
Ι) Την ενσωμάτωση του Τομέα Προγραμματισμού και
Διαχείρισης Τεχνικών Έργων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών στον Τομέα Δομοστατικής, καθώς και όλων των
λειτουργιών και των πόρων του στον Τομέα Δομοστατικής της Σχολής.
ΙΙ) Τη διατήρηση και μεταφορά του Εργαστηρίου Δομικών Μηχανών και Διαχείρισης Έργων του Τομέα Προγραμματισμού και Διαχείρισης Τεχνικών Έργων σύμφωνα με τις υπουργικές αποφάσεις αριθμ. Β1/29/1.2.1983
(ΦΕΚ 80/1.3.1983, τ.Β΄) και αριθμ. 76677/Β1/21.8.2002
(ΦΕΚ 117/1.2.2002, τ.Β΄), στον Τομέα Δομοστατικής.
ΙΙΙ) Την ένταξη χωρίς μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου του Τομέα Προγραμματισμού και Διαχείρισης
Τεχνικών Έργων, όπως καθορίστηκε με την υπ’ αριθμ.
Β1/502/12.7.1988 (ΦΕΚ 520/26.7.1988, τ.Β΄) υπουργική
απόφαση, στον Τομέα Δομοστατικής.
IV) Την ένταξη των μελών του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) και του λοιπού προσωπικού,
υπηρετούντων ή υπό διορισμό του Τομέα Προγραμματισμού και Διαχείρισης Τεχνικών Έργων, στον Τομέα Δομοστατικής για τα ζητήματα των οποίων αρμοδιότητα
θα έχει ο Τομέας Δομοστατικής.
V) Τη συμβολή όλων των Τομέων της Σχολής Πολιτικών
Μηχανικών στη διδασκαλία και στις επιτηρήσεις των εξετάσεων των μαθημάτων του Τομέα Προγραμματισμού
και Διαχείρισης Τεχνικών Έργων.
VI) Το ποσοστό επί του προϋπολογισμού της Σχολής
για τον Τομέα Προγραμματισμού και Διαχείρισης Τεχνικών Έργων θα αθροίζεται με εκείνο του Τομέα Δομοστατικής.
Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Ιουλίου 2019
Ο Πρύτανης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΛΙΑΣ
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Αριθμ. 4713
(3)
Άδεια κατοχής Β΄ θέσης του Καθηγητή Α΄ βαθμίδας Νικολάου Βέττα του Παναγιώτη.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 6 και παρ. 7 του
ν. 4009/2011, (Α΄ 195), όπως η τελευταία τροποποιήθηκε
με τις διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 5 του ν. 4452/2017,
(Α΄ 17).
2. Το 106639/Β1/15.9.2011 έγγραφο του Υπουργείου
Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (Δ/νση
Μελετών Στατιστικής και Οργάνωσης Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης), περί λειτουργίας οργάνων
διοίκησης.
3. Τις σχετικές περί αρμοδιοτήτων Πρύτανη διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 15 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/
4.8.2017 τ.Α΄).
4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 198585/Ζ1/7.12.2015 (ΑΔΑ:
Β8Ο04653ΠΣ-79Δ) διαπιστωτική πράξη του Υπουργού
και της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, με την οποία διαπιστώνεται ο διορισμός
του Εμμανουήλ Γιακουμάκη του Αθανασίου, Καθηγητή
Α΄ βαθμίδας του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής
Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, ως Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με πλήρη
θητεία, από την έκδοσή της.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 6β του ν. 4559/2018
(ΦΕΚ 142/3.8.2018 τ.Α΄) σύμφωνα με τις οποίες η ως άνω
θητεία λήγει στις 31.8.2020.
6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4015/6.6.2018 γνωμοδότηση
της Νομικής Υπηρεσίας επί της διαδικασίας ένταξης στην
κατηγορία της μερικής απασχόλησης και την άδεια κατοχής δεύτερης έμμισθης θέσης των μελών ΔΕΠ.
7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Τμ. 148/19.2.2019 αίτηση του
Νικόλαου Βέττα, με την οποία αιτείται την παραμονή
του στην κατηγορία μερικής απασχόλησης κατά το
ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, δηλαδή από 1.9.2019 έως
31.8.2020 και τη χορήγηση άδειας κατοχής δεύτερης
έμμισθης θέσης, για το ανωτέρω διάστημα, προκειμένου να συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντα του Γενικού και
Επιστημονικού Διευθυντή του Ιδρύματος Οικονομικών
και Βιομηχανικών Ερευνών (Ι.Ο.Β.Ε.).
8. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών
(συνεδρία: 9η/6.3.2019), η οποία εγκρίνει την αίτηση του
Καθηγητή Ν. Βέττα για την παραμονή του στην κατηγορία
μερικής απασχόλησης υπό την προϋπόθεση ότι, κατόπιν
σχετικής διαπίστωσης εκ μέρους της Κοσμητείας, κατά
το χορηγηθέν διάστημα το ποσοστό των Καθηγητών που
θα ενταχθούν στην κατηγορία μερικής απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένου στο ποσοστό αυτό του Καθηγητή Ν.
Βέττα, δεν θα υπερβεί το 5% των καθηγητών της Σχολής
και εισηγείται προς την Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών Επιστημών τη χορήγηση άδειας κατοχής δεύτερης
έμμισθης θέσης, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020,
δηλαδή από 1.9.2019 έως 31.8.2020, δεδομένου ότι δεν
δυσχεραίνεται ούτε παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία
του Τμήματος, καθώς ο Καθηγητής θα εκπληρώσει τα
προβλεπόμενα από τον νόμο και από τις αποφάσεις της
Συνέλευσης του Τμήματος διδακτικά του καθήκοντα και
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θα τηρήσει τις υποχρεώσεις εξωδιδακτικής απασχόλησης και παρουσίας του εντός του Πανεπιστημίου.
9. Την απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών (συνεδρία: 3η/22.4.2019), η οποία εγκρίνει τη αίτηση για χορήγηση άδειας κατοχής δεύτερης
έμμισθης θέσης στον Καθηγητή Ν. Βέττα του Παναγιώτη κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, δηλαδή από
1.9.2019 έως 31.8.2020.
10. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Τμ. 1603/22.5.2019 πράξη
Ένταξης της Προέδρου του Τμήματος Οικονομικής
Επιστήμης Καθηγήτριας Ε. Λουρή - Δενδρινού, με την
οποία ο Νικόλαος Βέττας, Καθηγητής Α΄ βαθμίδας του
Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, εντάσσεται στην κατηγορία μερικής
απασχόλησης για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, ήτοι
από 1.9.2019 έως 31.8.2020.
11. Το γεγονός ότι με την πράξη αυτή ουδεμία επιπλέον δαπάνη προκαλείται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τη χορήγηση άδειας κατοχής δεύτερης
έμμισθης θέσης, στον Νικόλαο Βέττα του Παναγιώτη,
Καθηγητή Α΄ βαθμίδας του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, για το ακαδημαϊκό έτος
2019-2020, ήτοι από 1.9.2019 έως 31.8.2020, στη θέση
του Γενικού και Επιστημονικού Διευθυντή του Ιδρύματος
Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), με την
προϋπόθεση ότι ο Ν. Βέττας αναλαμβάνει την υποχρέωση να μεριμνά για την τήρηση των προβλεπομένων
στο άρθρο 24 παρ. 1 του ν. 4009/2011, (Α΄ 195), όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθ’ όλη τη διάρκεια της
χορηγούμενης άδειας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Ιουλίου 2019
Ο Πρύτανης
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 4712
(4)
Άδεια κατοχής Β΄ θέσης του Καθηγητή Α΄ βαθμίδας Πλούταρχου Σακελλάρη του Κωνσταντίνου.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 6 και της παρ. 7 του
ν. 4009/2011, (Α΄ 195), όπως η τελευταία τροποποιήθηκε
με τις διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 5 του ν. 4452/2017,
(Α΄ 17).
2. Το 106639/Β1/15.9.2011 έγγραφο του Υπουργείου
Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (Δ/νση
Μελετών Στατιστικής και Οργάνωσης Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης), περί λειτουργίας οργάνων
διοίκησης.
3. Τις σχετικές περί αρμοδιοτήτων Πρύτανη διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 15 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/
4.8.2017 τ.Α΄).
