
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με 
την 742/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλί-
ου Κηφισιάς.

2 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας (απογευματι-
νής), για το έτος 2019, υπαλλήλων της Διεύθυν-
σης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας 
ΠΕ Ζακύνθου, του Τμήματος Περιβάλλοντος και 
Υδροοικονομίας της Πε Ζακύνθου και των μελών 
του ΚΕΠΠΕ ΠΕ Ζακύνθου.

3 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυ-
ριακές, εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες 
έτους 2019, υπαλλήλων της Διεύθυνσης Δημόσι-
ας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ζακύνθου.

4 Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδίστρι-
ακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Λοιμωξιο-
λογία» (MSc in Infectious Diseases).

5 Τροποποίηση Θεματικής Ενότητας της Σχολής 
Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοι-
κτού Πανεπιστημίου.

6 Τροποποίηση διαπιστωτικής πράξης ένταξης των 
μονίμων και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
Αορίστου Χρόνου, διοικητικών υπαλλήλων του 
Πανεπιστημίου Πατρών στην κατηγορία Εργα-
στηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.).

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

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 52370/359 (1)

   Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα 

με την 742/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμ-

βουλίου Κηφισιάς.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις περί Διοικητικής Αποκέντρωσης ισχύουσες δια-

τάξεις όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις του ν.  2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α΄/ 

30.05.1997) “Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περι-
φέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση 
και άλλες διατάξεις”.

3. Το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) “Νέα Αρχι-
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης”.

4. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47/Α/11.05.2015) “Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - 
Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυ-
βέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις” 
όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του 
ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/21.02.2016) “Μέτρα για την επι-
τάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις”.

5. Το άρθρο 52 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α/23.03.1999), 
που αφορά στην κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορί-
ας (ΚΟΚ), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 παρ. 9 
του ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α/17.12.2014).

6. Το άρθρο 109 του ν.  2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α΄/ 
23.03.1999) περί δημοσίευσης αποφάσεων που εκδί-
δονται κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του Κώδικα 
Οδικής Κυκλοφορίας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

7. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.04.2005) 
“Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα”.

8. Το π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α/27.12.2010) “Οργανι-
σμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής”.
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9. Την 15869/15.05.2017 απόφαση του Υπουργού Εσω-
τερικών (ΦΕΚ 250/Υ.Ο.Δ.Δ./26.05.2017) με την οποία ο κ. 
Σπυρίδων Κοκκινάκης διορίστηκε στη θέση του Συντο-
νιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

10. Την οικ. 47601/17682/08.06.2017 (ΦΕΚ 
2056/Β/14.06.2017, ΑΔΑ: ΩΒΝΔΟΡ1Κ-Θ4Ν) απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής.

11. Το αριθμ. 15109/13.05.2013 έγγραφο της Δ/νσης 
Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσω-
τερικών με θέμα “Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών ορ-
γάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής 
κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρω-
μένων Διοικήσεων”.

12. Τις 1115/2012, 49/2012 και 819/2013 αποφάσεις 
του Συμβουλίου της Επικρατείας.

13. Την οικ. 47870/39280/10.09.2013 (ΑΔΑ: 
ΒΛ9ΛΟΡ1Κ-ΔΞΩ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: “Άσκη-
ση αρμοδιότητας έγκρισης αποφάσεων των ΟΤΑ που 
αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας και λή-
ψης αποφάσεων αναφορικά με τα μέτρα του άρθρου 
52Α του ν. 2696/1999” όπως τροποποιήθηκε με την οικ. 
22769/12259/19.03.2015 (ΑΔΑ: 7ΞΦΔΟΡ1Κ-ΙΡΚ) απόφα-
ση του Γ.Γ.Α.Δ.Α.

14. Το αριθμ. 48823/39998/18.09.2013 έγγραφο του 
Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: “Διευ-
κρινίσεις - Οδηγίες περί Εγκρίσεων Κυκλοφοριακών Ρυθ-
μίσεων οδικών δικτύων στους ΟΤΑ και στους χερσαίους 
χώρους λιμένων”.

15. Το αριθμ. 16718/4950/17.05.2019 έγγραφο της 
Δ/νσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ατ-
τικής με το οποίο μας διαβιβάστηκε η νομοτύπως λη-
φθείσα, όπως αναφέρει η παραπάνω αρμόδια Υπηρεσία, 
742/19.12.2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Κηφισιάς, για σήμανση επί της οδού Αταλάντης στην 
Κηφισιά, με τα συνημμένα της.

