
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός των ειδών και των ποσών των πα-
ραβόλων που απαιτούνται για τη χορήγηση 
οποιασδήποτε έγκρισης που προβλέπεται από 
τις διατάξεις του ν. 4512/2018 ή γενικότερα τη 
μεταλλευτική και λατομική νομοθεσία καθώς και 
την άσκηση οποιασδήποτε προσφυγής ενώπιον 
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

2 Σύσταση έντεκα (11) προσωρινών προσωποπα-
γών θέσεων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου 
(Ι.Δ.Α.Χ.) στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας 
(Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Τριφυλίας Νομού Μεσσηνίας.

3 Άδεια κατοχής Β΄ θέσης της Αναπληρώτριας Καθη-
γήτριας Αικατερίνης Πραματάρη του Χρύσανθου.

4 Επανίδρυση κοινού Διαπανεπιστημιακού Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών σύμφωνα 
με τις διατάξεις του ν.  4485/2017 με τίτλο «Δια-
χείριση γήρανσης και χρόνιων νοσημάτων» της 
Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου και του Τμήματος Ιατρι-
κής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και έγκριση 
της οργάνωσης και της λειτουργίας του.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/71099/67 (1)
Καθορισμός των ειδών και των ποσών των πα-

ραβόλων που απαιτούνται για τη χορήγηση 

οποιασδήποτε έγκρισης που προβλέπεται από 

τις διατάξεις του ν. 4512/2018 ή γενικότερα τη 

μεταλλευτική και λατομική νομοθεσία καθώς και 

την άσκηση οποιασδήποτε προσφυγής ενώπι-

ον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

    ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Της παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) 

«Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρ-

ρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμο-
γής και άλλες διατάξεις».

2. Της απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αριθμό Δ7/Α/
οικ.12050/2223/23.05.2011 (Β΄  1227) «Κανονισμός 
Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών» (Κ.Μ.Λ.Ε.), 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 51 του ν. 4409/2016 
(Α΄ 136).

3. Του Μεταλλευτικού Κώδικα (ν.δ. 210/1973 - ΦΕΚ 
Α΄ 277) όπως ισχύει.

4. Του π.δ. 132/2017 (Α΄ 160) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας».

5. Του π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) «Ανασύσταση των Υπουρ-
γείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφο-
ρών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και 
μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, 
Παιδείας και θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονο-
μίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργεί-
ου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουρ-
γείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».

6. Του π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

7. Του π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Α΄ 178), όπως αυτό ισχύει.

8. Της αριθμ. Υ29/8.10.2015 απόφασης του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Άρθρο 1
Καθορίζουμε τα είδη και τα ποσά των παραβόλων που 

απαιτούνται για τη χορήγηση οποιασδήποτε έγκρισης 
που προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 4512/2018 ή 
γενικότερα τη μεταλλευτική και λατομική νομοθεσία 
καθώς και την άσκηση οποιασδήποτε προσφυγής ενώ-
πιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, πλην 
των περιπτώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
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των κεφαλαίων IB και ΙΓ του ν. 4442/2016 και δεν έχουν 
περιληφθεί στις σχετικές κοινές υπουργικές αποφάσεις, 
ως εξής:

1. Για την έγκριση τεχνικών μελετών ποσό υπολογι-
ζόμενο σε ποσοστό 2‰ επί του προϋπολογισμού της 
προβλεπόμενης επένδυσης (εκτός της δαπάνης αυτο-
κινούμενου εξοπλισμού), με ελάχιστο 300 ευρώ και μέ-
γιστο 6.000 ευρώ.

2. Για την τροποποίηση - επικαιροποίηση τεχνικών 
μελετών ποσό 300 ευρώ. Σε περίπτωση που η τροπο-
ποίηση - επικαιροποίηση περιλαμβάνει και αύξηση του 
αρχικού προϋπολογισμού της επένδυσης, εφαρμόζεται 
η παρ. 1 επί του ποσού που δεν είχε συμπεριληφθεί στην 
αρχική μελέτη.

3. Για την έγκριση εκχώρησης μεταβίβασης ή οποιασ-
δήποτε τροποποίησης μεταλλευτικών δικαιωμάτων 
ποσό 300 ευρώ.

4. Για τη χορήγηση ετήσιας παράτασης άδειας μεταλ-
λευτικών ερευνών ποσό 500 ευρώ.

5. Για την χορήγηση άδειας εγκατάστασης για ίδια χρή-
ση ενεργειακών συστημάτων θέρμανσης ψύξης (άρθρο 
11 του ν. 3175/2003) ποσό 300 ευρώ.

6. Για την χορήγηση άδειας κατασκευής αποθηκών 
εκρηκτικών υλών ποσό 500 ευρώ.

7. Για την χορήγηση άδειας λειτουργίας αποθηκών 
εκρηκτικών υλών καθώς και για την ανανέωση τους 
ποσό 500 ευρώ.

8. Για την έγκριση ειδικών κανονισμών ασφάλειας σε 
μεταλλεία και λατομεία ποσό 150 ευρώ.

9. Για την έγκριση σχεδίων οργανωτικής διάρθρωσης 
σε μεταλλεία και λατομεία ποσό 100 ευρώ.

10. Για την έγκριση ειδικών κανονισμών ασφάλειας 
κινητών εγκαταστάσεων παρασκευής εκρηκτικών υλών 
ποσό 300 ευρώ.

