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1 Χορήγηση άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης – Συστεγαζόμενου Νηπιαγω-
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κού και Οργάνωσης της Γενικής Γραμματείας του 
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σμού Αθλητισμού Κοινωνικής Πολιτικής και Προα-
σχολικής Αγωγής» Δήμου Ελευσίνος, περί σύστασης 
προσωρινών προσωποπαγών θέσεων ιδιωτικού δι-
καίου αορίστου χρόνου στο ν.π.δ.δ σε συμμόρφω-
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4 Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Διοίκηση Υπηρεσι-
ών» του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επι-
χειρήσεων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων 
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

5 Έγκριση επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών με τίτλο «Ανθρώπινη Αναπαραγω-
γή» του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών 
Υγείας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

6 Έγκριση επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών με τίτλο «Κλινική Χειρουργική Ανατο-
μία» του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών 
Υγείας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 103838/Ν1 (1)
  Χορήγηση άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης – Συστεγαζόμενου Νηπιαγω-
γείου με ΜΦΠΑΔ.

  O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 682/1977 (ΦΕΚ 244/

τ. Α’/1-09-1977).

2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου 
πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 τ. Α’/12-10-2012) 
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής … 2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν από 
τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/
τ.Α’/ 25-01-2013) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις … και άλλες 
επείγουσες διατάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν από 
τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 
107/τ. Α’/9-05-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής… 
και 4127/2013» και του άρθρου 33 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 
193/τ. Α’/17-09-2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» και της παρ. 3 
του άρθρου έκτου του ν. 4218/2013 (Α’ 268) «Κύρωση 
της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου..και άλλες δι-
ατάξεις», του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8/τ. Α’/
10-01-2014) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου 
παραστάσεων… και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 48 
του ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/τ. Α’/15-05-2014) «Άσκηση 
εμπορικών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις».

3. Την αρ. 10135/18-11-2012 υπουργική απόφαση «Κα-
θορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για 
παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά   
την παρ. Θ του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012» (ΦΕΚ  
3057/τ. Β’/3057/18-10-2012), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με την αρ. 34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 756/τ. Β’/3-04-2013).

4. Την αρ.151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών ... ΝΠΔΔ» 
(ΦΕΚ 3324/τ. Β’/12-12-2012).

5. Την από 30-3-2018 αίτηση της Μητσιου Χριστίνας.
6. Την με αρ. πρωτ. 34933/13-9-2017 αναθεώρηση  

απόφασης χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργιάς 
Μ.Φ.Π.Α.Δ. (Παιδικού Σταθμού) στην Μήτσιου Χριστίνα

7. Την με αριθμ. πρωτ. ΔΑ/67979/16-12-2016 διατύ-
πωση θετικής γνώμης του ΕΟΠΠΕΠ.

8. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα από-
φαση.

9. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/τ. Α΄/5-11-2016) διο-
ρισμού του Κωνσταντίνου Γαβρόγλου στη θέση του 
Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, απο-
φασίζουμε:

Από το σχολικό έτος 2018 - 2019, χορηγούμε στην 
ΜΗΤΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, άδεια ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου συστεγαζόμε-
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νου με τη ΜΦΠΑΔ ιδιοκτησίας της, για μια (1) αίθουσα 
διδασκαλίας δυναμικότητας είκοσι οχτώ (28) νηπίων. 
Η δυναμικότητα του ιδιωτικού συστεγαζόμενου Νηπι-
αγωγείου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα είκοσι δυο (22) 
νήπια, σύμφωνα με αίτημα του φορέα.

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας      
του Νηπιαγωγείου είναι «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΟ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - ΜΗΤΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ».

Το ιδιωτικό  Στεγαζόμενο  Νηπιαγωγείο θα λειτουργή-
σει στην οδό Υακίνθων 25 και Λεονταρίου, στην Παλλήνη 
Αττικής.