16. Την αριθμ. 41329/12.09.2018 εισήγηση για κυκλο-
φοριακά θέματα, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Κηφισιάς με θέμα: “Τοποθέτηση κατακόρυφης 
σήμανσης (Ρ-2) STOP επί της οδού Αταλάντης, στην συμ-
βολή της με την οδό Ζεφύρου στην Κηφισιά” και την 
Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, βάσει 
της οποίας λήφθηκε η 73/31.10.2018 απόφαση της Επι-
τροπής Ποιότητας Ζωής, για τις υπόψη κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις.

17. Την 73/31.10.2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότη-
τας Ζωής με την οποία εγκρίνονται ομόφωνα οι υπόψη 
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

18. Την 742/19.12.2018 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Κηφισιάς με την οποία εγκρίνονται οι υπόψη 
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

19. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κυ-
κλοφοριακών ρυθμίσεων δεν προκαλείται δαπάνη, εις 
βάρος του προϋπολογισμού του έτους 2019 του Δήμου 

Κηφισιάς, όπως βεβαιώνεται στην 742/2018 απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κηφισιάς, απο-
φασίζουμε:

Την έγκριση των κάτωθι κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 
στον Δήμο Κηφισιάς:

• Την υποχρεωτική διακοπή πορείας με τοποθέτηση 
κατακόρυφης σήμανσης με ρυθμιστικές πινακίδες (Ρ-2) 
STOP επί της οδού Αταλάντης, στη συμβολή της με την 
οδό Ζεφύρου, δίνοντας προτεραιότητα στην οδό Ζε-
φύρου.

Η εν λόγω έγκριση χορηγείται με τις εξής προϋποθέ-
σεις:

1. Να τοποθετηθούν όλες οι κατακόρυφες σημάνσεις 
(πινακίδες) με την υπόδειξη της Τεχνικής Υπηρεσίας 
του Δήμου Κηφισιάς σε κατάλληλες θέσεις εκτός του 
οδοστρώματος, ώστε να εξασφαλίζεται χωρίς εμπόδια 
η κίνηση των οχημάτων αλλά και των πεζών.

2. Να λαμβάνεται μέριμνα έτσι ώστε με την εφαρμογή 
των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να μην 
επηρεάζονται οι υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής 
μεταφοράς.

3. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να 
υποστηρίζουν και τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπη-
ρία (ΑμεΑ).

4. Τα μέτρα που λαμβάνονται με την παρούσα απόφα-
ση να ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακί-
δων σήμανσης, των σηματοδοτών ή των διαγραμμίσεων 
στο οδόστρωμα, εκτός αν κατά το χρόνο ισχύος των μέ-
τρων αυτών η κυκλοφορία ρυθμίζεται από στελέχη της 
αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής.

5. Μη νομιμοποίησης τυχόν παράνομων ενεργειών.
6. Παρακολούθησης της ακριβούς εκτέλεσης των 

όρων που έχουν τεθεί με αυτή από τις Αρχές προς τις 
οποίες αυτή αποστέλλεται στο πλαίσιο των αρμοδιο-
τήτων τους.

7. Ότι τηρούνται απαρέγκλιτα τα όσα αναγράφονται 
στην αριθμ. 41329/12.09.2018 εισήγηση της Δ/νσης Τε-
χνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κηφισιάς με θέμα: “Τοπο-
θέτηση κατακόρυφης σήμανσης (Ρ-2) STOP επί της οδού 
Αταλάντης, στην συμβολή της με την οδό Ζεφύρου στην 
Κηφισιά”, και την Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών βάσει της οποίας λήφθηκε η 742/19.12.2018 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου.

8. Η τοποθέτηση άλλης, πλην ρυθμιστικής, σήμανσης 
(πληροφοριακή σήμανση ή σήμανση που διευκολύνει 
τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και βελτιώνει την οδική 
ασφάλεια) μπορεί να γίνει με ευθύνη του Δήμου σύμ-
φωνα με τις εγκεκριμένες προδιαγραφές.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 12 Ιουλίου 2019

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ
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Αριθμ. οικ.61436/11575 (2)
    Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας (απογευματι-

νής), για το έτος 2019, υπαλλήλων της Διεύθυν-

σης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας 

ΠΕ Ζακύνθου, του Τμήματος Περιβάλλοντος και 

Υδροοικονομίας της Πε Ζακύνθου και των μελών 

του ΚΕΠΠΕ ΠΕ Ζακύνθου. 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α') «Νέα Αρχι-

τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Το π.δ. 147/23-12-2010 «Οργανισμός της Περιφέ-
ρειας Ιονίων Νήσων» (ΦΕΚ 240/Α΄/27-12-2010), όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την αρ. 276433/
10-11-2017 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 
(ΦΕΚ 4083/Β΄/23-11-2017).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3833/2010 «Προ-
στασία της Εθνικής Οικονομίας. Επείγοντα μέτρα για την 
αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης»,όπως αντι-
καταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 38 παρ. 1 του 
ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α΄/1-7-2011) «Επείγοντα μέτρα 
εφαρμογής μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής 
στρατηγικής 2012-2015».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 
176/Α') «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, 
μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις 
εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

5. Την αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 εγκύκλιο της 
Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής του Υπουργείου 
Οικονομικών, αναφορικά με την παροχή οδηγιών για 
την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του 
ν. 4354/2015.