11. Για την έγκριση του αριθμού των περιοδικά επι-
βλεπομένων έργων από Μεταλλειολόγο Μηχανικό ποσό 
200 ευρώ.

12. Για την χορήγηση των προβλεπομένων από τις δι-
ατάξεις του ΚΜΛΕ επαγγελματικών αδειών γομωτών - 
πυροδοτών ποσό 200 ευρώ.

13. Για την ανανέωση των προβλεπομένων από τις δι-
ατάξεις του ΚΜΛΕ επαγγελματικών αδειών γομωτών - 
πυροδοτών ποσό 100 ευρώ.

14. Για την έκδοση αποφάσεων επί προσφυγών ασκου-
μένων ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας ποσό 100 ευρώ.

Σε περίπτωση μη εξέτασης της προσφυγής, το κατατε-
θέν παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα.

15. Για την έγκριση μίσθωσης Μεταλλευτικών Δικαι-
ωμάτων του Δημοσίου με απ' ευθείας σύμβαση ποσό 
10.000 ευρώ.

16. Για την έκδοση αποφάσεων του Υπουργού ΠΕΝ για 
τον περιορισμό των 500 μ. από τα όρια λατομικών περι-
οχών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 
48 του ν. 4512/2018, ποσό 200 ευρώ.

17. Για την υποβολή αίτησης διενέργειας ερευνητι-
κών εργασιών για τη διαπίστωση κοιτασμάτων μαρ-
μάρων, φυσικών λίθων ή βιομηχανικών ορυκτών των 

περιπτώσεων α΄ και γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 43 του 
ν. 4512/2018, καθώς και αδρανών υλικών ειδικών χρή-
σεων, πλην της μαρμαρόσκονης, μαρμαροψηφίδας και 
των ασβεστολιθικών αντιολισθηρών, σε δημόσιες και 
δημοτικές εκτάσεις, ποσό τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ 
σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 66 του 
ν. 4442/2016.

18. Για την υποβολή αίτησης για τον καθορισμό περιο-
χής προσφερόμενης ως λατομικής, παράβολο πέντε χι-
λιάδων (5.000) ευρώ, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 8 
του άρθρου 47 του ν. 4512/2018.

19. Για την υποβολή αίτησης για τροποποίηση, επέκτα-
ση ή περιορισμό των ορίων ενεργοποιημένης λατομικής 
περιοχής ή της χωροταξικής κατανομής εντός αυτής, 
παράβολο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ σύμφωνα με τη 
διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 48 του ν. 4512/2018.

Τα ανωτέρω ποσά, πλην των προβλεπομένων με τις 
παρ. 17, 18 και 19, καταβάλλονται στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., 
το 50 % του ποσού στον ΚΑΕ 3741 και το υπόλοιπο 50% 
στον ΚΑΕ 3753, με την έκδοση διπλοτύπων είσπραξης 
ή και τη χορήγηση εντύπων παραβόλων, όταν τα ποσά 
ανέρχονται μέχρι του ύψους των καθορισμένων ορίων 
πληρωμής, με έντυπα παράβολα. Επιπλέον στην τελευ-
ταία περίπτωση στρογγυλοποιούνται σύμφωνα με τα 
ισχύοντα για τα έντυπα παράβολα. Τέλος καταβάλλονται 
και με τη διαδικασία του ηλεκτρονικού παραβόλου.

Το προβλεπόμενο παράβολο της παρ. 17 καταβάλ-
λεται κατά 100% στον ΚΑΕ 3741, εφόσον πρόκειται για 
δημόσιες εκτάσεις ή υπέρ του οικείου Δήμου, εφόσον 
πρόκειται για δημοτικές εκτάσεις.

Τα προβλεπόμενα παράβολα των παρ. 18 και 19 κα-
ταβάλλονται υπέρ της οικείας Περιφέρειας.

Επιπλέον των ανωτέρω παραβόλων, προβλέπονται 
και παράβολα στις κοινές υπουργικές αποφάσεις που 
εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 4442/2016 (Κε-
φάλαια IB και ΙΓ). Ειδικότερα, το παράβολο της παρ. 12 
του άρθρου 53 του ν. 4512/2018 «για την έκδοση από-
φασης για την έγκριση μίσθωσης» που προβλεπόταν 
στην 1264/19.1.2012 κοινή απόφαση του Αναπληρω-
τή Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Περι-
βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β΄ 230)» 
έχει αντικατασταθεί με τα παράβολα των παρ. 1β και 
1γ του άρθρου 6 της κοινής υπουργικής απόφασης 
ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ.171313/428/14.2.2018 (Β΄ 479) περί 
«Καθορισμού διαδικασίας άσκησης δραστηριοτήτων 
έρευνας και εκμετάλλευσης λατομείων σε δημόσιες και 
δημοτικές εκτάσεις».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Με την παρούσα καταργείται η κοινή υπουργική από-
φαση Δ7/Β/Οικ.13803/Γ.Δ.ΦΠ4213 /2004 (ΦΕΚ Β΄ 1228), 
όπως τροποποιήθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση 
Δ7/19488/22-8-2011 (ΦΕΚ Β΄ 1986) και την κοινή υπουρ-
γική απόφαση 1264/19.1.2012 (ΦΕΚ Β΄ 230).

