
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση α) εργασίας καθ’ υπέρβαση του υπο-
χρεωτικού ωραρίου ημερήσια ή νυχτερινή κατά 
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή νυχτερινή 
εργασία εργάσιμων ημερών, β) εργασία προς συ-
μπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου κατά τις 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες (ημερήσια ή νυ-
χτερινή) ή εργασία νυχτερινή εργασίμων ημερών, 
γ) υπερωριακή εργασία απογευματινών ωρών και 
μέχρι την 22η ώρα για το προσωπικό του Εθνικού 
Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ), για το B’ εξάμηνο 
του 2020.

2 Έγκριση ίδρυσης Διεθνούς Διιδρυματικού Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμή-
ματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 
με το Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας Τροφίμων του 
Πλόβντιβ της Βουλγαρίας (University of Food 
Technologies, Plovdiv, Bulgaria, UFT-Plovdiv), με 
τίτλο «Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων».

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

3 Διόρθωση σφάλματος στην *708/2020 απόφαση 
της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε Ολομέλεια, που 
δημοσιεύθηκε στο Β’ 2203/2020.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 1185 (1)
   Έγκριση α) εργασίας καθ’ υπέρβαση του υπο-

χρεωτικού ωραρίου ημερήσια ή νυχτερινή κατά 

τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή νυχτερι-

νή εργασία εργάσιμων ημερών, β) εργασία προς 

συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου κατά 

τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες (ημερήσια 

ή νυχτερινή) ή εργασία νυχτερινή εργασίμων 

ημερών, γ) υπερωριακή εργασία απογευματινών 

ωρών και μέχρι την 22η ώρα για το προσωπικό 

του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ), για 

το B’ εξάμηνο του 2020.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 62/1986 «Οργανισμός του ΕΑΑ» (Α’ 21), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Τον ν. 4310/2014 (Α΄ 258).
3. Τον ν. 4386/2016 (Α΄ 83).
4. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης 

και Εποπτείας-Δημόσιας Λογιστικής και άλλες διατάξεις»
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (Α΄ 143).

5. Τον ν. 4354/2015 (Α΄ 176).
6. Την υπ’ αρ. 2/1015/ΔΕΠ/5-1-2016 εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. 

με θέμα «Παροχή στοιχείων για την εφαρμογή των δι-
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ατάξεων του Κεφ. Β’» του ν. 4354/2015 «Μισθολογικές 
ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου».

7. Την υπ’ αρ. 10518/20.09.2013 απόφαση του Υπουρ-
γού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’ 2416) σχετικά με 
καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας του ΕΑΑ.

8. Την υπ’ αρ. 135581/30-12-2019 (ΑΔΑ: 6ΨΞ346ΜΤΛΡ-
7ΦΕ) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων «Έγκριση προϋπολογισμού του Εθνικού Αστεροσκο-
πείου Αθηνών (ΕΑΑ) οικ. έτους 2020».

9. Την υπ’ αρ. 83/13-1-2020 βεβαίωση της Αναπληρώ-
τριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Διοικητικού του 
Ε.Α.Α.

10. Τα υπ’ αρ. 1555/22.05.2020 και 1556/22.05.2020 
έγγραφα του Διευθυντή του ΓΙ/ΕΑΑ.

11. Το υπ’ αρ. 1589/26.05.2020 έγγραφο του Διευθυντή 
του ΙΕΠΒΑ/ΕΑΑ, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε για το Β’ εξάμηνο του 2020:
Ι. Στα πλαίσια της 24ωρης λειτουργίας του Γ.Ι. και σύμ-

φωνα με τα παραπάνω (10) σχετικά έγγραφα του Διευθυ-
ντή του Γ.Ι., το προσωπικό του Γ.Ι. απαιτείται να εργαστεί 
για το B’ εξάμηνο του 2020 ως εξής:

α. Για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικό ωρα-
ρίου ημερήσια ή νυχτερινή που παρέχεται κατά τις Κυ-
ριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ΚΑΕ 0263:

1. Για την έγκριση υπερωριακής εργασίας καθ’ υπέρ-
βαση του υποχρεωτικού ωραρίου κατά τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες, ΚΑΕ 0263.

Έντεκα (11) μόνιμοι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ ΕΤΕ για 
36 ώρες και κόστος 306,34 €.

2. Για την έγκριση υπερωριακής εργασίας καθ’ υπέρβα-
ση του υποχρεωτικού ωραρίου κατά τις νύχτες αργιών, 
ΚΑΕ 0263.