H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 22 Ιουνίου 2018

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ι

Αριθμ. 2/48489/0004 (2)
    Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 

στην Αυτοτελή Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμι-

κού και Οργάνωσης της Γενικής Γραμματείας του 

Υπουργείου Οικονομικών.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1 .Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί-

ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98/Α’/8 22.4.2005).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 
176/Α’/16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμε-
νων δανείων. Μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγου-
σες διατάξεις της εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιο-
νομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

3. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (ΦΕΚ Α' 181).

4. Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 3 του π.δ. 142/2017 
«της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Οικονομικών 
προΐσταται Διοικητικός Γραμματέας που υπάγεται στον 
Υπουργό. Μέχρι την πλήρωση της θέσεως του Διοικητι-
κού Γραμματέα σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους Α' 
του ν. 4369/2016 (Α' 33), καθήκοντα Διοικητικού Γραμμα-
τέα, Προϊσταμένου της Γενικής Γραμματείας του Υπουρ-
γείου Οικονομικών, θα ασκεί ο Προϊστάμενος της Γενικής 
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων».

5. Την με αριθμ. 2/1015/ΔΕΠ/5-1-2016 εγκύκλιο της 
Δ/νσης Εισοδηματικής Πολιτικής.

6. Την αριθμ. 2/30508/0004/5-5-2015 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
και εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» 
στους Γενικούς Γραμματείς και στον Ειδικό Γραμματέα 
του Υπουργείου Οικονομικών, πλην της Γενικής Γραμ-
ματείας Δημοσίων Εσόδων, στους Προϊσταμένους των 
υπαγόμενων σε αυτούς οργανικών μονάδων καθώς και 
στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων που 
υπάγονται απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών.» 
(785/Β’/5-5-2015).

7. Το με αριθ. 2/40854/004/23.05.2018 έγγραφο της Αυ-
τοτελούς Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης.

8. Το γεγονός ότι παρίσταται ανάγκη παροχής εργα-
σίας πέρα από το κανονικό ωράριο, υπαλλήλων στην 
Αυτοτελή Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού και Ορ-
γάνωσης του Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου 
η Υπηρεσία να αντιμετωπίσει το μεγάλο φόρτο εργα-
σίας και ιδίως για: α) τις κρίσεις προϊσταμένων, γ) την 
υποστήριξη των Πολιτικών Γραφείων του Υπουργού, 
Αναπληρωτών Υπουργών και των Γενικών Γραμματέων, 
δ) την έγκαιρη ολοκλήρωση αποσπάσεων και μετατάξε-
ων ε) την έγκαιρη εισαγωγή μεγάλου αριθμού θεμάτων 
στα αρμόδια Υπηρεσιακά Συμβούλια και ζ) την ολοκλή-
ρωση των εκκρεμών πειθαρχικών υποθέσεων.

9. Την αριθμ. ΔΟΔΑ 0007598 ΕΞ 2018/19-06-2018
απόφαση δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικο-
νομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Οικονομικών, που 
αφορά στην υπερωριακή εργασία υπαλλήλων στην Αυ-
τοτελή Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνω-
σης. (ΑΔΑ: ΩΞΓΝΗ-ΦΑΜ).

10. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί-
ται συνολική δαπάνη ογδόντα χιλιάδων ευρώ (80.000 €) 
περίπου, η οποία θα καλυφθεί από την εγγεγραμμένη 
πίστωση Ειδικού Φορέα 23-110 και ΚΑΕ 0511 του Υπουρ-
γείου Οικονομικών, οικονομικού έτους 2018, αποφασί-
ζουμε:

1. Εγκρίνουμε την καθιέρωση απογευματινής υπε-
ρωριακής εργασίας, για εκατόν δέκα (110) υπαλλήλους 
στην Αυτοτελή Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού και 
Οργάνωσης της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου 
Οικονομικών, για το Β' εξάμηνο του 2018 και για το χρο-
νικό διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσας σε ΦΕΚ 
έως τις 31-12-2018 και για μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες 
συνολικά ο καθένας.