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2018

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός  Περιβάλλοντος
Οικονομικών  και Ενέργειας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. 218646 (2)
Σύσταση έντεκα (11) προσωρινών προσωποπα-

γών θέσεων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου 

(Ι.Δ.Α.Χ.) στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας 

(Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Τριφυλίας Νομού Μεσσηνίας.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.  2503/1997 (ΦΕΚ 107/τ.  Α΄/ 

30.5.1997) «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περι-
φέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπικής Αυτοδιοίκη-
ση και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα της Νο-
μοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργα-
να» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98/τ. Α΄/22.4.2005).

3. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010) 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και 
ιδίως των άρθρων 1, 280 και 283.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του π.δ. 139/2010 (ΦΕΚ 
232/τ. Α΄/27.12.2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 
143/τ. Α΄/28.6.2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης 
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3068/2002 (ΦΕΚ 
274/τ. Α΄/14.11.2002) «Συμμόρφωση της Διοίκησης προς 
τις Δικαστικές Αποφάσεις, Προαγωγή των Δικαστών των 
τακτικών διοικητικών Δικαστηρίων στο βαθμό του Συμ-
βούλου της Επικρατείας και άλλες διατάξεις».

7. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47/τ. Α΄/11.5.2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκη-
σης - Καταπολέμησης Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική 
Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες δια-
τάξεις».

8. Την αριθμ. 15870/15-5-2017 (ΦΕΚ 250/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./ 
26.5.2017) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών αναφο-
ρικά με το διορισμό Συντονιστή στην Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

9. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Τριφυλίας που επικυρώθηκε με την αριθμ. 179904/ 
4.9.2017 απόφαση (ΦΕΚ 3189/τ. Β΄/12.9.2017).

10. Την αριθμ. 52/2012 απόφαση του Μονομελούς Πρω-
τοδικείου Κυπαρισσίας (ειδική διαδικασία) με την οποία 

αναγνωρίζει ότι οι ενάγοντες Παναγιώτα Αποστολοπού-
λου, Φωτεινή Τσακάλου, Γεωργία Μποζίκα, Παντελής 
Γκολφόπουλος, Ιωάννης Χρονόπουλος, Ανδριανή Χριστο-
πούλου, Παναγιώτα Λέφα, Ευθυμία Σουλαντίκα, Σωτηρία 
Κουτρουμπή, Σεβαστή Λαμπροπούλου και Κωνσταντί-
νος Γκοτσόπουλος, συνδέονται με τον εναγόμενο Δήμο 
Τριφυλίας, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου 
χρόνου από την ημεροχρονολογία προσλήψεως τους.

11. Την από 4.8.2015 Αίτηση Αναίρεσης του Δήμου 
Τριφυλίας ενώπιον του Αρείου Πάγου κατά της ανωτέρω 
(52/2012) τελεσίδικης απόφασης.

12. Το γεγονός ότι η αριθμ. 52/2012 απόφαση του Μο-
νομελούς Πρωτοδικείου Κυπαρισσίας (ειδική διαδικασία) 
κατέστη τελεσίδικη μετά την από 21.2.2018 δήλωση πα-
ραίτησης του Δήμου Τριφυλίας από το δικόγραφο της 
Αναίρεσης κατά της ανωτέρω (52/2012) απόφασης του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Κυπαρισσίας (Ειδική Δια-
δικασία) όπως προκύπτει από την αριθμ. 16/21.2.2018 
έκθεση κατάθεσης δικογράφου του Πρωτοδικείου Κυ-
παρισσίας.

13. Την αριθμ. 135/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Δήμου Τριφυλίας αναφορικά με τη σύσταση:

α) δέκα (10) προσωρινών προσωποπαγών θέσεων 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας ΔΕ Δι-
οικητικού και

β) μιας (1) προσωρινής προσωποπαγούς θέσης ιδιωτι-
κού δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας TE Γεωπόνων, 
στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου σε 
εκτέλεση της αριθμ. 52/2012 τελεσίδικης απόφασης 
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κυπαρισσίας (Ειδική 
διαδικασία), στις οποίες εν συνεχεία θα καταταγούν με 
απόφαση Δημάρχου οι: Παναγιώτα Αποστολοπούλου 
του Σταύρου (ΔΕ Διοικητικού), Φωτεινή Τσακάλου του 
Βασιλείου (ΔΕ Διοικητικού), Γεωργία Μποζίκα του Πα-
ναγιώτη (ΔΕ Διοικητικού), Παντελής Γκολφόπουλος του 
Θεοδώρου (ΔΕ Διοικητικού), Ιωάννης Χρονόπουλος του 
Φωτίου (ΔΕ Διοικητικού), Ανδριανή Χριστοπούλου του 
Γεωργίου (TE Γεωπόνων), Παναγιώτα Λέφα του Σωτηρίου 
(ΔΕ Διοικητικού), Ευθυμία Σουλαντίκα του Αθανασίου 
(ΔΕ Διοικητικού), Σωτηρία Κουτρουμπή του Ηλία (ΔΕ Δι-
οικητικού), Σεβαστή Λαμπροπούλου του Κωνσταντίνου 
(ΔΕ Διοικητικού) και Κωνσταντίνος Γκοτσόπουλος του 
Χρήστου (ΔΕ Διοικητικού).

14. Την από 11.5.2018 Βεβαίωση της Οικονομικής Υπη-
ρεσίας του Δήμου Τριφυλίας για την ύπαρξη της σχετικής 
πίστωσης.

15. Το αριθμ. 103050/25.6.2018 έγγραφο - ερώτημα 
της Υπηρεσίας μας προς το Υπουργείο Εσωτερικών.