Έντεκα (11) μόνιμοι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ ΕΤΕ για 
36 ώρες και κόστος 314,80 €.

3. Για την έγκριση υπερωριακής εργασίας καθ’ υπέρ-
βαση του υποχρεωτικού ωραρίου κατά τις καθημερινές 
νύχτες ΚΑΕ 0263.

Έντεκα (11) μόνιμοι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ ΕΤΕ για 
40 ώρες και κόστος 311,32 €.

β.1 Για την έγκριση νυχτερινών ωρών προς συμπλήρω-
ση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, ΚΑΕ 0263.

Έντεκα (11) μόνιμοι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ ΕΤΕ για 
1.232 ώρες και κόστος 4.369,96 €.

2. Για την έγκριση ωρών προς συμπλήρωση της υπο-
χρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας κατά τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ημέρες (ημερήσιες και νυχτερινές), ΚΑΕ 
0263.

Έντεκα (11) μόνιμοι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ ΕΤΕ για 
720 ώρες και κόστος 3.193,00 €.

γ. Για την έγκριση ημερήσιας απογευματινής εργασίας 
πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου, ΚΑΕ 0261.

Έντεκα (11) μόνιμοι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ ΕΤΕ για 
1.056 ώρες και κόστος 6.046,10 €.

Ένας (1) υπάλληλος του κλάδου ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΔΑΧ 
για 96 ώρες και κόστος 468,48 €.

Ένας (1) μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Εργοδηγών 
για 96 ώρες και κόστος 528,14 €.

Ένας (1) μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Διοικητι-
κού - Λογιστικού για 96 ώρες και κόστος 486,96 €.

Το υπ’ αρ. 1555/22-5-2020 έγγραφο του Διευθυντή του 
Γεωδυναμικού σχετικά με την αναγκαιότητα της πραγ-
ματοποίησης των παραπάνω ωρών, αναφέρει τα εξής:

«Όπως γνωρίζετε, το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο (Γ.Ι.), του 
Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (Ε.Α.Α.), σύμφωνα με 
το νόμο 1349/25-4-1983 και την υπουργική απόφαση 
10500/30-9-1998, λειτουργεί σε καθεστώς 24/7 επί 365 
ημέρες το χρόνο, με αντίστοιχες βάρδιες προσωπικού, 
που η λειτουργία τους στηρίζεται στην Υπουργική από-
φαση 10518/20-9-2013. Με τον τρόπο αυτό είναι σε θέση 
να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες με έγκυρη και 
έγκαιρη πληροφόρηση τόσο προς στην Πολιτεία όσο και 
στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Με την προαναφερθείσα απόφαση (10518/20-9-2013), 
πραγματοποιείται καθιέρωση εναλλακτικού συστήματος 
εργασίας σε 24ωρη βάση κατά εξαίρεση της εφαρμογής 
της πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας καθόσον αυτό 
επιβάλλεται λόγω της ιδιοτυπίας των συνθηκών λειτουρ-
γίας του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Οι λόγοι της ιδιοτυπίας των συνθηκών λειτουργίας του 
Γεωδυναμικό Ινστιτούτου περιγράφονται στη συνέχεια 
της παρούσης. Συγκεκριμένα:

Από την ίδρυσή του το Γ.Ι. είναι επιφορτισμένο με 
την παρακολούθηση, καταγραφή και αξιολόγηση της 
ημερήσιας σεισμικής δραστηριότητας του ελληνικού 
χώρου. Επί πλέον, από τον Σεπτέμβριο του 2010, το Γ.Ι. 
ορίσθηκε με τον ν. 3879/21-9-2010, ως Εθνικό Κέντρο 
Έγκαιρης Προειδοποίησης για Τσουνάμι (Ε.Κ.Ε.Π.Τ.), επί-
σης 24ώρου βάσεως, χωρίς να του διατεθούν επιπλέον 
πόροι και προσωπικό. Το γεγονός αυτό, όπως είναι φυ-
σικό, αύξησε κατά πολύ τις υποχρεώσεις του Γ.Ι., η ικα-
νοποίηση των οποίων απαιτεί ενίσχυση της βάρδιας με 
υπολογιστική ικανότητα και υποδομή, κυρίως δε με πρό-
σθετη απασχόληση του υπάρχοντος, ήδη ολιγάριθμου, 
προσωπικού. Επιπλέον, η αναβάθμιση του Γ.Ι. ως Κέντρου 
Τσουνάμι υπό την αιγίδα της UNESCO, το υποχρεώνει να 
απασχολεί και κατά τη διάρκεια της νυκτερινής βάρδιας 
δύο τουλάχιστον άτομα.