2. Οι ανωτέρω υπάλληλοι δικαιούνται υπερωριακής 
αποζημίωσης, μόνο στην περίπτωση που δεν είναι δικαι-
ούχοι άλλης υπερωριακής αποζημίωσης από οποιονδή-
ποτε φορέα για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Στην ανωτέρω υπερωριακή εργασία, η οποία θα πραγ-
ματοποιείται κατά τις εργάσιμες ημέρες, μπορούν να 
μετέχουν και περισσότεροι υπάλληλοι καθώς και απο-
σπασμένοι εντός του ανωτέρω ορίου αριθμού ωρών, 
που εγκρίνονται με την παρούσα απόφαση.

3. Η κατανομή των ωρών, η συγκρότηση του συνεργεί-
ου και η περιγραφή των συγκεκριμένων εργασιών που 
θα πραγματοποιηθούν θα γίνει με ευθύνη της Προϊστα-
μένης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυνα-
μικού και Οργάνωσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Ιουνίου 2018

Με εντολή Υπουργού
Ο ασκών καθήκοντα Προϊσταμένου 
της Γενικής Γραμματείας Υπουργείου Οικονομικών 
Ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων

ΠΕΤΡΟΣ ΤΡΙΑΡΧΗΣ
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Αριθμ. 44474/15983 (3)

    Έγκριση της 34/2018 απόφασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Πολιτι-

σμού Αθλητισμού Κοινωνικής Πολιτικής και Προ-

ασχολικής Αγωγής» Δήμου Ελευσίνος, περί σύ-

στασης προσωρινών προσωποπαγών θέσεων 

ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο ν.π.δ.δ 

σε συμμόρφωση τελεσίδικων δικαστικών απο-

φάσεων.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

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

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 
ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2503/1997 
(ΦΕΚ 107/Α΄/1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση 
της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυ-
τοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α’/2010) 
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής», 
όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/
2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκη-
σης - Καταπολέμηση της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρο-
νική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες 
διατάξεις» όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του 
άρθρου 24 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α΄/2016) «Μέτρα 
για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες 
διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
87/Α΄/2010) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 
143/Α’/2007) « Κύρωση του Κώδικα κατάστασης Δημο-
τικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3068/2002 (ΦΕΚ 
274/Α’/14.11.2002) «Συμμόρφωση της Διοίκησης σε δι-
καστικές αποφάσεις και λοιπές διατάξεις».

7. Την απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συ-
νεδρίου της 3ης Συνεδρίασης της 17ης Φεβρουαρίου 
2010.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 5 του ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ 241/Α΄/2016) « Αποφάσεις αρμοδίων οργάνων ΟΤΑ 
α' και β' βαθμού περί μη άσκησης ή περί παραίτησης 
από ένδικο μέσο, οι οποίες εκδόθηκαν ως την έναρξη 
ισχύος του παρόντος θεωρούνται ως προς τις συνέπειές 
τους, νόμιμες».

9. Το υπ' αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ. 2.9 ΟΙΚ 18235/05.07.2016 
έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: 7ΑΦΤ465ΦΘΕ-ΡΞΑ) περί εφαρ-
μογής των διατάξεων του ν. 4389/2016 «Επείγουσες 
διατάξεις για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιο-
νομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων 
και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 94/Α'/27.05.2016) – Ρυθμίσεις 

θεμάτων προσλήψεων προσωπικού σε εκτέλεση αμετά-
κλητων δικαστικών αποφάσεων».

10. Την υπ’ αριθ. 1950/2017 απόφαση του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα εργατικών διαφορών) με 
την οποία έγινε δεκτή η αγωγή της Άννας Βεροζίνης του 
Κωνσταντίνου και αναγνωρίζεται ότι η ενάγουσα συν-
δέεται με το εναγόμενο ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Πολι-
τισμός Αθλητισμού Κοινωνικής Πολιτικής και Προσχολι-
κής Αγωγής, Δήμου Ελευσίνας» με σχέση εξαρτημένης 
εργασίας αορίστου χρόνου.