4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 198585/Ζ1/7.12.2015 (ΑΔΑ:
Β8Ο04653ΠΣ-79Δ) διαπιστωτική πράξη του Υπουργού
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και της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, με την οποία διαπιστώνεται ο διορισμός
του Εμμανουήλ Γιακουμάκη του Αθανασίου, Καθηγητή
Α΄ βαθμίδας του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής
Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, ως Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με πλήρη
θητεία, από την έκδοσή της.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 6β του ν. 4559/2018
(ΦΕΚ 142/3.8.2018 τ.Α΄) σύμφωνα με τις οποίες η ως άνω
θητεία λήγει στις 31.8.2020.
6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4015/6.6.2018 Γνωμοδότηση
της Νομικής Υπηρεσίας επί της διαδικασίας ένταξης στην
κατηγορία της μερικής απασχόλησης και την άδεια κατοχής δεύτερης έμμισθης θέσης των μελών ΔΕΠ.
7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Τμ. 147/19.2.2019 αίτηση του
Πλούταρχου Σακελλάρη, με την οποία αιτείται την παραμονή του στην κατηγορία μερικής απασχόλησης κατά το
ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, δηλαδή από 1.9.2019 έως
31.8.2020 και τη χορήγηση άδειας κατοχής δεύτερης έμμισθης θέσης, για το ανωτέρω διάστημα, προκειμένου να
απασχοληθεί ως μέλος των εξής Δ.Σ.: α) Α.Ε. Τσιμέντων
ΤΙΤΑΝ, β) Hellas Capital Leasing Α.Ε. Χρηματοδοτικών
Μισθώσεων και γ) CEPAL Hellas Χρηματοοικονομικές
Υπηρεσίες Α.Ε.
8. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών
(συνεδρία: 9η/6.3.2019), η οποία εγκρίνει την αίτηση του
Καθηγητή Πλούταρχου Σακελλάρη για την παραμονή
του στην κατηγορία μερικής απασχόλησης, υπό την προϋπόθεση ότι, κατόπιν σχετικής διαπίστωσης εκ μέρους
της Κοσμητείας, κατά το χορηγηθέν διάστημα το ποσοστό των Καθηγητών που θα ενταχθούν στην κατηγορία μερικής απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένου στο
ποσοστό αυτό του Καθηγητή Πλούταρχου Σακελλάρη,
δεν θα υπερβεί το 5% των καθηγητών της Σχολής και
εισηγείται προς την Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών Επιστημών τη χορήγηση άδειας κατοχής δεύτερης
έμμισθης θέσης, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020,
δηλαδή από 1.9.2019 έως 31.8.2020, δεδομένου ότι δεν
δυσχεραίνεται ούτε παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος, καθώς ο Καθηγητής θα εκπληρώσει τα
προβλεπόμενα από τον νόμο και από τις αποφάσεις της
Συνέλευσης του Τμήματος διδακτικά του καθήκοντα και
θα τηρήσει τις υποχρεώσεις εξωδιδακτικής απασχόλησης και παρουσίας του εντός του Πανεπιστημίου.
9. Την απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών (συνεδρία: 3η/22.4.2019), η οποία εγκρίνει την αίτηση για τη χορήγηση άδειας κατοχής δεύτερης
έμμισθης θέσης στον Καθηγητή Πλούταρχο Σακελλάρη
του Κωνσταντίνου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020,
δηλαδή από 1.9.2019 έως 31.8.2020.
10. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Τμ. 1605/22.5.2019 πράξη
Ένταξης της Προέδρου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης Καθηγήτριας Ε. Λουρή - Δενδρινού, με την οποία
ο Πλούταρχος Σακελλάρης, Καθηγητής Α΄ Βαθμίδας του
Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, εντάσσεται στην κατηγορία μερικής
απασχόλησης για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, ήτοι
από 1.9.2019 έως 31.8.2020.
11. Το γεγονός ότι με την πράξη αυτή ουδεμία επιπλέον δαπάνη προκαλείται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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Εγκρίνουμε τη χορήγηση άδειας κατοχής δεύτερης
έμμισθης θέσης, στον Πλούταρχο Σακελλάρη του Κωνσταντίνου, Καθηγητή Α΄ βαθμίδας του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, ήτοι από 1.9.2019 έως 31.8.2020,
προκειμένου να απασχοληθεί ως μέλος των εξής Δ.Σ.:
α) Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ, β) Hellas Capital Leasing Α.Ε.