6. Την 7847/3320/2018 απόφαση Περιφερειάρχη Ιονί-
ων Νήσων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και μεταβίβαση 
άσκησης αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφεριεάρχες της ΠΙΝ».

7. Το αριθμ. 54179/10312/24-6-2019 έγγραφο του 
Αντιπεριφερειάρχη Ζακύνθου, με θέμα: «Υπερωριακή 
απασχόληση».

8. Την 57737/23824/3-7-2019 απόφαση Περιφερειάρ-
χη Ιονίων Νήσων, με θέμα «Συγκρότηση Κλιμακίου Έλεγ-
χου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ.) Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων για το 2ο εξάμηνο του 2019».

9. Το γεγονός ότι προκειμένου να καλυφθούν επιτακτι-
κές λειτουργικές ανάγκες, και, συγκεκριμένα, η άμεση και 
χωρίς καθυστέρηση εξέταση πληθώρας καταγγελιών για 
ρύπανση, που κατατίθενται στο Τμήμα Περιβάλλοντος 
και Υδροικονομίας ΠΕ Ζακύνθου, είναι αναγκαία η υπε-
ρωριακή απασχόληση των υπαλλήλων του Τμήματος, 
των υπαλλήλων που συμμετέχουν στη συγκρότηση του 
Κ.Ε.Π.ΠΕ, σύμφωνα με το παραπάνω -7- σχετικό, καθώς 
και ενός (1) οδηγού για τις μετακινήσεις τους (σχετικό το 
αριθμ. 55930/10653/28-6-2019 έγγραφο του Τμήματος 
Περιβάλλοντος και Υδροικονομίας ΠΕ Ζακύνθου).

10. Το γεγονός ότι, προκειμένου να καλυφτούν επι-
τακτικές λειτουργικές ανάγκες, και συγκεκριμένα η διε-
νέργεια Υγειονομικών Ελέγχων σε καταστήματα, επιχει-
ρήσεις και γενικά χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος, 
όπου λόγω της φύσης τους και του ωραρίου λειτουργίας 
τους, ο έλεγχος πρέπει να διενεργείται κατά τις απο-
γευματινές ώρες, καθώς και η αντιμετώπιση έκτακτων 
ανθυγιεινών εστιών και επειγουσών καταστάσεων, των 
οποίων η φύση απαιτεί την άμεση διενέργεια αυτοψίας 
κατά τις απογευματινές ώρες (π.χ. ρύπανση της θάλασ-
σας, ρύπανση αγωγών ομβρίων η χειμάρρων, διαρροή 
ή παράνομη διοχέτευση βοθρολυμάτων ή άλλων υγρών 
αποβλήτων, υπολειτουργία Βιολογικού καθαρισμού λυ-
μάτων, κ.λπ.) είναι αναγκαία η υπερωριακή απασχόληση 
των αρμοδίων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Δημόσιας 
Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ζακύνθου, καθώς 
και ενός (1) οδηγού για τις μετακινήσεις τους (σχετικό το 
αριθμ. 59162/11250/8-7-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ζακύν-
θου).

11. Το γεγονός ότι προκαλείται δαπάνη σε Βάρος 
του προϋπολογισμού της Π.Ε. Ζακύνθου, οικονομικού 
έτους 2019, ποσού 7.350,00 € στον ΕΦ 03073 και ΚΑΕ: 
0511.00.001, το οποίο εγκρίθηκε και διατέθηκε με την 
αριθμ. 546-26/26-6-2019 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και έχει γίνει 
ανάληψη δαπάνης με την αριθμ. 56211/10711/28-6-2019 
απόφαση (ΑΔΑ: ΩΜΝ47ΛΕ-ΙΘΖ), αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής 
εργασίας (απογευματινής) καθ' υπέρβαση της υποχρε-
ωτικής, για τέσσερεις (4) υπαλλήλους της Διεύθυνσης 
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ζακύνθου, 
για δύο (2) υπαλλήλους του Τμήματος Περιβάλλοντος και 
Υδροικονομίας Π.Ε. Ζακύνθου για δέκα (10) υπαλλήλους 
που συμμετέχουν στο Κ.Ε.Π.ΠΕ ΠΕ Ζακύνθου και για δύο 
(2) οδηγούς του Γραφείου Κίνησης Επιβατικών Αυτοκινή-
των, για το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2019.