11. Την υπ’ αριθ. 1933/2017 απόφαση του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα εργατικών διαφορών) με 
την οποία έγινε δεκτή η αγωγή της Χριστίνας Μαρούγκα 
του Γεωργίου και αναγνωρίζεται ότι η ενάγουσα συνδέε-
ται με το εναγόμενο ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Πολιτισμός 
Αθλητισμού Κοινωνικής Πολιτικής και Προσχολικής Αγω-
γής, Δήμου Ελευσίνας» με σχέση εξαρτημένης εργασίας 
αορίστου χρόνου.

12. Το υπ’ αριθ. 6866/21.05.2018 πιστοποιητικό του 
Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα πολιτικών ενδίκων μέ-
σων) από το οποίο προκύπτει ότι από 01.01.2017 μέχρι 
και 20.05.2018, κατά της υπ΄ αριθμ. 1950/2017 απόφα-
σης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών δεν έχουν 
ασκηθεί τακτικά ένδικα μέσα (τακτικά ή έκτακτα) από 
οποιοδήποτε.

13. Το υπ’ αριθ. 6864/21.05.2018 πιστοποιητικό του 
Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα πολιτικών ενδίκων μέ-
σων) από το οποίο προκύπτει ότι από 01.01.2017 μέχρι 
και 20.05.2018, κατά της υπ΄ αριθμ. 1933/2018 απόφα-
σης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών δεν έχουν 
ασκηθεί τακτικά ένδικα μέσα (τακτικά ή έκτακτα) από 
οποιοδήποτε.

14. Την υπ’ αριθ. 34/21.03.2018 απόφαση του Διοικη-
τικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ με την επωνυμία “Πολιτισμού 
Αθλητισμού Κοινωνικής Πολιτικής και Προσχολικής 
Αγωγής”, Δήμου Ελευσίνος, περί σύστασης δύο (2) προ-
σωρινών προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο εν λόγω ΝΠΔΔ 
σε συμμόρφωση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων.

15. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 30275/07-10-2014 έγγραφο του 
Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με το οποίο εφό-
σον η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου, με την 
οποία αναγνωρίζεται ότι η έννομη σχέση που συνδέει 
τους ενάγοντες με τον εναγόμενο Δήμο είναι σχέση ερ-
γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, έχει καταστεί 
τελεσίδικη, παράγει δεδικασμένο ως προς την κριθείσα 
έννομη σχέση και εκτελεστότητα και η Διοίκηση υπο-
χρεούται να την εφαρμόσει, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 1 του Ν. 3068/2002 σε συνδυασμό με τα 
άρθρα 321, 324, 904 παρ. 2 περ. α’ του Κώδικα Πολιτικής 
Δικονομίας, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την 34/21.03.2018 απόφαση του Διοικη-
τικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Πολιτισμός 
Αθλητισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Προσχολικής Αγω-
γής, Δήμου Ελευσίνος» περί σύστασης δύο (2) προσωρι-
νών προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου στο εν λόγω ΝΠΔΔ σε συμμόρ-
φωση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων, ως εξής:
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ

ΧΡΙΣΤΟΥΝΑ ΜΑΡΟΥΓΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ 1

ΑΝΝΑ ΒΕΡΟΖΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΡΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1

Οι παραπάνω θέσεις θα συμπεριληφθούν στον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας (ΟΕΥ) του ΝΠΔΔ με την επωνυ-
μία «Πολιτισμού Αθλητισμού Κοινωνικής Πολιτικής και Προσχολικής Αγωγής, Δήμου Ελευσίνος». Οι εν λόγω θέσεις 
καταργούνται μόλις κενωθούν με οποιονδήποτε τρόπο.

Από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη για το κόστος μισθοδοσίας του παραπάνω προσωπικού ύψους 
στον προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ «Πολιτισμού Αθλητισμού Κοινωνικής Πολιτικής και Προσχολικής Αγωγής, Δήμου 
Ελευσίνος» οικονομικού έτους 2018 σε βάρος των ΚΑ 15.60.21.0001, και 15.6052.0001 συνολικού δε ύψους 98.500,00 
Ευρώ, ανάλογη δε δαπάνη ύψους 197.000,00 Ευρώ θα προβλεφθεί στους αντίστοιχους ΚΑ των προϋπολογισμών 
των επόμενων οικονομικών ετών.