Για τη στελέχωση της 24ωρης λειτουργίας του Γ.Ι., απα-
σχολούνται έντεκα (11) εργαζόμενοι ΠΕ-ΕΤΕ και ένας 
(1) ΤΕ Μηχανικών. Από τους ΠΕ-ΕΤΕ, μία (1) δεν εκτελεί 
νυχτερινές υπηρεσίες για λόγους υγείας και ένας (1) δεν 
εργάζεται νύχτες, Σαββατοκύριακα και εξαιρέσιμες για 
λόγους υγείας.

Ο ΤΕ Μηχανικών συμμετέχει υποστηρικτικά σε τεχνικά 
θέματα στην 24ωρη λειτουργία του Γ.Ι./Ε.Α.Α. σε περί-
πτωση βλάβης.

Ο μικρός διαθέσιμος αριθμός υπαλλήλων καθιστά 
πολύ δύσκολη την απρόσκοπτη λειτουργία του Γ.Ι., αφού 
οι περισσότεροι από τους διαθέσιμους επιστήμονες πρέ-
πει να απασχολούνται (εργάζονται) κατά τη διάρκεια του 
πρωινού οκταώρου, επειδή:

• Πρέπει να ολοκληρώνεται το γρηγορότερο δυνατόν 
η καθημερινή ανάλυση (επεξεργασία και υπολογισμός 
της ημερήσιας σεισμικότητας), ώστε να ενημερώνονται 
η Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας και ο ΟΑΣΠ για την εξέλιξη 
της καθημερινής σεισμικότητας.

• Πραγματοποιείται ανάλυση και επεξεργασία επιπλέον 
σεισμολογικών παραμέτρων, όπως οι μηχανισμοί γένε-
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σης των σεισμών, επεξεργασία δεδομένων επιταχυνσιο-
γράφων, παρακολούθηση ενόργανων δικτύων.

• Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του Εθνικού Κέντρου 
Προειδοποίησης για Τσουνάμι) πρέπει, σε επικοινωνία 
με ανάλογους ευρωπαϊκούς οργανισμούς, να πραγμα-
τοποιείται μια σειρά δραστηριοτήτων τις πρωινές ώρες 
(communication tests).

• Το Γ.Ι. είναι ιδρυτικό μέλος της πανευρωπαϊκής υπο-
δομής EPOS-ERIC (European Plate Observing System – 
European Research Infrastructure Consortium) και στα 
πλαίσια αυτά έχει γίνει υπεύθυνο (κόμβος EIDA) για τη 
συλλογή και διανομή σε σχεδόν πραγματικό χρόνο δε-
δομένων από την Ελλάδα, την Κύπρο, το Μαυροβούνιο.

Εάν στα παραπάνω προστεθεί και η περιστασιακή 
απουσία των επιστημόνων σε Ελληνικά και διεθνή Συ-
νέδρια, αποστολές για εγκατάσταση, έλεγχο και ρύθμιση 
των οργάνων των διαφόρων σεισμολογικών δικτύων, εί-
ναι φανερό ότι γίνεται δυσμενέστερη, η σωστή λειτουρ-
γία της 24ώρου βάρδιας του Ινστιτούτου αφού ο αριθμός 
των υπαλλήλων είναι ούτως ή άλλως ανεπαρκής, θέτο-
ντας έτσι σε κίνδυνο το βαθμό ετοιμότητας που οφείλει 
να έχει το Ινστιτούτο, κυρίως σε περίπτωση μεγάλου η/
και καταστρεπτικού σεισμού.

Τα παραπάνω, καθιστούν προφανή την ανάγκη υπερω-
ριακής απασχόλησης του προσωπικού για την κάλυψη 
των αναγκών σε καθεστώς 24/7».

ΙΙ. Για το ΙΕΠΒΑ σύμφωνα με το παραπάνω (11) σχετικό 
έγγραφο του Διευθυντή του ΙΕΠΒΑ απαιτείται να εργα-
σθεί το προσωπικό κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου 
για το Β’ εξάμηνο του 2020, ως εξής:

Για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού 
ωραρίου κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες (ημε-
ρήσια ή νυχτερινή ) ΚΑΕ 0263.

1. Ένας (1) μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ ΕΤΕ για 
56 ώρες και κόστος 314,16 €.