2. Ώρες υπερωριακής απασχόλησης για τους υπαλλή-
λους της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριμνας, του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροικο-
νομίας Π.Ε. Ζακύνθου και τους οδηγούς του Γραφείου 
Κίνησης Επιβατικών Αυτοκινήτων, μέχρι εκατόν είκοσι 
(120), ενώ για τους υπαλλήλους που συμμετέχουν στο 
Κ.Ε.Π.ΠΕ μέχρι είκοσι (20).

3. Η διαπίστωση της ανάγκης για υπερωριακή απασχό-
ληση και η συγκρότηση του συνεργείου θα καθορίζεται 
με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Ζακύνθου, σύμφω-
να με την αριθμ. οικ. 7847/3320/26-1-2018 απόφαση 
Περιφερειάρχη ΠΙΝ. (ΦΕΚ 436/Β΄/2018).

4. Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημο-
σίευσής της στο φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ζάκυνθος, 15 Ιουλίου 2019

Ο Περιφερειάρχης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ
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Αριθμ. οικ.61441/11577 (3)
    Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυ-

ριακές, εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες 

έτους 2019, υπαλλήλων της Διεύθυνσης Δημόσι-

ας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ζακύνθου.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α') «Νέα Αρ-

χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Το π.δ. 147/23-12-2010 «Οργανισμός της Περιφέρει-
ας Ιονίων Νήσων» (ΦΕΚ 240/Α/27-12-2010), όπως τροπο-
ποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την 276433/10-11-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΦΕΚ 4083/
Β΄/23-11-2017).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3833/2010 «Προ-
στασία της Εθνικής Οικονομίας. Επείγοντα μέτρα για την 
αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης», όπως αντι-
καταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 38 παρ. 1 του 
ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α΄/1-7-2011) «Επείγοντα μέτρα 
εφαρμογής μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής 
στρατηγικής 2012-2015».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.  4354/2015 
(ΦΕΚ  176/Α') «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες 
διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

5. Την αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 εγκύκλιο της 
Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής του Υπουργείου 
Οικονομικών, αναφορικά με την παροχή οδηγιών για 
την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β' του 
ν. 4354/2015.

6. Την 4200/2035/28-03-2014 (ΦΕΚ 944/Β΄/15-04-2014), 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 
περί καθορισμού ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση, 
καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των 
ελεγκτικών υπηρεσιών της Π.Ε. Ζακύνθου.

7. Το γεγονός ότι, προκειμένου να καλυφτούν επιτακτι-
κές λειτουργικές ανάγκες, και συγκεκριμένα η διενέργεια 
Υγειονομικών Ελέγχων σε καταστήματα, επιχειρήσεις 
και γενικά χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου 
λόγω της φύσης τους και του ωραρίου λειτουργίας τους, 
ο έλεγχος πρέπει να διενεργείται κατά τις νυκτερινές 
ώρες, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες, καθώς 
και η αντιμετώπιση έκτακτων ανθυγιεινών εστιών και 
επειγουσών καταστάσεων, των οποίων η φύση απαιτεί 
την άμεση διενέργεια αυτοψίας, (π.χ. ρύπανση της θά-
λασσας, ρύπανση αγωγών ομβρίων η χειμάρρων, διαρ-
ροή ή παράνομη διοχέτευση βοθρολυμάτων ή άλλων 
υγρών αποβλήτων, υπολειτουργία Βιολογικού καθα-
ρισμού λυμάτων, κ.λπ.) είναι αναγκαία η υπερωριακή 
απασχόληση των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Δημόσιας 
Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ζακύνθου, καθώς 
και ενός (1) οδηγού για τις μετακινήσεις τους κατά τις 
νυκτερινές ώρες, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες 
(σχετικό το αριθμ. 59162/11250/8-7-2019 έγγραφο της 

Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας 
ΠΕ Ζακύνθου).

8. Το γεγονός ότι προκαλείται δαπάνη σε Βάρος 
του προϋπολογισμού της Π.Ε. Ζακύνθου, οικονομικού 
έτους 2019, ποσού 1.700,00 € στον ΕΦ 03073 και ΚΑΕ: 
0512.00.001, το οποίο εγκρίθηκε και διατέθηκε με την 
546-26/26-6-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και έχει γίνει ανάληψη 
δαπάνης με την 56210/10710/28-6-2019 απόφαση (ΑΔΑ: 
ΨΘ9Β7ΛΕ-Β32), αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής 
εργασίας κατά τις Κυριακές, εξαιρέσιμες ημέρες και νυ-
χτερινές ώρες, για το έτος 2019 για τρεις υπαλλήλους της 
Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας 
Π.Ε. Ζακύνθου και για έναν (1) οδηγό του Γραφείου Κίνη-
σης Επιβατικών Αυτοκινήτων, για το χρονικό διάστημα 
από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης και για 
έξη (6) μήνες.