H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Ιουνίου 2018

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 4522 (4)
    Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Διοίκηση Υπηρεσι-

ών» του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επι-

χειρήσεων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων 

του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

    Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
(Αριθμ. συνεδρίασης 12η/24.04.2018)

1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λει-
τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114), και ιδίως το άρθρο 
32,

2. 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,

3. την εισήγηση του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκη-
σης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων 
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών όπως αυτή δι-
αμορφώνεται από τα αποσπάσματα πρακτικών των απο-
φάσεων της Συνέλευσής του (συνεδρίες 4η/08.02.2018 
και 5η/02.04.2018),

4. την 2676/20.04.2018 εισήγηση της Επιτροπής Με-
ταπτυχιακών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών,

5. το 1405/13-07-2012 έγγραφο της Α.ΔΙ.Π. από το 
οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης 
της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών,

6. την 102244/21/20.06.2018 έγκριση δημοσίευσης 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της παρούσας από-
φασης από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων.

7. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋ-

πολογισμού του Ιδρύματος, ούτε σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Την επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Διοίκηση Υπηρεσιών», τίτ-
λο στα αγγλικά: «Master of Science (MSc) in Services 
Management» από το ακαδημαϊκό έτος  2018-2019, το 
οποίο οργανώνεται από το Τμήμα Οργάνωσης και Διοί-
κησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων   
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 1
Γνωστικό Αντικείμενο 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με 
τίτλο «Διοίκηση Υπηρεσιών» έχει ως αντικείμενο τα εξής 
πεδία: (α) διοίκηση εμπειρίας πελάτη και (β) διοικητική 
συμβουλευτική, και αποσκοπεί στην παροχή των πλέον 
σύγχρονων και εξειδικευμένων γνώσεων μεταπτυχιακού 
επιπέδου και την ανάπτυξη των απαραίτητων ικανοτή-
των-δεξιοτήτων για την αποτελεσματικότερη διοίκηση 
υπηρεσιών.

Άρθρο 2 
Τίτλος Απονεμόμενου Διπλώματος - Ειδικεύσεις 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει 
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη Διοί-
κηση Υπηρεσιών (MSc in Services Management) με τις 
εξής ειδικεύσεις:

(α) Διοίκηση Εμπειρίας Πελάτη (Customer Experience 
Management)

(β) Διοικητική Συμβουλευτική (Management 
Consulting)

Άρθρο 3
Κατηγορίες Πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί 

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων Πανε-
πιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών 
ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
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άρθρου 34 του ν. 4485/2017, όπως αυτές εξειδικεύονται 
στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ.

Άρθρο 4
Πιστωτικές Μονάδες - Πρόγραμμα Μαθημάτων

1. Το πρόγραμμα είναι εντατικό και πληροί τις προϋποθέ-
σεις των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της 
υπ αριθμ. Φ5/89656/Β3 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1466/τ. 
Β’/13-8-2007) που αφορά στην Εφαρμογή του Συστήματος 
Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων. Το 
σύνολο των πιστωτικών μονάδων του προγράμματος είναι 
εβδομήντα πέντε (75) πιστωτικές μονάδες (Π.Μ.).

2. Τα μαθήματα, η διπλωματική εργασία, η διδακτική 
και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις κα-
θώς και κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές 
δραστηριότητες για την απονομή του Δ.Μ.Σ. ορίζονται 
ως ακολούθως:

α) Το πρόγραμμα σπουδών για την απονομή του Δ.Μ.Σ. 
περιλαμβάνει 12 μαθήματα κορμού και ειδίκευσης. Για 
την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η επιτυχής ολοκλή-
ρωση 75 πιστωτικών μονάδων (ECTS) από τα μαθήματα 
αλλά και από τη διπλωματική εργασία. Από τις 75 πιστω-
τικές μονάδες, οι 50 πιστωτικές μονάδες καλύπτονται από 
τα μαθήματα κορμού και τη διπλωματική εργασία, ενώ οι 
υπόλοιπες 25 πιστωτικές μονάδες από μαθήματα ειδίκευ-
σης. Τα μαθήματα κορμού του Α’ εξαμήνου λαμβάνουν 
6 πιστωτικές μονάδες (ECTS) έκαστο, ενώ κάθε μάθημα 
του Β’ λαμβάνει 5 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Κατά τους 
θερινούς μήνες προσφέρεται το μάθημα Μεθοδολογία 
Έρευνας με 5 πιστωτικές μονάδες (ECTS) και εκπονείται 
η διπλωματική εργασία που λαμβάνει 10 πιστωτικές μο-
νάδες (ECTS). Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων κάθε 
εξαμήνου ανέρχεται σε 30. β)Το πρόγραμμα των διδασκό-
μενων και εξεταζόμενων μαθημάτων ορίζεται ως εξής:

Α’ Εξάμηνο Π.Μ.

Ηγεσία και Διαπραγματεύσεις σε Οργανισμούς (Leadership and Negotiations in Organizations) 6 ECTS

Σχεδιασμός και Στρατηγική Μάρκετινγκ (Marketing Planning and Strategy) 6 ECTS

Επιχειρησιακή Αναλυτική και Λήψη Αποφάσεων (Business Analytics and Decision Making) 6 ECTS

Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ανάλυση (Accounting and Financial Analysis) 6 ECTS

Διακυβέρνηση Τεχνολογίας της Πληροφορίας και Ψηφιακός Μετασχηματισμός 
(IT Governance and Digital Transformation) 6 ECTS

Σύνολο Α’ Εξαμήνου 30 ECTS

Β’ Εξάμηνο

Ανταγωνιστική Στρατηγική και Επιχειρησιακή Πολιτική (Competitive Strategy 
and Business Policy) – Μάθημα Κορμού και για τις 2 ειδικεύσεις 5 ECTS

Για την Ειδίκευση «Διοίκηση Εμπειρίας Πελάτη»

- Κατανοώντας τον Πελάτη: Μετρικές και Ανάλυση (Understanding the Customer: 
Metrics and Analysis) 5 ECTS

- Βασικές Αρχές και Μετρικές Εμπειρίας του Πελάτη (Fundamentals of CX and CX Metrics) 5 ECTS

- Αναπτύσσοντας τη Μάρκα (Brand Building) 5 ECTS

- Η Εμπειρία του Αγοραστή (The Shopping Experience) 5 ECTS

- Σχεδιάζοντας το Ταξίδι και τις Εμπειρίες του Πελάτη (The Customer Journey and the Design 
of Experiences) 5 ECTS

Για την Ειδίκευση «Διοικητική Συμβουλευτική»

- Διοικητική Συμβουλευτική: Κανόνες, Βέλτιστες Πρακτικές και Εργαλειοθήκες 
(Management Consulting Industry Standards, Best Practices and Toolkits) 5 ECTS

- Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων (Project and Program Management) 5 ECTS

- Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής (Specialty Finance) 5 ECTS

- Επιχειρησιακός Σχεδιασμός και Καινοτομία (Business Planning and Innovation) 5 ECTS

- Διοίκηση Απόδοσης (Performance Management) 5 ECTS

Σύνολο Β’ Εξαμήνου 30 ECTS

Θερινοί Μήνες

- Μεθοδολογία Έρευνας (Research Methodology) - Μάθημα Κορμού και για τις 2 ειδικεύσεις 5 ECTS

- Διπλωματική Εργασία (Master Thesis – Industry Project) 10 ECTS

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 75 ECTS

3. Τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να γίνει με απο-
φάσεις των αρμοδίων οργάνων σύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ.
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4. Το παραπάνω Πρόγραμμα παρέχεται και ως Μερικής 
Φοίτησης. Η ανακατανομή των μαθημάτων στο επιπλέον 
εξάμηνο του Προγράμματος Μερικής Φοίτησης γίνεται 
με αποφάσεις των Οργάνων σύμφωνα με τον Κανονισμό 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ.