2. Δύο (2) μόνιμους υπαλλήλους του κλάδου ΤΕ Μη-
χανικών για 112 ώρες και κόστος 509,04 €.

3. Ένας (1) μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Προσω-
πικού Η/Υ για 56 ώρες και κόστος 218,96 €.

Το υπ’ αρ. 1589/26-5-2020 έγγραφο του Διευθυντή του 
ΙΕΠΒΑ σχετικά με την αναγκαιότητα της πραγματοποίη-
σης των παραπάνω ωρών, αναφέρει τα εξής:

«Οι Μετεωρολογικές Παρατηρήσεις είναι απαραίτητες 
για την συνεχή ενημέρωση και συνέχεια του ιστορικού 
κλιματικού αρχείου του ΕΑΑ (από το 1863), το οποίο είναι 
το αρχαιότερο και πληρέστερο της χώρας αλλά και μια 
ευρύτερης περιοχής της ΝΑ Ευρώπης όπου τα ιστορικά 
κλιματικά στοιχεία σπανίζουν. Οι μετεωρολογικές και 
ατμοσφαιρικές παρατηρήσεις πραγματοποιούνται ‘αδιά-
λειπτα’ στο ΙΕΠΒΑ τα τελευταία 150 χρόνια, αποτελώντας 
μοναδική πηγή πληροφορίας για την κλιματική αλλαγή 
και την ποιότητα της ατμόσφαιρας στην περιοχή μας. Ο 
ιστορικός σταθμός του ΕΑΑ ανήκει στο Δίκτυο Σταθμών 
του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού (World 
Meteorological Organization, WMO) και πρόσφατα δια-
κρίθηκε από τον WMO ως ένας από τους πιο αξιόπιστους 
ιστορικούς κλιματικούς σταθμούς στον κόσμο.

Οι Μετεωρολογικές Παρατηρήσεις εκτελούνται διε-
θνώς κατά τις εξής ώρες : 08:00 - 08:20 - 11:20 - 14:00 

- 14:20 καθημερινά. Περιλαμβάνουν παρατήρηση και 
καταγραφή μετεωρολογικών φαινομένων και δεδο-
μένων καθώς και αποκωδικοποίηση, επεξεργασία, πι-
στοποίηση, επαλήθευση και ασφαλή διατήρηση όλων 
των Μετεωρολογικών Παραμέτρων και στοιχείων. Τα 
στοιχεία αυτά καταγράφονται αδιάκοπτα από τα όργανα 
των Σταθμών που έχει εγκαταστήσει το Ινστιτούτο στο 
χώρο του ΕΑΑ, η επίβλεψη και συντήρηση των οποίων 
αποτελεί επίσης έργο των Παρατηρητών. Ας σημειωθεί 
ότι παρόλο που το ΙΕΠΒΑ έχει ξεκινήσει διαδικασία αυ-
τοματοποίησης των παρατηρήσεων η διαδικασία είναι 
εξαιρετικά κοστοβόρα και λόγω της οικονομικής κρίσης 
η προσπάθεια αυτή έχει ανασχεθεί. Επιπλέον ακόμα και 
στην ιδανική περίπτωση της πλήρους αυτοματοποίησης 
απαιτείται μεταβατική περίοδος με παράλληλες παρα-
τηρήσεις για ομαλή μετάβαση και σύγκριση των δύο 
διαφορετικών χρονοσειρών.

Ως εκ τούτου, προσωπικό του ΙΕΠΒΑ θα πρέπει να 
απασχολείται και κατά τις ημερήσιες αργίες – εξαιρέ-
σιμες. Το προσωπικό του Ινστιτούτου αποτελείται από 
τον Διευθυντή, 19 ερευνητές, 5 ΕΛΕ και 9 μονίμους και 
ΙΔΑΧ υπαλλήλους. Δεδομένου ότι οι παρατηρήσεις δεν 
συμπεριλαμβάνονται στα καθήκοντα των ερευνητών 
(εκτός αν κάποιος ερευνητής δηλώσει ότι θέλει να με-
τέχει στις παρατηρήσεις) , προς το παρόν έχουν επιλεγεί 
και εκπαιδευτεί τέσσερις υπάλληλοι (1ΠΕ4, 2ΤΕ4, 1ΔΕ3).