2. Συγκεκριμένα, θα απασχοληθούν υπερωριακά δύο 
(2) υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας, 
ένας (1) υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ Τεχνολόγων Τροφί-
μων, και ένας (1) υπάλληλος κατηγορίας ΔΕ οδηγών.

3. Ώρες μηνιαίας απασχόλησης ανά υπάλληλο μέχρι 
δέκα (10). Η εκτιμώμενη δαπάνη για τις ως άνω υπερω-
ρίες ανέρχεται στο ύψος των 1.700,00 €.

4. Η διαπίστωση της ανάγκης για υπερωριακή απα-
σχόληση και η συγκρότηση του συνεργείου θα καθο-
ρίζεται με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Ζακύνθου, 
σύμφωνα με την οικ. 7847/3320/26-1-2018 απόφαση 
Περιφερειάρχη ΠΙΝ. (ΦΕΚ 436/Β΄/2018).

5. Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημο-
σίευσής της στο φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ζάκυνθος, 15 Ιουλίου 2019

Ο Περιφερειάρχης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ

Ι

Αριθμ. 1279/11-07-2019 (4)
    Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-

δών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδί-

στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Λοι-

μωξιολογία» (MSc in Infectious Diseases).

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λει-

τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 114), και ειδικότερα 
τα άρθρα 30 έως και 37, 45 και 85, όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν.

2. Την αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Downloaded from eduguide.gr

ΑΔΑ: ΨΨΓ846ΨΖ2Ν-ΝΞΤ



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36491Τεύχος B’ 3015/25.07.2019

3. Την αριθμ. 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική από-
φαση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017, τ. Β΄) με τίτλο «Τρόπος 
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουρ-
γίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών».

4. Τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 και την 
παρ. 3α του άρθρου 42 του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανε-
πιστημίου 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, δι-
ασφάλιση 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 τροπο-
ποιήθηκαν και ισχύουν.

8. Το π.δ. 85/31-5-2013 (ΦΕΚ Α΄ 124) «Ίδρυση, μετο-
νομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος 
στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών».

9. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/02-08-2005) «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

10. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης της Ια-
τρικής Σχολής του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 18.12.2018).

11. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 22-05-2019)

12. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ 
(συνεδρίαση 30-05-2019).

13. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζει:

Την ίδρυση και λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, με τίτλο 
«Λοιμωξιολογία» (MSc in Infectious Diseases), από το 
ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές διατάξεις

Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών, θα οργανώσει και θα λειτουργήσει 
από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, Πρόγραμμα Μετα-
πτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Λοιμωξιολογία», σύμφωνα 
με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις 
του ν. 4485/2017.

Άρθρο 2 
Αντικείμενο - Σκοπός

Το προτεινόμενο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (ΠΜΣ) στη «Λοιμωξιολογία» έχει ως αντικείμενο την 
εκπαίδευση στη σύγχρονη προσέγγιση στην παθογένεια 
και στη θεραπευτική των λοιμώξεων και την εισαγωγή 
στη σύγχρονη έρευνα στις λοιμώξεις με έμφαση στην 
αλληλεπίδραση των παθογόνων μικροοργανισμών με 
τον ξενιστή.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η εκπαίδευση μίας νέας γενιάς 
επιστημόνων οι οποίοι πρέπει να κατανοήσουν την πλα-

στικότητα της αλληλεπίδρασης ανάμεσα στον ξενιστή 
και στο μικροβίωμά του και να ανταποκριθούν στις 
τρέχουσες προκλήσεις. Κατά συνέπεια οι απόφοιτοι του 
ΠΜΣ πρέπει να εκπαιδευτούν στα κάτωθι αντικείμενα:

• Χρήση των νέων αντιμικροβιακών παραγόντων και 
των τεχνικών τοπικής χορήγησης και αποδέσμευσης.

• Νέες διαγνωστικές τεχνολογίες αναγνώρισης της 
ενεργοποίησης των μοριακών δομών του ξενιστή (σπε-
κτροσκοπία Raman, νανομόρια).

• Νέες μοριακές διαγνωστικές τεχνικές ταχείας ανίχνευ-
σης του παθογόνου.