16. Το αριθμ. 50699/21.9.2018 έγγραφο - απάντηση 
του Υπουργείου Εσωτερικών.

17. Την αριθμ. 269/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Τριφυλίας με την οποία τροποποιείται η αριθμ. 
135/2018 όμοια απόφαση του, ως προς το μέρος που 
αφορά τη σύσταση της θέσης ειδικότητας TE Γεωπόνων, 
η οποία τροποποιείται και συστήνεται μια (1) προσωρινή 
προσωποπαγής θέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό-
νου ειδικότητας TE Διοικητικού, στην οποία θα καταταγεί 
με απόφαση Δημάρχου η Ανδριανή Χριστοπούλου του 
Γεωργίου σε εκτέλεση της αριθμ. 52/2012 τελεσίδικης 
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απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κυπαρισσίας 
(Ειδική διαδικασία), αποφασίζουμε:

Α. Εγκρίνουμε την αριθμ. 135/2018 αποφάση του Δημο-
τικού Συμβουλίου Δήμου Τριφυλίας, όπως τροποποίηθηκε 
με την υπ’ αριθμ. 269/2018 όμοια απόφασή του, αναφο-
ρικά με τη σύσταση έντεκα (11) προσωρινών προσω-
ποπαγών θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, των 
κάτωθι ειδικοτήτων:

α) δέκα (10) θέσεων ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού στις 
οποίες θα καταταγούν με απόφαση Δημάρχου οι Πανα-
γιώτα Αποστολοπούλου του Σταύρου, Φωτεινή Τσακά-
λου του Βασιλείου, Γεωργία Μποζίκα του Παναγιώτη, 
Παντελής Γκολφόπουλος του Θεοδώρου, Ιωάννης Χρο-
νόπουλος του Φωτίου, Παναγιώτα Λέφα του Σωτηρίου, 
Ευθυμία Σουλαντίκα του Αθανασίου, Σωτηρία Κουτρου-
μπή του Ηλία, Σεβαστή Λαμπροπούλου του Κωνσταντί-
νου και Κωνσταντίνος Γκοτσόπουλος του Χρήστου,

β) μιας (1) θέσης ειδικότητας TE Διοικητικού στην 
οποία θα καταταγεί με απόφαση Δημάρχου η Ανδρια-
νή Χριστοπούλου του Γεωργίου σε εκτέλεση της αριθμ. 
52/2012 τελεσίδικης απόφασης του Μονομελούς Πρω-
τοδικείου Κυπαρισσίας (Ειδική διαδικασία).

Β. Οι παραπάνω θέσεις καταργούνται μόλις κενωθούν 
με οποιονδήποτε τρόπο.

Γ. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλεί-
ται από το έτος 2018 και εφεξής ετήσια δαπάνη ύψους 
165.396,00 € που θα καλυφθεί από τους Κ.Α. 10.6021, 
10.6052, 35.6021 και 35.6052.01 των εξόδων του προϋ-
πολογισμού του Δήμου Τριφυλίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως

  Τρίπολη, 17 Οκτωβρίου 2018 

Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

Ι

    Αριθμ. 7068 (3)
Άδεια κατοχής Β΄ θέσης της Αναπληρώτριας Κα-

θηγήτριας Αικατερίνης Πραματάρη του Χρύσαν-

θου.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 6 και παρ. 7 του 

ν. 4009/2011, (Α΄ 195), όπως η τελευταία τροποποιήθηκε 
με τις διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 5 του ν. 4452/2017, 
(Α΄ 17).

2. To 106639/B1/15.9.2011 έγγραφο του Υπουργείου Παι-
δείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (Δ/νση Μελε-
τών Στατιστικής και Οργάνωσης Ανώτατης Πανεπιστημι-
ακής Εκπαίδευσης), περί λειτουργίας οργάνων διοίκησης.

3. Τις σχετικές περί αρμοδιοτήτων Πρύτανη διατά-
ξεις του άρθρου 15 παρ. 15 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/
4-8-2017 τ. Α΄).

4. Την αριθμ. 198585/Ζ1/07-12-2015 (ΑΔΑ: 
Β8Ο04653ΠΣ-79Δ) διαπιστωτική πράξη του Υπουργού 
και της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, με την οποία διαπιστώνεται ο διορισμός 
του Εμμανουήλ Γιακουμάκη του Αθανασίου, Καθηγητή 
Α΄ βαθμίδας του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής 
Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, ως Πρύ-
τανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με πλήρη 
θητεία, από την έκδοσή της.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 6β του ν. 4559/2018 
(ΦΕΚ 142/03-08-2018 τ. Α΄) σύμφωνα με τις οποίες η ως 
άνω θητεία λήγει στις 31/08/2020.

6. Την αριθμ. 4015/06-06-2018 Γνωμοδότηση της Νο-
μικής Υπηρεσίας επί της διαδικασίας ένταξης στην κατη-
γορία της μερικής απασχόλησης και την άδεια κατοχής 
δεύτερης έμμισθης θέσης των μελών ΔΕΠ.