Χρηματοδοτικών Μισθώσεων και γ) CEPAL Hellas Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες Α.Ε., με την προϋπόθεση ότι ο
Π. Σακελλάρης αναλαμβάνει την υποχρέωση να μεριμνά
για την τήρηση των προβλεπομένων στο άρθρο 24 παρ.
1 του ν. 4009/2011, (Α΄ 195), όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει, καθ’ όλη τη διάρκεια της χορηγούμενης άδειας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Ιουλίου 2019
Ο Πρύτανης
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 4711
(5)
Άδεια κατοχής Β΄ θέσης του Καθηγητή Α΄ βαθμίδας Γεωργίου Ζανιά του Παναγιώτη.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 6 και της παρ. 7 του
ν. 4009/2011, (Α΄ 195), όπως η τελευταία τροποποιήθηκε
με τις διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 5 του ν. 4452/2017,
(Α΄ 17).
2. Το 106639/Β1/15.9.2011 έγγραφο του Υπουργείου
Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (Δ/νση
Μελετών Στατιστικής και Οργάνωσης Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης), περί λειτουργίας οργάνων
διοίκησης.
3. Τις σχετικές περί αρμοδιοτήτων Πρύτανη διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 15 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/
4.8.2017 τ.Α΄).
4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 198585/Ζ1/7.12.2015 (ΑΔΑ:
Β8Ο04653ΠΣ-79Δ) διαπιστωτική πράξη του Υπουργού
και της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, με την οποία διαπιστώνεται ο διορισμός
του Εμμανουήλ Γιακουμάκη του Αθανασίου, Καθηγητή
Α΄ βαθμίδας του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής
Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, ως Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με πλήρη
θητεία, από την έκδοσή της.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 6β του ν. 4559/2018
(ΦΕΚ 142/3.8.2018 τ.Α΄) σύμφωνα με τις οποίες η ως άνω
θητεία λήγει στις 31.8.2020.
6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4015/6.6.2018 Γνωμοδότηση
της Νομικής Υπηρεσίας επί της διαδικασίας ένταξης στην
κατηγορία της μερικής απασχόλησης και την άδεια κατοχής δεύτερης έμμισθης θέσης των μελών ΔΕΠ.
7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Τμ. 471/1.4.2019 αίτηση του Γεωργίου Ζανιά, με την οποία αιτείται την ένταξή του στην
κατηγορία μερικής απασχόλησης από 1.4.2019 και για
το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, και τη χορήγηση άδειας
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κατοχής δεύτερης έμμισθης θέσης, για το ανωτέρω διάστημα, προκειμένου να ασκήσει τα καθήκοντα του
Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Eurobank.
8. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής
Οικονομικών Επιστημών (συνεδρία: 10η/17.4.2019), η
οποία εγκρίνει την αίτηση του Καθηγητή Γεωργίου Ζανιά
για την ένταξή του στην κατηγορία μερικής απασχόλησης, δεδομένου ότι δεν δυσχεραίνεται ούτε παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος, καθώς ο Καθηγητής θα εκπληρώσει τα προβλεπόμενα από τον νόμο
και από τις αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος διδακτικά του καθήκοντα και θα τηρήσει τις υποχρεώσεις
εξωδιδακτικής απασχόλησης και παρουσίας του εντός
του Πανεπιστημίου, και εισηγείται προς την Κοσμητεία
της Σχολής Οικονομικών Επιστημών την έγκριση άδειας
κατοχής δεύτερης έμμισθης θέσης, από 1.4.2019 και για
το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, υπό την προϋπόθεση
ότι, κατόπιν σχετικής διαπίστωσης εκ μέρους της Κοσμητείας, κατά το χορηγηθέν διάστημα το ποσοστό των
Καθηγητών που θα ενταχθούν στην κατηγορία μερικής
απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένου στο ποσοστό
αυτό του Καθηγητή Γεωργίου Ζανιά, δεν θα υπερβεί το
5% των καθηγητών της Σχολής.
9. Την απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών (συνεδρία: 3η/22.4.2019), η οποία εγκρίνει την αίτηση για άδεια κατοχής δεύτερης έμμισθης θέσης στον Καθηγητή Γεώργιο Ζανιά του Παναγιώτη από
1.4.2019 και κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.
10. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Τμ. 635/13.5.2019 πράξη Ένταξης του Προέδρου του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Καθηγητή Θ. Μούτου, με
την οποία ο Γεώργιος Ζανιάς, Καθηγητής του Τμήματος
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της
Σχολής Οικονομικών Επιστημών, εντάσσεται στην κατηγορία μερικής απασχόλησης από 1.4.2019 και για το
ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, προκειμένου να ασκήσει τα
καθήκοντα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου
της Eurobank, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
11. Το γεγονός ότι με την πράξη αυτή ουδεμία επιπλέον δαπάνη προκαλείται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τη χορήγηση άδειας κατοχής δεύτερης
έμμισθης θέσης στον Γεώργιο Ζανιά του Παναγιώτη, Καθηγητή Α΄ βαθμίδας του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών
Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, για
το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, ήτοι από 1.9.2019 έως
31.8.2020, προκειμένου να ασκήσει τα καθήκοντα του
Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Eurobank,
με την προϋπόθεση ότι ο Γ. Ζανιάς αναλαμβάνει την υποχρέωση να μεριμνά για την τήρηση των προβλεπομένων
στο άρθρο 24 παρ. 1 του ν. 4009/2011, (Α΄ 195), όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθ’ όλη τη διάρκεια της
χορηγούμενης άδειας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Ιουλίου 2019
Ο Πρύτανης
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
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Αριθμ. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/59680/2603
(6)
Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/4089/
133/25.9.2018 απόφασης της Συγκλήτου σχετική με τον καθορισμό του τομέα ευθύνης και των
επιμέρους αρμοδιοτήτων των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου
Θράκης και της σειράς αναπλήρωσης Πρύτανη.
(Γ9- Έκτακτα διοικητικά).
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
(συνεδρίαση 27/16/4.7.2019)
Έχοντας υπόψη:
1. Την με αριθμ. πρωτ. ΔΠΘ/ΠΡ/59420/4102/4.7.2019
ανακοινοποιημένη απόφαση Πρύτανη περί καθορισμού
του τομέα ευθύνης και των επιμέρους αρμοδιοτήτων των
τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και της σειράς αναπλήρωσης Πρύτανη.
2. Την με αριθμ. πρωτ. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/4089/133/25.9.2018
απόφαση της Συγκλήτου σχετική με τον καθορισμό του
τομέα ευθύνης και των επιμέρους αρμοδιοτήτων των
τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και της σειράς αναπλήρωσης Πρύτανη,
η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4507/12.10.2018 τ.Β΄.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης,
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
114/4.8.2017 τ.Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 του ν. 4485/2017
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης,
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
114/4.8.2017 τ.Α΄).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 15, περ. η του
ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/4.8.2017 τ.Α΄).
6. Τις διατάξεις των άρθρων 84 και 88 του ν. 4485/2017
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης,
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
114/4.8.2017 τ.Α΄).
7. Την με αριθμ. 137509/Ζ1/2018 διαπιστωτική πράξη
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
(ΦΕΚ 490/31.8.2018 τ. ΥΟΔΔ), με την οποία διαπιστώνεται η εκλογή Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων του Δ.Π.Θ. με
θητεία τεσσάρων (4) ετών, από 1.9.2018 έως 31.8.2022.
8. Την αριθμ. πρωτ. ΔΠΘ/ΠΡ/9983/568/16.10.2018
πράξη Πρύτανη περί ανασυγκρότησης της Συγκλήτου
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
9. Τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 παρ. 1 και 2 του
ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» περί Συγκρότησης Συλλογικού Οργάνου
Διοίκησης (ΦΕΚ 45/9.3.1999 τ.Α΄).
10. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄
112/13.7.2010) - Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του ν. 4210/2013, καθώς
και την κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα υπ’ αριθμ.
ΥΠΟΙΚ.Δ6.1127865/ΕΞ2010/30.9.2010 απόφαση και την
αριθμ. πρωτ. ΥΑΠ/Φ.40/3404/2.6.2014 (ΑΔΑ:ΒΙΥΚΧ-3ΦΔ)
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εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης όπως ισχύει.
11. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 κδ) του
ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 131/28.6.2006, τ.Α΄).