• Τεχνικές ανάλυσης και τροποποίησης του μικροβιώ-
ματος.

• Εκπαιδευόμενη ανοσιακή απόκκριση, η οποία ανα-
γνωρίζεται σήμερα ως η τρίτη μορφή ανοσιακής απόκ-
κρισης και η οποία καθορίζει την επιβίωση του ξενιστή 
μετά σοβαρές λοιμώξεις.

• Σύγχρονες ερευνητικές προσεγγίσεις.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.) στη «Λοιμωξιολογία» (MSc in Infectious 
Diseases).

Άρθρο 4 
Φοίτηση στο ΠΜΣ

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά (120) 
πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοι-
τητές υποχρεούνται σε: α) παρακολούθηση και επιτυχή 
εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, β) πρακτική εκπαί-
δευση στην εργαστηριακή έρευνα, σε Εξωτερικά Ιατρεία 
και σε Μονάδες Ειδικών Λοιμώξεων, και γ) σε εκπόνηση 
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, η οποία μπορεί 
να είναι εργασία ανασκόπησης ή ερευνητική.

Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα. Στην 
περίπτωση που δεν εγγραφούν φοιτητές της αλλοδα-
πής, η επίσημη γλώσσα διδασκαλίας και συγγραφής 
της Διπλωματικής Εργασίας είναι η ελληνική. Εξαίρεση 
αποτελούν τα μαθήματα των ξένων ομιλητών που θα 
γίνουν στην αγγλική γλώσσα. Στην περίπτωση που επι-
λεγούν να φοιτήσουν φοιτητές της αλλοδαπής που δε 
γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα, τα μαθήματα θα γίνουν 
στην αγγλική και για αυτούς θα επιτραπεί η συγγραφή 
της διπλωματικής εργασίας στην αγγλική γλώσσα.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος 
ορίζεται σε (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Άρθρο 5 
Χρηματοδότηση ΠΜΣ

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «Λοιμωξιολογία» θα 
καλύπτεται από:

- δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους 
χορηγίες φορέων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα,

- πόρους ερευνητικών προγραμμάτων,
- κάθε άλλη νόμιμη πηγή,
- από τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών, 
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τα οποία ανέρχονται 500 € ανά εξάμηνο, καθώς και άλλες 
πηγές όπως δωρεές, χορηγίες κ.λπ.

Η επιβολή τέλους φοίτησης/διδάκτρων κρίνεται ανα-
γκαία για την κάλυψη παγιών δαπανών στις οποίες περι-
λαμβάνονται: α) η αμοιβή του προσωπικού γραμματεια-
κής υποστήριξης, β) η κάλυψη των εξόδων μετακίνησης 
και διαμονής των ομιλητών της Αλλοδαπής, γ) η κάλυψη 
των εξόδων εκτύπωσης βιβλίου, βοηθημάτων και λοιπού 
εποπτικού υλικού, και δ) η κάλυψη των αναλωσίμων για 
την εκπόνηση ερευνητικών διπλωματικών εργασιών.

Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΠΜΣ

Το ΠΜΣ 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 δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση, 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. απόφ. 431/2.4.ακ./4-7-2019 (5)
    Τροποποίηση Θεματικής Ενότητας της Σχολής 

Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοι-

κτού Πανεπιστημίου. 

 Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 και του άρθρου 10 του 

ν. 2552/1997.
2. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (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.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που 
κυρώθηκε με το αρθρ. 1 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

4. Την 47837/Ζ1/28.3.2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 168/2.4.2019) από-
φαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-
των περί ανασυγκρότησης της Διοικούσας Επιτροπής 
του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

5. Το πρακτικό της με αριθμό 160/11-6-2019 Συνεδρία-
σης της Κοσμητείας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστη-
μών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

6. Το πρακτικό της με αριθμό 431/4-7-2019 συνεδρία-
σης της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου.

7. Την αριθμ. 800/25-2-2014 έκθεση εξωτερικής αξιο-
λόγησης της Α.Δ.Ι.Π. που αφορά τη Σχολή Ανθρωπιστι-
κών Επιστημών του Ε.Α.Π.