7. Την αριθμ. Τμ. 739/07-06-2018 αίτηση της Αικατε-
ρίνης Πραματάρη, με την οποία αιτείται την ένταξή της 
στην κατηγορία μερικής απασχόλησης κατά το ακα-
δημαϊκό έτος 2018-2019, δηλαδή από 01-09-2018 έως 
31-08-2019 και τη χορήγηση άδειας κατοχής δεύτερης 
έμμισθης θέσης, για το ανωτέρω διάστημα, προκειμένου 
να απασχοληθεί σε θέση του ιδιωτικού τομέα (ως partner 
στο ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών Uni.Fund, που 
ιδρύθηκε στο πλαίσιο του Innovation Window Equifund 
για χρηματοδότηση start-ups/spin-offs), σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία.

8. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Διοικη-
τικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης 
Επιχειρήσεων (συνεδρία: 9η/07-06-2018 - εξ αναβολής), 
η οποία εγκρίνει την αίτηση της Καθηγήτριας Αικατε-
ρίνης Πραματάρη για την ένταξη της στην κατηγορία 
μερικής απασχόλησης, δεδομένου ότι δεν δυσχεραίνεται 
ούτε παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος, 
καθώς η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια θα εκπληρώσει τα 
προβλεπόμενα από τον νόμο και από τις αποφάσεις της 
Συνέλευσης του Τμήματος διδακτικά της καθήκοντα και 
θα τηρήσει τις υποχρεώσεις εξωδιδακτικής απασχόλη-
σης και παρουσίας της εντός του Πανεπιστημίου, και 
εισηγείται προς την Κοσμητεία της Σχολής Διοίκησης 
Επιχειρήσεων την έγκριση άδειας κατοχής δεύτερης 
έμμισθης θέσης, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, 
δηλαδή από 01-09-2018 έως 31-08-2019, υπό την προ-
ϋπόθεση ότι, κατόπιν διαπίστωσης εκ μέρους της Κο-
σμητείας ότι, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 το 
ποσοστό των Καθηγητών που θα ενταχθούν στην κα-
τηγορία μερικής απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης 
στο ποσοστό αυτό της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας 
Αικατερίνης Πραματάρη, δεν θα υπερβεί το 5% των κα-
θηγητών της Σχολής.

9. Την απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Διοίκη-
σης Επιχειρήσεων (συνεδρία: 1η/26-09-2018), η οποία 
εγκρίνει την άδεια κατοχής δεύτερης έμμισθης θέσης 
στην Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αικατερίνη Πραματάρη 
του Χρύσανθου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, 
δηλαδή από 01-09-2018 έως 31-08-2019 και δεσμεύε-
ται ότι το ποσοστό των Καθηγητών της Σχολής που θα 
ενταχθούν στην κατηγορία μερικής απασχόλησης κατά 
το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, δεν θα υπερβεί το 5% 
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των καθηγητών της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων.
10. Την αριθμ. Τμ. 1371/04-10-2018 Πράξη Ένταξης 

του Προέδρου του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και 
Τεχνολογίας Καθηγητή Δ. Σπινέλλη, με την οποία η Αικα-
τερίνη Πραματάρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμή-
ματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής 
Διοίκησης Επιχειρήσεων, εντάσσεται στην κατηγορία με-
ρικής απασχόλησης για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, 
ήτοι από 01-09-2018 έως 31-08-2019, προκειμένου να 
απασχοληθεί σε θέση του ιδιωτικού τομέα (ως partner 
στο ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών Uni.Fund, που 
ιδρύθηκε στο πλαίσιο του Innovation Window Equifund 
για χρηματοδότηση start-ups/spin-offs), σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη χορήγηση άδειας κατοχής δεύτερης έμ-
μισθης θέσης στην Αικατερίνη Πραματάρη του Χρύσαν-
θου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Διοικη-
τικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης 
Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, ήτοι από 01.09.2018 
έως 31.08.2019, προκειμένου να απασχοληθεί στον ιδι-
ωτικό τομέα (ως partner στο ταμείο Επιχειρηματικών 
Συμμετοχών Uni.Fund, που ιδρύθηκε στο πλαίσιο του 
Innovation Window Equifund για χρηματοδότηση start-
ups/spin-offs), με την υποχρέωση η Αικατερίνη Πραμα-
τάρη να μεριμνά για την τήρηση των προβλεπομένων 
στο άρθρο 24 παρ. 1 του ν. 4009/2011, (Α΄ 195), όπως 
αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθ’ όλη τη διάρκεια 
της χορηγούμενης άδειας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως

  Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2018

Ο Πρύτανης

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. ΤΕΚ: 2746 (4)
Επανίδρυση κοινού Διαπανεπιστημιακού Προ-

γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών σύμφωνα 

με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 με τίτλο «Διαχεί-

ριση γήρανσης και χρόνιων νοσημάτων» της Σχο-

λής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοι-

κτού Πανεπιστημίου και του Τμήματος Ιατρικής 

του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και έγκριση της 

οργάνωσης και της λειτουργίας του.

  Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
(αριθμ. συνεδρίασης 379/1.5.ακ./30-4-2018)

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5 και 10 του 

ν. 2552/1997 «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 266/24.12.1997), όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 85, 
του άρθρου 32 και 37 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και 
λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για 

την έρευνα και άλλες διατάξεις (Α΄ 114/4.8.2017), όπως 
ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (Α΄ 189/2.8.2005) 
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. 
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο-
νάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως ισχύουν.

4. Την αριθμ. 132065/Ζ1/24.8.2015 (Υ.Ο.Δ.Δ. 616/ 
27.8.2015) απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας 
και Θρησκευμάτων με την οποία διορίσθηκε Πρόεδρος 
της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πα-
νεπιστημίου ο Καθηγητής κ. Βασίλειος Καρδάσης.