Δεδομένου ότι οι παρατηρήσεις του Σαββάτου δυστυ-
χώς καταργήθηκαν για λόγους έλλειψης προσωπικού, η 
τυχόν μη εκτέλεση αυτών και κατά τις Κυριακές και λοι-
πές αργίες, θα δημιουργούσε στην εύρυθμη λειτουργία 
των οργάνων και κατ’ επέκταση μη αναπληρώσιμο κενό 
στο ιστορικό κλιματικό αρχείο που προαναφέραμε.

Σχετικά με την πρόβλεψη εργασίας προς συμπλήρωση 
της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής (ημερήσια Κυριακών 
και εξαιρέσιμων ημερών), σας ενημερώνω ότι για το Ιν-
στιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυ-
ξης, απαιτούνται για το B’ εξάμηνο του 2020 περίπου 224 
ώρες των οποίων το κόστος ανέρχεται σε 1.042,16 ευρώ».

Σύμφωνα με τα (10) και (11) σχετικά έγγραφα του Δι-
ευθυντή του Γ.Ι. και ΙΕΠΒΑ αντίστοιχα, απαιτούνται για: 
α) εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου 
ημερήσια ή νυχτερινή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσι-
μες ημέρες ή νυχτερινή εργασία εργάσιμων ημερών, 112 
ώρες στον ΚΑΕ 0263: ποσό 932,46 €, β) εργασία προς συ-
μπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου κατά τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ημέρες (ημερήσια ή νυχτερινή) ή εργα-
σία νυχτερινή εργασίμων ημερών, 2.176 ώρες στον ΚΑΕ 
0263: ποσό 8.605,12 €, και γ) για υπερωριακή εργασία 
απογευματινών ωρών και μέχρι την 22η ώρα συνολικά 
1.344 ώρες, ΚΑΕ 0261: ποσό 7.529,68 € για το προσωπικό 
του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου και του Ινστιτούτου Ερευ-
νών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού 
Αστεροσκοπείου Αθηνών, για το Β’ εξάμηνο του 2020.

Σε εφαρμογή της υπ’ αρ. 135581/30-12-2019 (ΑΔΑ: 
6ΨΞ346ΜΤΛΡ-7ΦΕ) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων «Έγκριση προϋπολογισμού του Εθνικού 
Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) οικ. έτους 2020, και σύμ-
φωνα με την υπ’ αρ. 83/13-1-2020 βεβαίωση της Αναπλη-
ρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Διοικητικού του 
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Ε.Α.Α. έχει προβλεφθεί πίστωση για το έτος 2020, στον 
ΚΑΕ 0261: 17.500,00 € και στον ΚΑΕ 0263: 23.750,00 €.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 4 Ιουνίου 2020

Ο Πρόεδρος

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΛΕΙΩΝΗΣ

Ι

Αριθ. 6591 (2)
    Έγκριση ίδρυσης Διεθνούς Διιδρυματικού Προ-

γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμή-

ματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής 

Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονί-

ας με το Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας Τροφίμων 

του Πλόβντιβ της Βουλγαρίας (University of Food 

Technologies, Plovdiv, Bulgaria, UFT-Plovdiv), με 

τίτλο «Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων».

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
(Συνεδρίαση υπ’ αρ. 110/08-04-2020) 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 92/2003 «Ίδρυση Πανεπιστη-

μίου Δυτικής Μακεδονίας» (Α’ 83).
2. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 

14 και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκ-
παίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πι-
στωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος» (Α’ 189).

3. 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 (Α’ 98).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του ν. 4009/
2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των 
σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτι-
κών ιδρυμάτων» (Α’ 195), όπως τροποποιήθηκε με τις 
διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ’ του ν. 4025/2011 (Α’ 
228), του άρθρου 5, παρ. 8 του ν. 4076/2012 (Α’ 159) και 
του άρθρου 34, παρ. 2 του ν. 4115/2013 (Α’ 24).

5. Το π.δ. 72/2013 «Μετονομασία Τμήματος, συγχώνευ-
ση Τμήματος και ίδρυση-συγκρότηση και ανασυγκρό-
τηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας» 
(Α’ 119).

6. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 83), όπως τροποποιή-
θηκαν και ισχύουν.

7. Την παράγραφο 2 του άρθρου του άρθρου 13 του
ν. 4485/2017 (Α’ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις».

8. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λει-
τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 32, 
35, 37 και 85.

9. Την υπουργική απόφαση υπ’ αρ. 216772/Ζ1 «Τρόπος 
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουρ-

γίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β’ 4334/2017).

10. Τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 101 του ν. 4547/
2018 (Α’ 102).

11. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ’ (άρθρα 13–22 «ΠΑ-
ΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ») του ν. 4610/2019 
«Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά 
Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» (Α’ 70).

12. Την υπ’ αρ. 137444/Ζ1/6-9-2019 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Διο-
ρισμός Πρύτανη και Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας» (ΥΟΔΔ 709).

13. Τις διατάξεις του ν. 4635/2019 και ιδίως το άρθρο 
171 (Α’ 167) «Τροποποιήσεις στο ν. 4485/2017 (Α’ 114)».

14. Τo απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (συνεδρίαση 
υπ’ αρ. 59/02-04- 2020).

15. Το υπ’ αρ. πρωτ. 1121/06-04-2020 διαβιβαστικό 
έγγραφο του Τμήματος.

16. Το απόσπασμα πρακτικών του Πρυτανικού Συμ-
βουλίου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (συ-
νεδρίαση υπ’ αρ. 11/17-02-2020).

17. Τη θετική εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

18. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και του Πανεπιστημίου 
Τεχνολογίας Τροφίμων του Πλόβντιβ της Βουλγαρίας.

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

Την έγκριση ίδρυσης Διεθνούς Διιδρυματικού Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος 
Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με το Πανεπιστήμιο 
Τεχνολογίας Τροφίμων του Πλόβντιβ της Βουλγαρίας 
(University of Food Technologies, Plovdiv, Bulgaria, 
UFT-Plovdiv), με τίτλο «Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων», 
ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικά-Τίτλος του ΠΜΣ

Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών και το University of 
Food Technologies, Plovdiv, Bulgaria (UFT- Plovdiv), συν-
διοργανώνουν από κοινού την λειτουργία Διιδρυματικού 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με 
τίτλο «Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων (Master of Science – 
MSc in Analysis and Control of Food Products)» σύμφωνα 
με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α’ 114), όπως τροπο-
ποιήθηκαν και ισχύουν.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών έχει ως αντικείμενο την εξειδίκευση επιστημόνων 
πτυχιούχων γεωτεχνικών και άλλων εφαρμοσμένων επι-
στημών στον ευρύτερο τομέα του ποιοτικού ελέγχου 
των τροφίμων (με έμφαση στις αρχές ποιοτικού ελέγχου 
και της ασφάλειας των τροφίμων που φτάνουν στο πιάτο 
του καταναλωτή).
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Οι στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής:
• Εφοδιασμός αποφοίτων (κυρίως γεωτεχνικών, βιολογικών επιστημών, επιστήμης και τεχνολογίας τροφίμων, 

επιστήμης της διατροφής, χημικών μηχανικών) με τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τις σύγχρονες εξελίξεις στον 
τομέα της ασφάλειας και του ποιοτικού ελέγχου των τροφίμων.

• Κατανόηση των βασικών αρχών ασφάλειας των τροφίμων και διαχείριση της ποιότητας τους.
• Κατανόηση της ευρύτερης φιλοσοφίας των αναγκών του σύγχρονου καταναλωτή για κατανάλωση πιστοποιη-

μένων κι ασφαλών τροφίμων.
• Κατανόηση των αρχών και κανόνων της εφαρμογής του ποιοτικού ελέγχου των αγροτικών προϊόντων και τρο-

φίμων.
• Κατανόηση των μεθόδων ασφαλούς παραγωγής, επεξεργασίας, συντήρησης και τυποποίησης τροφίμων (από 

την παραγωγή στην κατανάλωση).
• Κατανόηση συστημάτων διαχείρισης και διασφάλισης της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων.
• Προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

Άρθρο 3
Κατηγορίες Πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί.

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ της ημεδαπής των Τμημάτων: Χημικών Μηχανικών, Επιστήμης και 
Τεχνολογίας Τροφίμων, Διατροφής και Διαιτολογίας, Τεχνολογίας Τροφίμων, Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής, 
Βιολογίας, Χημείας, Βιολογικών Εφαρμογών, Γεωπονίας, Κτηνιατρικής, Εμπορίας και Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών 
Προϊόντων, Ζωικής Παραγωγής, Περιβάλλοντος, Φυτικής Παραγωγής και άλλων Τμημάτων συναφούς γνωστικού 
αντικειμένου καθώς και ομοταγών Ιδρυμάτων του εξωτερικού. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η καλή γνώση της 
Αγγλικής γλώσσας.