Άρθρο 5
Γλώσσα Διεξαγωγής

Η γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος είναι η ελλη-
νική. Η διδασκαλία και οι εξετάσεις των μαθημάτων του 
Προγράμματος Σπουδών μπορεί να διεξάγονται και στην 
αγγλική γλώσσα και στις δύο προσφερόμενες ειδικεύσεις. Το 
ίδιο ισχύει και για την εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας.

Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια φοίτησης

Η χρονική διάρκεια για το Πρόγραμμα Πλήρους Φοίτη-
σης είναι δώδεκα (12) μήνες, στην οποία περιλαμβάνο-
νται δύο (2) εξάμηνα  σπουδών και ο χρόνος  εκπόνησης 
της διπλωματικής εργασίας. Η χρονική διάρκεια για το 
Πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης προσαυξάνεται εκείνης 
του Προγράμματος Πλήρους Φοίτησης κατά ένα (1) εξά-
μηνο σπουδών. Τα εξάμηνα σπουδών νοούνται σύμφωνα 
με την παρ. 5 του άρθρου 33 του ν. 4009/2011.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο  
όριο στους πενήντα πέντε (55) μεταπτυχιακούς φοιτητές 
κατ’ έτος για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και σα-
ράντα πέντε (45) μεταπτυχιακούς φοιτητές κατ’ έτος για 
το πρόγραμμα μερικής φοίτησης.

Άρθρο 8
Τέλη Φοίτησης 

Τα τέλη φοίτησης για το Τμήμα Πλήρους Φοίτησης ορίζο-
νται σε πέντε χιλιάδες πεντακόσια (€ 5.500) και για το Τμήμα 
Μερικής Φοίτησης σε έξι χιλιάδες οκτακόσια (€ 6.800).

Άρθρο 9
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουρ-
γήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2028-2029.

  Αθήνα, 22 Ιουνίου 2018

Ο Πρύτανης

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. απόφ. 57/57/24.4.2018 (5)
    Έγκριση επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχι-

ακών Σπουδών με τίτλο «Ανθρώπινη Αναπαραγω-

γή» του Τμήματος 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 δια-
τάξεις», οι οποίες αναφέρονται στις αρμοδιότητες της 
Συγκλήτου.

2. Την με αριθ. 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 συ-
νεπίβλεψη» 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. Την με αριθμ. 194664/Ζ1/02-12-2014 (Β΄ 3357) 
Υπουργική Απόφαση που αφορά στην έγκριση ίδρυσης 
και λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Δ.Π.Θ..

11. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης 
(συνεδρία 7/27-03-2018).

12. Την με αριθ. 4/17/19-04-2018 εισήγηση της Επιτρο-
πής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Θ..

13. Το με αριθμ. πρωτ. 99854/Ζ1/18-06-2018 (ΔΠΘ/
ΔΑΘ/50957/3536/18-06-2018) έγγραφο έγκρισης του 
ΥΠ.Π.Ε.Θ.

14. Το με αριθμ. πρωτ. 1162/02-08-2011 έγγραφο της 
ΑΔΙΠ, από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η 
εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Ιατρικής του Δη-
μοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

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

Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 τη λει-
τουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
στο Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με τίτλο «Ανθρώ-
πινη Αναπαραγωγή», ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας. του 
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης οργανώνει και λει-
τουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019 Πρόγραμμα  
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Ανθρώπινη  
Αναπαραγωγή» 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 «Ανθρώπινη Αναπαραγωγή».

Άρθρο 3
Γνωστικό αντικείμενο

Το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η μεταπτυ-
χιακή διδασκαλία, έρευνα και πρακτική εκπαίδευση στο 
επιστημονικό πεδίο της Ανθρώπινης Αναπαραγωγής και 
στην αντιμετώπιση της υπογονιμότητας.

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 δύο (2) εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πιστωτικές μονάδες

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. ανέρχεται σε εξήντα    (60).