5. Την αριθμ. 27537/Ζ1/16.2.2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 102/ 
28.2.2018) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων περί ανασυγκρότησης της Διοικού-
σας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

6. Το με αριθμό 379/30-4-2018 πρακτικό της Διοικού-
σας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

7. Το με αριθμό 199/19-07-2018 πρακτικό της Συγκλή-
του του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

8. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) και του Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλίας.

9. Το αριθμ. 80441/Ζ1/17-5-2018 έγγραφο του Υπουρ-
γείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε εφαρμο-
γή της διάταξης του άρθρου 32 του ν. 4485/2017.

10. Την αριθμ. 492/3-2-2014 έκθεση εξωτερικής αξι-
ολόγησης της Α.Δ.Ι.Π. που αφορά τη Σχολή Κοινωνικών 
Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Την επανίδρυση του κοινού Διαπανεπιστημιακού 
Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με τίτλο «Δι-
αχείριση γήρανσης και χρόνιων νοσημάτων» της Σχολής 
Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπι-
στημίου (επισπεύδον Ίδρυμα) και του τμήματος Ιατρικής 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ως εξής:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοι-
κτού Πανεπιστημίου (επισπεύδουσα Σχολή) και το Τμήμα 
Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα λειτουργή-
σουν από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 το κοινό Διαπανε-
πιστημιακό (Διιδρυματικό) Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «Διαχείριση γήρανσης και χρόνιων 
νοσημάτων» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής, του Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, τις δια-
τάξεις του ν. 4485/2017 και τις διατάξεις του ν. 2552/1997 
(ΦΕΚ 266,τ. Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Το κοινό εξ αποστάσεως Δι-ιδρυματικό Μεταπτυχι-
ακό Πρόγραμμα Σπουδών (εφεξής Π.Μ.Σ.) «Διαχείριση 
γήρανσης και χρόνιων νοσημάτων» έχει ως αντικείμενο 
την ειδίκευση πτυχιούχων επιστημών υγείας. Πτυχιούχοι 
ΑΕΙ από ένα ευρύ επιστημονικό πεδίο θα έχουν τη δυ-
νατότητα να ειδικευτούν στη διαχείριση ηλικιωμένων 
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και πασχόντων από χρόνια νοσήματα, ένα τομέα που 
παρουσιάζει ιδιαίτερη σημασία αλλά και σημαντικά προ-
βλήματα. Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι ο εφοδιασμός αποφοί-
των με τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τις σύγχρονες 
εξελίξεις στην παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας και 
στην εφαρμογή αυτών των γνώσεων στην διαχείριση της 
γήρανσης και των χρόνιων νοσημάτων και στην προα-
γωγή της υγείας και της ποιότητας της ζωής. Το Π.Μ.Σ. 
προσφέρει εξειδίκευση η οποία θα καλύψει υπαρκτές και 
ουσιαστικές ανάγκες και θα συμβάλει στην αναβάθμιση 
του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 
(Μ.Δ.Ε.) στη «Διαχείριση γήρανσης και χρόνιων νοσημά-
των». Ο τίτλος θα απονέμεται από την Σχολή Κοινωνικών 
Επιστημών του ΕΑΠ με αναφορά σε αυτόν του Πανεπι-
στημίου Θεσσαλίας.

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Ιατρικής ΑΕΙ, 
Φαρμακευτικής ΑΕΙ, Οδοντιατρικής ΑΕΙ, Βιολογίας ΑΕΙ, 
Βιοχημείας ΑΕΙ, Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών 
ΑΕΙ, Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής ΑΕΙ, Επιστήμης 
Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου ΑΕΙ, Βιοτεχνο-
λογίας ΑΕΙ, Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας ΑΕΙ, Επιστή-
μης Διαιτολογίας και Διατροφής ΑΕΙ, Ειδικής Αγωγής ΑΕΙ, 
Ψυχολογίας ΑΕΙ, Νοσηλευτικής ΑΕΙ, Επιστήμης Φυσικής 
Αγωγής και Αθλητισμού ΑΕΙ, Κοινωνικής Διοίκησης και 
Πολιτικής Επιστήμης ΑΕΙ, Κοινωνικής Διοίκησης ΑΕΙ, Κοι-
νωνικής Πολιτικής ΑΕΙ, Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής ΑΕΙ, Κοινωνιολογίας ΑΕΙ, Κοινωνικής Ανθρωπο-
λογίας και Ιστορίας ΑΕΙ, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ΑΕΙ, 
Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ΑΕΙ, Φιλοσο-
φίας και Παιδαγωγικής ΑΕΙ, Φιλοσοφικών και Κοινωνικών 
Σπουδών ΑΕΙ, Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής ΑΕΙ, 
Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ, Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ, Επισκε-
πτριών/ων Υγείας ΤΕΙ, Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής 
Υγείας - Δημόσιας Υγείας ΤΕΙ, Δημόσιας Υγείας και Κοι-
νοτικής Υγείας -Κοινοτικής Υγείας ΤΕΙ, Εργοθεραπείας 
ΤΕΙ, Λογοθεραπείας ΤΕΙ, Διατροφής και Διαιτολογίας ΤΕΙ, 
Ιατρικών Εργαστηρίων ΤΕΙ, Νοσηλευτικής ΤΕΙ, Οδοντικής 
Τεχνολογίας ΤΕΙ, Ραδιολογίας Ακτινολογίας ΤΕΙ.