Άρθρο 4
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΔΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στον «Ποιοτικό Έλεγχο Τροφίμων» 
(M.Sc.-Master of Science in Analysis and Control of Food Products). Οι τίτλοι απονέμονται από το Τμήμα Χημικών 
Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
φοίτησης για τη χορήγηση του τίτλου

Η διάρκεια του ΔΠΜΣ που οδηγεί σε μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (ΜΔΕ) είναι 4 εξάμηνα εκ των οποίων το 
4ο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Κάθε εξάμηνο αποτελείται από 13 εβδομάδες 
διδασκαλίας και μίας εξεταστικής εβδομάδας. Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να ολοκληρώνει το ΔΠΜΣ σε 
εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη. Μεταπτυχιακός φοιτητής μπορεί 
να αναστείλει μέχρι ένα έτος την φοίτηση του εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι αναστολής φοίτησης.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα σπουδών

Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος καθώς και η 
επιτυχής εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Σε εφαρμογή της υπ’ αρ. Φ5/89656/Β3/13-08-2007 
απόφασης της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’ 1466), τα μαθήματα αντιστοιχούν σε τριάντα (30) 
πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο σπουδών. Η διπλωματική εργασία αντιστοιχεί επίσης σε τριάντα (30) πιστωτικές 
μονάδες. Συνολικά απαιτείται η συμπλήρωση εκατόν είκοσι (120) πιστωτικών μονάδων.

Αναλυτικά το πρόγραμμα μαθημάτων του ΔΠΜΣ έχει ως εξής:

Πρόγραμμα μαθημάτων ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο

1ο Εξάμηνο: 1st SEMESTER

a/a Μάθημα – Course Σύνολο θεωρητικών 
ωρών εξαμήνου

Σύνολο 
εργαστηριακών 
ωρών εξαμήνου

ECTS

1.1 Αναλυτική Χημεία
Analytical Chemistry 18 21 7

1.2 Χημεία και Βιοχημεία Τροφίμων
Food Chemistry and Biochemistry 39 - 7
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1.3 Μικροβιολογία Τροφίμων και Βιοτεχνολογία
Food Microbiology and Biotechnology 18 21 7

1.4 Φυσικοχημεία Τροφίμων
Food Physical Chemistry 26 7

1.5 Eπιστημονικές βάσεις δεδομένων
Scientific literature databases 12 2

ΣΥΝΟΛΟ – TOTAL 113 42 30

2ο Εξάμηνο: 2nd SEMESTER

a/a Μάθημα – Course Σύνολο θεωρητικών 
ωρών εξαμήνου

Σύνολο 
εργαστηριακών 
ωρών εξαμήνου

ECTS

2.1 Ανάλυση Τροφίμων
Food Analysis 14 30 7,5

2.2 Επεξεργασία και Συντήρηση Τροφίμων
Food Processing and Preservation 36 - 7,5

2.3
Μοριακές-βιολογικές μέθοδοι ανάλυσης 
τροφίμων
Molecular-biological Methods in Food Analysis

18 21 7,5

2.4 Ποιότητα και Ασφάλεια Τροφίμων
Food Safety and Quality 36 - 7,5

ΣΥΝΟΛΟ – TOTAL 104 51 30

3o Eξάμηνο: 3rd SEMESTER

a/a Μάθημα – Course Σύνολο θεωρητικών 
ωρών εξαμήνου

Σύνολο 
εργαστηριακών 
ωρών εξαμήνου

ECTS

3.1 Ενόργανη Χημική Ανάλυση
Instrumental Chemical Analysis 14 24 7

3.2 Τοξικολογία Τροφίμων
Advanced Food Toxicology 23 16 7

3.3 Ασφάλεια Τροφίμων και Διαχείριση Κινδύνου
Food Safety and Risk Management 33 7

3.4
Διαχείριση της ποιότητας και ποιοτικός έλεγχος 
Τροφίμων
Food Quality Management and Control

33 - 7

3.5 Συγγραφή επιστημονικών εργασιών
Scientific writing 12 - 2

ΣΥΝΟΛΟ – TOTAL 115 40 30

4o Eξάμηνο: 4th SEMESTER

Τίτλος μαθήματος Πιστωτικές μονάδες
(ECTS)

Διπλωματική εργασία
Master thesis 30

ΣΥΝΟΛΟ – TOTAL 30

Άρθρο 7
Διάρκεια λειτουργίας του προγράμματος

Το ΔΠΜΣ θα λειτουργήσει για οκτώ έτη (από 01-03-2021 μέχρι 28-02-2029) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 
ν. 4485/2017 (Α’ 114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. Η παραπάνω διάρκεια μπορεί να ανανεωθεί μετά 
από απόφαση των Ιδρυμάτων.
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Άρθρο 8
Γλώσσα διδασκαλίας

Η γλώσσα διδασκαλίας του μεταπτυχιακού ορίζεται η Ελληνική και η Αγγλική. Ως γλώσσα συγγραφής της μετα-
πτυχιακής διπλωματικής εργασίας ορίζεται η Αγγλική ή η Ελληνική με εκτεταμένη περίληψη στην Ελληνική Γλώσσα 
ή Αγγλική Γλώσσα αντίστοιχα.