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφάσισε ομόφωνα:
Α) Να εγκρίνει την με αριθμ. πρωτ. ΔΠΘ/ΠΡ/59420/
4102/4.7.2019 ανακοινοποιημένη απόφαση Πρύτανη
περί καθορισμού του τομέα ευθύνης και των επιμέρους
αρμοδιοτήτων των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, από 1.9.2018 και
έως τη λήξη της θητείας τους την 31.8.2022, καθώς και
τη σειρά με την οποία αναπληρώνουν τον Πρύτανη σε
περίπτωση προσωρινής απουσίας ή κωλύματος άσκησης των καθηκόντων του.
Β) Να τροποποιήσει την με αριθμ. πρωτ. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/
4089/133/25.9.2018 απόφαση της Συγκλήτου σχετική
με τον καθορισμό του τομέα ευθύνης και των επιμέρους
αρμοδιοτήτων των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και της σειράς
αναπλήρωσης Πρύτανη, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
4507/12.10.2018 τ.Β΄, κατά το μέρος που αυτή αφορά
στην υπ’ αριθμ. 4, 5 και 12 αρμοδιότητα του Αντιπρύτανη
Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Αναπληρωτή Καθηγητή Φώτιου Μάρη και στην υπ’ αριθμ. 11
αρμοδιότητα του Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων,
Καθηγητή Ραφαήλ Σανδαλτζόπουλου, η οποία πλέον
έχει ως εξής:
I. Ο Φώτιος Μάρης του Παντελή, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δ.Π.Θ., ορίζεται Αντιπρύτανης
Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης και του
μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες που αφορούν:
........................................................................................................
4. Την υπογραφή των συμβάσεων του Πανεπιστημίου
που συνάπτονται από τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων για έργα,
μελέτες, προμήθειες και παροχή υπηρεσιών.
5. Την υπογραφή διακηρύξεων, προκηρύξεων και
διευκρινήσεων Δημοσίων Διαγωνισμών (συνοπτικών,
ανοικτών, διεθνών, κλειστών, πλειοδοτικών) και των περιλήψεων αυτών για προμήθειες, παροχή υπηρεσιών και
μισθώσεων/εκμισθώσεων ακινήτων, οι όροι των οποίων
έχουν εγκριθεί από τη Σύγκλητο.
........................................................................................................
12. Την υπογραφή διακηρύξεων και προκηρύξεων Δημοσίων Διαγωνισμών (συνοπτικών, ανοικτών, διεθνών,
κλειστών, πλειοδοτικών) και των περιλήψεων αυτών για
έργα και μελέτες, οι όροι των οποίων έχουν εγκριθεί από
τη Σύγκλητο.
........................................................................................................
IV. Ο Ραφαήλ Σανδαλτζόπουλος του Ματθαίου, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του
Δ.Π.Θ., ορίζεται Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων
και του μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες που αφορούν:
........................................................................................................
11. Την υπογραφή των εντολών μετακίνησης Καθηγητών και Λεκτόρων, Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και διοικητι-
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κού προσωπικού στο εσωτερικό και στο εξωτερικό για
συμμετοχή σε συνέδρια, ανταλλαγές, διαπανεπιστημιακές συμφωνίες, έρευνα, εκπροσώπηση της Σχολής /
Τμήματος ή του Πανεπιστημίου καθώς και για εκτέλεση
υπηρεσίας.
........................................................................................................
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κομοτηνή, 15 Ιουλίου 2019
Ο Πρύτανης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 22
(7)
Αποζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου υπαλλήλων του Γ.Ν. Ηλείας Ν.Μ. Κρεστένων για το Β΄ εξάμηνο του οικονομικού έτους 2019.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Γ4β/Γ.Π.οικ.95854/27.12.2017
απόφαση του Υπουργού Υγείας και του Αναπληρωτή
Υπουργού Υγείας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4863/
Β΄/29.12.2017, περί καθιέρωσης με αμοιβή υπερωριακής, νυχτερινής και εξαιρεσίμων ημερών εργασίας του
μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου των Νοσοκομείων του ΕΣΥ ανά
Υγειονομική Περιφέρεια.
- Την υπ’ αριθμ. 944/1.2.2019 απόφαση του Διοικητή
της 6ης Υ.ΠΕ. περί κατανομής του ποσού της υπ’ αριθμ.
πρωτ. Γ4β/Γ.Π.οικ.101219/28.12.2017 απόφασης του
Υπουργού Υγείας και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας
στα Νοσοκομεία της 6ης Υ.ΠΕ.