Άλλων συναφών με τα αντικείμενα και τους σκοπούς 
του Π.Μ.Σ. τμημάτων των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή πτυχιού-
χοι αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδα-
πής. Πτυχιούχοι αντίστοιχων, συναφών με τα αντικείμενα 
και τους σκοπούς του Π.Μ.Σ., τμημάτων των Τ.Ε.Ι.

Για την επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος 
απαιτείται αποδεδειγμένη καλή γνώση της Αγγλικής σε 
επίπεδο Β2, καθώς μέρος του διδακτικού υλικού προ-
σφέρεται στην αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διαχείριση 
γήρανσης και χρόνιων νοσημάτων» (Γ.Χ.Ν.) διαρθρώνε-

ται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία περι-
λαμβάνουν δώδεκα (12) θεματικές ενότητες και εκπόνη-
ση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Η εκπόνηση 
της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας γίνεται μετά 
την επιτυχή ολοκλήρωση και των (12) δώδεκα Θ.Ε. του 
προγράμματος. Ο ελάχιστος χρόνος φοίτησης είναι δύο 
(2) έτη. Η μέγιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση 
του κοινού ΠΜΣ ορίζεται στα έξι (6) έτη. Το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την 
απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης 
(Μ.Δ.Ε.) «Διαχείριση γήρανσης και χρόνιων νοσημάτων» 
είναι 120 ECTS.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών - Γλώσσα Διδασκαλίας

Αναλυτικά, η διάρθρωση των Θ.Ε. και των πιστωτικών 
μονάδων (ECTS) του Π.Μ.Σ. είναι η ακόλουθη:

1ο εξάμηνο
Θεματική ενότητα 1: Φυσιολογία (10 ECTS)
Θεματική ενότητα 2: Παθολογία της γήρανσης - γηρι-

ατρική (10 ECTS) 
Θεματική ενότητα 3: Ψυχολογία- Συμβουλευτική 

(10 ECTS) 
Θεματική ενότητα 4: Κοινωνική γεροντολογία 

(10 ECTS)
Υποχρεωτική παρακολούθηση της Θεματικής Ενότητας 1

και επιλογή 2 Θεματικών Ενοτήτων από τις ΘΕ: 2, 3, 4
2ο εξάμηνο
Θεματική ενότητα 5: Αναπνευστικές, καρδιαγγειακές 

διαταραχές (10 ECTS)
Θεματική ενότητα 6: Νευρολογικές, ψυχιατρικές δια-

ταραχές (10 ECTS)
Θεματική ενότητα 7: Σακχαρώδης διαβήτης, Νεφρική 

ανεπάρκεια, Μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική 
αναιμία (10 ECTS)

Θεματική ενότητα 8: Αντιμετώπιση χρόνιου πόνου - 
Υποστήριξη του τέλους της ζωής (10 ECTS)

Υποχρεωτική παρακολούθηση της Θεματικής Ενότητας 6
και επιλογή 2 Θεματικών Ενοτήτων από τις ΘΕ: 5, 7, 8

3ο εξάμηνο
Θεματική ενότητα 9: Ανθρώπινα δικαιώματα και Σύλ-

λογοι ασθενών (10 ECTS)
Θεματική ενότητα 10: Ασφαλιστικοί φορείς- Δομές 

υποστήριξης (10 ECTS) 
Θεματική ενότητα 11: Χρηματοοικονομική διαχείριση 

μονάδων υγείας (10 ECTS) 
Θεματική ενότητα 12: Οικονομικά της υγείας (10 ECTS)
Υποχρεωτική παρακολούθηση της Θεματικής Ενό-

τητας 12 και επιλογή 2 Θεματικών Ενοτήτων από τις
ΘΕ: 9, 10, 11

4ο εξάμηνο
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (30 ECTS)
Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ είναι η Ελληνική. Η 

γλώσσα συγγραφής της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής 
Εργασίας είναι η Ελληνική. Θα μπορούσε να είναι η Αγ-
γλική μετά την αποδοχή σχετικού αιτήματος του φοιτητή 
από την ΕΔΕ.
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Μαθησιακά αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος οι φοιτητές:
• Θα διαθέτουν σε ικανοποιητικό βαθμό σύγχρονες 

γνώσεις και δεξιότητες σε πεδία των Επιστημών της Υγεί-
ας και της κοινωνικής πολιτικής.

• Θα είναι σε θέση να αξιολογούν κριτικά κοινωνικά, 
οικονομικά, ηθικά και πολιτισμικά θέματα στο πλαίσιο 
της φροντίδας ηλικιωμένων και χρονίως πασχόντων.

• Θα αναγνωρίζουν ικανοποιητικά θέματα που σχετίζο-
νται με τη νοσηρότητα της γήρανσης και τις οικονομικές 
συνέπειες της.

• Θα ανακαλούν το περιεχόμενο και την πρακτική 
εφαρμογή του νομικού πλαισίου που διέπει τα ανθρώ-
πινα δικαιώματα των ηλικιωμένων και των χρονίως πα-
σχόντων.

• Θα αναγνωρίζουν το περιεχόμενο των χρηματοοι-
κονομικών καταστάσεων που καταρτίζουν οι μονάδες 
φροντίδας χρονίως πασχόντων και ηλικιωμένων και θα 
διακρίνουν τις παραμέτρους που επηρεάζουν επιχειρη-
σιακές και επενδυτικές αποφάσεις.