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

Την τροποποίηση της Θεματικής Ενότητας της Σχολής 
Ανθρωπιστικών Επιστημών, που προβλέπεται από την 
αριθμ. Β1/685/1998 (Β΄ 1101) υπουργική απόφαση, όπως 
αυτή έχει τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί μεταγενέστερα 
με τις όμοιες Β1/154/1999 (Β' 405) και Β1/116188/2008 
(Β' 1988), από:

Τίτλος: Θεσμοί Διαμορφωτές του Ευρωπαϊκού Πολιτι-
σμού, με γνωστικά αντικείμενα:

(α) Εκπαίδευση
(β) Εκκλησία και Μοναχισμός
σε
Τίτλος: Η Παιδεία στην ευρώπη: Από τον Μεσαίωνα στη 

σύγχρονη εποχή, με γνωστικά αντικείμενα:
(α) Ιστορία της Εκπαίδευσης
(β) Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
(γ) Ιστορικές και κοινωνιολογικές διαστάσεις της Εκ-

παίδευσης Ενηλίκων
Η τροποποίηση θα ισχύσει από το ακαδημαϊκό έτος 

2020-2021
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 12 Ιουλίου 2019

Ο Πρόεδρος

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΔΑΣΗΣ

Ι

Αριθμ. 2357/22772 (6)
    Τροποποίηση διαπιστωτικής πράξης ένταξης 

των μονίμων και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δι-

καίου Αορίστου Χρόνου, διοικητικών υπαλλήλων 

του Πανεπιστημίου Πατρών στην κατηγορία Ερ-

γαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.).

  Η ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 18 και των άρθρων 

20, 29 και 79 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/6-9-2011 τ.Α΄), 
όπως ισχύουν,

2. Τις διατάξεις του άρθρου 68, παρ. 3, του ν.  4235/2014 
(ΦΕΚ 32/11-2-2014 τ. Α') και του άρθρου 55, παρ. 2 του 
ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/15-5-2014 τ.Α΄), όπως αντικατα-
στάθηκε με το άρθρο 27, παρ. 5 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 
83/11-5-2016 τ.Α΄),

3. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 «Ρυθ-
μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

4. Το αριθμ. 126603/Ζ2/29-7-2016 έγγραφο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με 
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θέμα «Οδηγίες σχετικά με την υλοποίηση και την εφαρ-
μογή των περιεχομένων στο άρθρο 27 και στο άρθρο 64 
του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ ΑΛ 83) «Ρυθμίσεις για την έρευνα 
και άλλες διατάξεις» που αφορούν στις κατηγορίες προ-
σωπικού Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.».

5. Την αριθμ. 7129/20.05.2014 (ΦΕΚ 1356/28.5.2014 τ.Β΄), 
όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 709/7385/16-12-2014
(ΦΕΚ 3678/31.12.2014 τ. Β') και 2900/32275 (ΦΕΚ 
3037/31.12.2015 τ. Β') πράξεις, διαπιστωτική πράξη 
ένταξης των μονίμων και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου Αορίστου Χρόνου, διοικητικών υπαλλήλων σε 
θέσεις της κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προ-
σωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πατρών.

6. Την 375/2017 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου 
Πατρών, με την οποία κρίθηκε ότι η σχέση που συνέδεε 
τη Μαριγώ Σταυρίδη με το Πανεπιστήμιο Πατρών, ήταν 
σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου πλήρους απα-
σχόλησης, και η οποία έχει καταστεί αμετάκλητη με την 
1366/2018 απόφαση του Αρείου Πάγου (Β2΄ Πολιτικό 
Τμήμα).

7. Την 99851/Ζ1/21.06.2019 απόφαση των Υπουργών 
Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων - Οικονομικών - Δι-
οικητικής Ανασυγκρότησης (ΦΕΚ 2598/28.06.2019 τ.Β΄) 
περί τροποποίησης της 7857/Β1/2006 κοινής υπουργι-
κής απόφασης (Β΄649/24-05-2006) από τότε που ίσχυσε, 
κατά το μέρος που αφορά στη σύσταση στο Πανεπιστή-
μιο Πατρών της υπό στοιχ. (β) οργανικής θέσης προσω-
πικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου, κατηγορίας Π.Ε. Διοικητικού-Οικονομικού, ως 
μερικής απασχόλησης (64 ώρες μηνιαίως) και σύστασης 
της ως άνω θέσης, ως πλήρους απασχόλησης, σε συμ-
μόρφωση με την 375/2017 απόφαση του Μονομελούς 
Εφετείου Πατρών, η οποία έχει καταστεί αμετάκλητη με 
την 1366/2018 απόφαση του Αρείου Πάγου (Β 2' Πολι-
τικό Τμήμα).