Άρθρο 7
Διάρκεια Λειτουργίας

Η διάρκεια λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα είναι 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 Π.Μ.Σ.   
αφορά στις λειτουργικές δαπάνες και ανέρχεται στο ποσό 
των ογδόντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ  (86.500 €) 
και αναλύεται ως εξής:

Κατηγορίες Δαπανών Ποσό 
Δαπάνης

Αμοιβές, διδακτικού, διοικητικού 
και τεχνικού προσωπικού 35.000

Δαπάνες μετακινήσεων 15.000
Δαπάνες Προμηθειών, Συντήρησης Εξο-
πλισμού και Λογισμικού 17.500

Αναλώσιμα 14.500
Γενικές Δαπάνες 4.500
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (€) 86.500

Οι αμοιβές του τακτικού διδακτικού, τεχνικού και διοι-
κητικού 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 3.000 ευρώ.

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.

  Ο Πρυτανεύων

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥΛΟΥΠΙΔΗΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 47/57/24.4.2018 (6)
    Έγκριση επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχια-

κών Σπουδών με τίτλο «Κλινική Χειρουργική Ανατο-

μία» του Τμήματος 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 εκ-
παίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις”, 
οι οποίες αναφέρονται στις αρμοδιότητες της Συγκλήτου.

2. Την με αριθ. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/25072/969/16-01-2017 (Β΄327/
08-02-2017) Απόφαση της Συγκλήτου του Δ.Π.Θ., αναφο-
ρικά με τον «Ορισμό Αναπληρωτών Πρύτανη - Μεταβίβα-
ση 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   δι-
ιδρυματικά  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-
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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 από-
φαση (Β΄ 4334) με τίτλο «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτι-
κού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσι-
μότητας 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 με αριθμ. 140881/Β’/08-09-2014 (Β΄ 2448) 
Υπουργική Απόφαση 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 με αριθ. 4/12/19-04-2018 εισήγηση της Επιτρο-
πής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Θ..

13. Το με αριθμ. πρωτ. 99854/Ζ1/18-06-2018 (ΔΠΘ/ΔΑΘ/
50957/3536/18-06-2018) έγγραφο έγκρισης του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

14. Το με αριθμ. Πρωτ. 1162/02-08-2011 έγγραφο της 
ΑΔΙΠ, από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η 
εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Ιατρικής του Δη-
μοκρίτειου 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 Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
στο Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με τίτλο «Κλινική 
Χειρουργική Ανατομία», ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης οργανώνει και λει-
τουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019  Πρόγραμ-
μα  Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Κλινι-
κή – Χειρουργική Ανατομία» 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 «Κλινική – Χειρουργική Ανατομία».

Άρθρο 3
Γνωστικό αντικείμενο

Το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η Κλινική – 
Χειρουργική Ανατομία.

Άρθρο 4
Γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος

Η γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος είναι η Ελ-
ληνική.

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 
2027 - 2028.

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 ενενήντα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (90.500 €) και 
αναλύεται ως εξής:

Κατηγορίες Δαπανών Ποσό Δαπάνης
Αμοιβές, διδακτικού, διοικητικού 
και τεχνικού προσωπικού 4.000

Δαπάνες μετακινήσεων 3.000
Υποτροφίες 3.000
Δαπάνες Προμηθειών, Συντήρησης 
Εξοπλισμού και Λογισμικού 60.500

Αναλώσιμα 10.000
Γενικές Δαπάνες 10.000
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (€) 90.500

Οι αμοιβές του τακτικού διδακτικού, τεχνικού και 
διοικητικού προσωπικού των Ιδρυμάτων αφορούν ερ-
γασία που υπερβαίνει τις κατά νόμο υποχρεώσεις τους.

Άρθρο 9 
Τέλη φοίτησης

Για το σύνολο του προγράμματος τα τέλη φοίτησης 
ανέρχονται σε 3.000 ευρώ.

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, σύμφω-
να με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Ο Πρυτανεύων   

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥΛΟΥΠΙΔΗΣ  
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