- Τις διατάξεις του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α΄/
16.12.2015) και συγκεκριμένα του άρθρου 20 σχετικά
με «Αποζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου - αποζημίωση για εργασία προς
συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου.
- Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3329/2005 περί
αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 617/21.6.2019 εισήγηση του Αν.
Διοικητή της Ν.Μ. Κρεστένων και της Προϊσταμένης Διοικητικού - Οικονομικού τμήματος.
- Ότι ολοκληρώθηκε η μελέτη της μετατροπής του
κτιρίου και της διαμόρφωσης των χώρων που θα υποστηρίξουν τη δημιουργία Ψυχογηριατρικής Μονάδας
στη Ν.Μ. Κρεστένων.
- Ότι για το λόγο αυτό διενεργήθηκαν διάφορες εργασίες και εκκρεμούν οι παρακάτω αναφερόμενες:
- μεταφορά - μετεγκατάσταση κλιματιστικών από τους
παλαιούς χώρους (θάλαμοι νοσηλείας, χειρουργικό τμήμα, παλαιά εφημερία ιατρών
- ο καθαρισμός των χώρων
- η ολοκλήρωση των ηλεκτρολογικών εργασιών και η
ολοκλήρωση της εγκατάστασης των υδραυλικών ειδών
και των ειδών υγιεινής σε όλους τους χώρους
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Επιπλέον προκύπτει:
- η ολοκλήρωση της διαλογής και της μεταφοράς του
αρχείου της Υπηρεσίας σε νέο χώρο
- η ολοκλήρωση της εκκαθάρισης του ιατρικού αρχείου
- η τροποποίηση των αποθηκών του ιματισμού, η εκκαθάριση και η ταξινόμηση του υλικού
- η εκκαθάριση - ταξινόμηση των ακτινογραφιών
- η διαμόρφωση χώρου για εγκατάσταση κλιμακίου
του ΕΚΑΒ
- η αποσύνδεση και η μεταφορά των παλαιών μηχανημάτων του Χειρουργείου
- η αποσύνδεση του κλιβάνου και ο καθαρισμός του
χώρου
- η ολοκλήρωση της εκκαθάρισης και ο ευπρεπισμός
των λυόμενων αιθουσών που βρίσκονται στον αύλειο
χώρο του Νοσοκομείου
- γενικός καθαρισμός του κτιρίου από τα υλικά που θα
προκύψουν από τις εργασίες
- γενικός καθαρισμός του αύλειου χώρου του Νοσοκομείου (χόρτα, κλαδέματα δέντρων, κλαδέματα όλων των
θάμνων, μάζεμα φύλλων και μεταφορά στα σκουπίδια)
- καθαρισμός όλων των θαλάμων νοσηλείας (κρεβάτια,
καθαρισμός και τοποθέτηση στους νέους χώρους) μετά
την ολοκλήρωση των εργασιών
- γενικός καθαρισμός του κτηρίου, τζάμια, δάπεδα,
τοίχοι, κουρτίνες
Το γεγονός ότι, όλες οι ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιηθούν από τους υπαλλήλους του Νοσοκομείου,
εκτός ωραρίου εργασίας, ώστε η Υπηρεσία να λειτουργεί
σε ημερήσια βάση κανονικά χωρίς να διαταράσσεται.
Το Νοσοκομείο δεν διαθέτει Τεχνική Υπηρεσία, εργάτες, υπαλλήλους Γενικών καθηκόντων, καθαρίστριες
ώστε να υποστηρίζονται βασικές εργασίες.
Όλες οι εργασίες καθαριότητας θα διενεργηθούν από
το υπάρχον προσωπικό, με σύσταση συνεργείων.
Οι υπάλληλοι θα πραγματοποιήσουν όλες τις αναφερόμενες εργασίες ώστε να γίνει η ολοκλήρωση των
εκκρεμοτήτων, η διαμόρφωση όλων των χώρων του Νοσοκομείου που θα μετατραπούν και θα υποστηρίξουν
τη νέα δομή και παράλληλα όποια εργασία επιπλέον
απαιτηθεί.
Τις αναφερόμενες εργασίες θα πραγματοποιήσουν
συνολικά είκοσι (24 ) υπάλληλοι από το σύνολο του
προσωπικού, (οι οποίοι αποτελούν συγκροτημένες ομάδες - συνεργεία, ορισμένοι με απόφαση του Διοικητή).