8. Το γεγονός ότι από την πράξη αυτή δεν προκαλείται 
δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της αριθμ. 7129/20.05.2014 (ΦΕΚ 
1356/28.5.2014 τ. Β'), όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 
709/7385/16/12/2014 (ΦΕΚ 3678/31.12.2014 τ. Β΄) και 
2900/32275 (ΦΕΚ 3037/31.12.2015 τ. Β΄) πράξεις, διαπι-
στωτικής πράξης περί ένταξης των μονίμων και με σχέση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, διοικητι-
κών υπαλλήλων σε θέσεις της προβλεπόμενης στο αρ. 29 
του ν. 4009/2011 κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού 
Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πατρών, και 
διαπιστώνουμε:

Την ένταξη, της Σταυρίδη Μαριγούς Διοικητικού 
υπαλλήλου του Πανεπιστημίου Πατρών με σχέση ερ-
γασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, η οποία 
είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος με γνωστικό 
αντικείμενο ίδιο ή συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα 
που θεραπεύει το Ίδρυμα, και ζήτησε την ένταξη της, 
κατά τις διατάξεις του άρθρου 79 παρ. 3 περ. δ' του 
ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε κατά το άρθρο 39 
παρ 21 του ν. 4186/2013, σε συνδυασμό με το άρθρο 2 
παρ. 9 του ν. 4076/2012, στην κατηγορία Εργαστηρια-
κού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), σε κενή οργανική 
θέση της κατηγορίας ΕΔΙΠ, με αυτοδίκαιη μετατροπή της 

θέσης της σε αντίστοιχη θέση των προβλεπόμενων στο 
άρθρο 29 του ν. 4009/2011 μελών κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π., 
και αντίστοιχη κατάργηση της κατεχόμενης πριν από την 
ένταξη θέσης της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 
του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α΄ 83), ως εξής:

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΠΩΝΥ-

ΜΟ
ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩ 
ΝΥΜΟ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΜΕΑΣ

Σταυρίδη Μαριγώ Ανδρέας Ιατρικής Α) Τομέας 
Κλινικών 
Εργαστηρίων, 
Κλινικό 
Εργαστήριο 
Ακτινολογίας 
Β) Παθολογικός 
Τομέας Ι - 
Κλινική 
Παθολογίας 
(εργαστηριακή 
Αιματολογία - 
Αιμοδοσία) 
Παθολογικός 
Τομέας II

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 15 Ιουλίου 2019 

Η Πρύτανης

ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

Αριθμ. 17528/19/ΓΠ (7)
    Μετατροπή της θέσης των μελών Διδακτικού 

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

κουρου και Αναπληρωτή Καθηγητή του Γενικού 

Τμήματος Λάρισας του Πανεπιστημίου Θεσσαλί-

ας σε οργανική της ίδιας βαθμίδας, κατ' εφαρμο-

γή 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 215/17-5-2019) 

 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 Ιδρύμα-
τος», 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 διατάξεις», όπως αυτές ισχύουν.

3. Την με αριθμ. 127422/Ζ1/26.07.2018 (ΦΕΚ 463/ 
τ.Υ.Ο.Δ.Δ./17.08.2018) (ΑΔΑ ΨΡΠΑ4653ΠΣ-ΠΣΧ) Διαπι-
στωτική Πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
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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 αριθμ. 16993/18/ΓΠ/3-9-2018 (ΑΔΑ: 6Φ28469 
Β7Ξ-1ΞΡ) διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη περί συγκρό-
τησης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για 
το ακαδημαϊκό 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' εδα-
φίου 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 με αριθμ. 478/09-05-2019 (αρ. Π.Θ 10911/19/
ΓΠ/09-5-2019) έγγραφο του Προέδρου του Γενικού Τμή-
ματος Λάρισας, Αν. Καθηγητή Ευθ. Προβίδα.

10. Το από 14-5-2019 γραπτό ενημερωτικό σημείω-
μα της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Διοικητικού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Βασιλικής 
Βεοπούλου.

11. Την προφορική εισήγηση του Αντιπρύτανη Διοικητι-
κών Υποθέσεων, Καθηγητή Στέφανου Παρασκευόπουλου.

12. Το σχετικό απόσπασμα πρακτικού της αριθμ. 215/ 
17-5-2019 τακτικής συνεδρίασης της Συγκλήτου του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (θέμα 7ο, 1) με θέμα: «Αιτή-
σεις μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) 
βαθμίδας Επίκουρου και Αναπληρωτή Καθηγητή του 
Γενικού Τμήματος Λάρισας του Πανεπιστημίου Θεσσα-
λίας για μετατροπή της θέσης τους σε οργανική της ίδιας 
βαθμίδας, κατ' εφαρμογή της παραγράφου 2 εδαφίου β' 
υποεδαφίου αα 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. ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
2. ΓΙΑΒΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
3. ΚΑΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
Επίκουροι Καθηγητές
1. ΚΑΣΙΤΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ του ΣΩΚΡΑΤΗ
2. ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
3. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Βόλος, 15 Ιουλίου 2019

Ο Πρύτανης

ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02030152507190008*
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