Άρθρο 9
Αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στους τριάντα (30) φοιτητές.

Άρθρο 10
Προσωπικό

Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων μπορούν να συμμετέχουν εκτός από μέλη Δ.Ε.Π. των Τμημάτων 
που οργανώνουν το ΔΠΜΣ και μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και προσκε-
κλημένων διδασκόντων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής καθώς και άλλες κατηγορίες σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 36 και 43 του ν. 4485/2017 (Α’ 114) και τις συμπληρώσεις τους, αλλά και τα οριζόμενα στο 
Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας.

Άρθρο 11
Υλικοτεχνική Υποδομή

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Χημικών Μηχανικών 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με τον υπάρχοντα εξοπλισμό στην Κοζάνη.

Άρθρο 12
Κόστος λειτουργίας

Το κόστος λειτουργίας ενός ολοκληρωμένου κύκλου του Π.Μ.Σ. για 18 (με βάση το ποσοστό απαλλαγής διδάκτρων 
για το 30% των φοιτητών) άτομα υπολογίζεται σε 41.600 € και αναλύεται ποσοστιαία ως εξής:

ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ/ΚΥΚΛΟ
ΕΞΟΔΑ/ ΕΤΟΣ/ΚΥΚΛΟ

Α ΕΤΟΣ Β ΕΤΟΣ

Αιτιολόγηση Κόστος
(€) % Δαπάνες Δαπάνες

Δαπάνες εξοπλισμού, λογισμικού - - - -
Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών 1.500 3,6% 1500

Δαπάνες για την εκπόνηση των
μεταπτυχιακών εργασιών (αναλώσιμα, κ.λπ.) 5.720 13,75% 0 5.720

Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων στο ΠΜΣ 6000 14,4% 3000 3000

Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών ΠΜΣ - - - -

Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού (ΔΕΠ συνερ-
γαζόμενων Ιδρυμάτων, επισκέπτες καθηγητές 
άλλων Ιδρυμάτων-ερευνητικών κέντρων, κ.λπ.)

12.000 28,8% 6000 6000

Αμοιβές διδασκαλίας έκτακτου προσωπικού - - - -

Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 
του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 - - - -

Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης 3.500 8,4% 2500 1000

Λοιπές δαπάνες 400 0,96% 200 200
Λειτουργικά έξοδα Π. Δ. Μ. 12.480 30,00% 6.240 6.240
ΣΥΝΟΛΟ 41.600 41.600 100,00% 17.940 24.160

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από χορηγίες δημοσίου και ιδιωτικού φορέα καθώς και από δί-
δακτρα.

O καταμερισμός των λειτουργικών δαπανών του συνολικού προϋπολογισμού του ΔΠΜΣ δύναται να τροποποι-
είται σε οποιοδήποτε ποσοστό σύμφωνα με τις ανάγκες υλοποίησης του ΔΠΜΣ, κατόπιν απόφασης της Ειδικής 
Διιδρυματικής Επιτροπής (ΕΔΕ) του ΔΠΜΣ.

Downloaded from eduguide.gr



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ25700 Τεύχος B’ 2572/26.06.2020

Άρθρο 13
Μεταβατικές Διατάξεις

Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα 
απόφαση θα ρυθμίζονται από το Ειδικό Πρωτόκολλο 
Συνεργασίας μεταξύ των Τμημάτων και από τα αρμόδια 
όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Κοζάνη, 11 Ιουνίου 2020

Ο Πρύτανης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(3)
      Στην *708/2020 απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνι-

σμού σε Ολομέλεια, που δημοσιεύθηκε στο Β’ 2203, στη 
σελίδα 22637, στη β’ στήλη, στον 11ο στίχο εκ των άνω, 
διορθώνεται: 

το εσφαλμένο: 
«14η Απριλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00,» 
στο ορθό: 
«30η Ιανουαρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00,» 

  (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02025722606200008*
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