Το γεγονός ότι η πραγματοποίηση των εργασιών κρίνεται απαραίτητη για την ολοκλήρωση των εργασιών
της μετατροπής των χώρων για την αλλαγή του κτιρίου.
Ότι απαιτούνται παράλληλα να γίνουν εργασίες και να
ολοκληρωθούν υπηρεσιακά θέματα όπως: ολοκλήρωση
διαδικασιών και καταχώρηση στοιχείων μητρώων υπαλλήλων, τροποποίηση προϋπολογισμού, ΕΛΣΤΑΤ, προπαρασκευαστικά στοιχεία για συνταξιοδότηση υπαλλήλων,
στοιχεία Γ.Λ.Κ.
Τις άμεσες και επιτακτικές ανάγκες της Υπηρεσίας, την
έλλειψη προσωπικού, το γεγονός ότι το προσωπικό καλείται να καλύψει ανάγκες άμεσες πέραν του ωραρίου
του, το φόρτο εργασίας των υπαλλήλων που έχουν απομείνει στην υπηρεσία, την συμμετοχή τους σε εργασίες.
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Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκύπτει από την
ανωτέρω υπερωριακή απασχόληση δεν θα υπερβαίνει
το ύψος της εγκεκριμένης πίστωσης το προϋπολογισμού
του οικονομικού έτους 2019, αποφασίζει ομόφωνα:
Εγκρίνει:
1. Την υπερωριακή απασχόληση καθ’ υπέρβαση του
υποχρεωτικού ωραρίου για το Β΄ εξάμηνο του οικονομικού έτους 2019 είκοσι τεσσάρων (24) υπαλλήλων της
Ν.Μ Κρεστένων του Γ.Ν. Ηλείας και μέχρι δύο χιλιάδες
οκτακόσιες ογδόντα (2.880) ώρες, οι οποίες δεν θα υπερβαίνουν τις εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά υπάλληλο για
το Β΄ εξάμηνο του οικονομικού έτους 2019.
2. Την υπερωριακή εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου κατά τις Κυριακές είκοσι τεσσάρων
(24) υπαλλήλων της Ν.Μ. Κρεστένων του Γ.Ν. Ηλείας και
μέχρι δύο χιλιάδες τριακόσιες τέσσερις (2304) ώρες, οι
οποίες δεν θα υπερβαίνουν τις ενενήντα έξι (96) ώρες ανά
υπάλληλο για το Β΄ εξάμηνο του οικονομικού έτους 2019.
Η δαπάνη ποσού 9.500,00 € (στους ΚΑΕ 0261 και 0263)
που θα προκύπτει από την ανωτέρω υπερωριακή απασχόληση δεν θα υπερβαίνει το ύψος της εγκεκριμένης
πίστωσης προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πύργος, 4 Ιουλίου 2019
Ο Πρόεδρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(8)
Στην Α.1237/27.6.2019 απόφαση του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2927/τ.Β΄/12.7.2019, γίνονται οι εξής
διορθώσεις:
1. Στη σελίδα 35447, στη β΄ στήλη, στον 1ο στίχο, εκ
των άνω, διορθώνεται:
το εσφαλμένο: « ...κοινή «Καθορισμός... »
στο ορθό: « ...κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός... »
2. Στη σελίδα 35448, διορθώνονται:
α) στην α΄ στήλη, στον 1ο στίχο, εκ των άνω,
το εσφαλμένο: « ...31951/318/ »
στο ορθό: « ...31951/3186/ »
β) στη β΄ στήλη, στον 12ο στίχο, εκ των άνω,
το εσφαλμένο: « ...και ϋ)... »
στο ορθό: « ...και ii)... »
3. Στη σελίδα 35449, διορθώνονται:
α) στην α΄ στήλη, στον 6ο στίχο, εκ των κάτω,
το εσφαλμένο: « ...Τελωνείο Παραλαβής. «Καθεστώς
Εναποθήκευσης... »
στο ορθό: « ...Τελωνείο Παραλαβής.
«Καθεστώς Εναποθήκευσης... »
β) στη β΄ στήλη, στον 8ο στίχο, εκ των κάτω,
το εσφαλμένο: « ...(ϋ) επισυνάπτονται »
στο ορθό: « ...(ii) επισυνάπτονται »
(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
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