• Θα είναι σε θέση εφαρμόζουν αποτελεσματικά σύγ-
χρονα ερευνητικά εργαλεία.

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
1ο εξάμηνο
Θεματική ενότητα: Φυσιολογία (10ECTS) με Γνωστικά 

Αντικείμενα:
• Κυτταρική φυσιολογία
• Φυσιολογία συστημάτων
• Επιδράσεις του περιβάλλοντος στην υγεία
Θεματική ενότητα: Παθολογία της γήρανσης-γηρια-

τρική (10ECTS) με Γνωστικά Αντικείμενα:
• Παθολογία γήρανσης
• Συνήθη νοσήματα στην τρίτη ηλικία
• Προγράμματα αποκατάστασης
Θεματική ενότητα: Ψυχολογία  - Συμβουλευτική 

(10 ECTS) με Γνωστικά Αντικείμενα:
• Ψυχολογία ατόμων τρίτης ηλικίας, χρονίως πασχό-

ντων
• Συμβουλευτική υπερηλίκων, χρονίως πασχόντων
• Λειτουργία ομάδας υποστήριξης ατόμων τρίτης ηλι-

κίας
Θεματική ενότητα: Κοινωνική γεροντολογία (10 ECTS) 

με Γνωστικά Αντικείμενα:
• Κοινωνική φροντίδα
• Υπηρεσίες υγείας για ηλικιωμένους
• Δομές υποστήριξης στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα 

Υγείας
2ο εξάμηνο
Θεματική ενότητα: Αναπνευστικές, καρδιαγγειακές 

διαταραχές (10ECTS) με Γνωστικά Αντικείμενα:
• Αναπνευστικά χρόνια νοσήματα
• Καρδιακά νοσήματα (έμφραγμα, ισχαιμικά, υπέρ- λι-

πιδαιμίες)
• Αγγειακά νοσήματα (εγκεφαλικό επεισόδιο, αγγεια-

κές διαταραχές)
Θεματική ενότητα: Νευρολογικές, ψυχιατρικές διατα-

ραχές (10 ΕCΤS) με Γνωστικά Αντικείμενα:
• Νευραλγικά εκφυλιστικά νοσήματα
• Ψυχιατρικές διαταραχές (κατάθλιψη)

• Αποκατάσταση ασθενών με νευρολογικά και ψυχια-
τρικά νοσήματα, επανένταξη νευροψυχιατρικών ασθε-
νών

Θεματική ενότητα: Σακχαρώδης διαβήτης, Νεφρική 
ανεπάρκεια, Μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική 
αναιμία (10 ECTS) με Γνωστικά Αντικείμενα:

• Προγράμματα έγκαιρης διάγνωσης παρακολούθησης 
ασθενών

• Αγγειακές βλάβες
• Νεφρολογικές διαταραχές
Θεματική ενότητα: Αντιμετώπιση χρόνιου πόνου - 

Υποστήριξη του τέλους της ζωής (10 ECTS) με Γνωστικά 
Αντικείμενα:

• Χρόνιος πόνος
• Πνευματικότητα, ψυχολογική υποστήριξη χρονίως 

πασχόντων
• Υποστήριξη του τέλους της ζωής
3o εξάμηνο
Θεματική ενότητα: Ανθρώπινα δικαιώματα - Σύλλογοι 

ασθενών (10 ECTS )με Γνωστικά Αντικείμενα:
• Οριοθέτηση, Ιστορική Αναδρομή των Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων και Διεθνείς Οργανισμοί
• Θεμελιώδη δικαιώματα (ατομικά, οικονομικά, πολι-

τικά και κοινωνικά)
• Αυτοβοήθεια και Σύλλογοι Ασθενών (Αυτοβοήθεια, 

Δικαιώματα ηλικιωμένων, ασθενών και χρονίως πασχό-
ντων, καλές πρακτικές συλλόγων ασθενών)

Θεματική ενότητα: Ασφαλιστικοί φορείς - Δομές υπο-
στήριξης (10 ECTS) με Γνωστικά Αντικείμενα:

• Φιλοσοφία και δομή της κοινωνικής ασφάλισης
• Φιλοσοφία και δομή της ιδιωτικής ασφάλισης
• Κέντρα αποκατάστασης
Θεματική ενότητα: Χρηματοοικονομική διαχείριση 

μονάδων υγείας (10 ECTS) με Γνωστικά Αντικείμενα:
• Χρηματοοικονομική πληροφόρηση
• Χρήση στοιχείων κόστους για προγραμματισμό και 

λήψη αποφάσεων
• Αξιολόγηση επενδυτικών έργων
Θεματική ενότητα: Οικονομικά της υγείας (10 ECTS) 

με Γνωστικά Αντικείμενα:
• Κρατική παρέμβαση και σύστημα υγείας
• Ο ρόλος της πρωτοβάθμιας περίθαλψης
• Ο ρόλος της δευτεροβάθμιας περίθαλψης
4o εξάμηνο
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (30 ECTS)

Άρθρο 7
Προσωπικό

Δύναται να απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και 
ΕΤΕΠ των ΑΕΙ της ημεδαπής, ερευνητές, διδάσκοντες 
ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και άλλες 
κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 36 και του άρθρου της περ. ι της παρ. 2 του άρ-
θρου 5 του ν. 3391/2005 (ΦΕΚ 240/τ. Α') όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 
83 του ν. 4485/2017. Οι διδάσκοντες (Συνεργαζόμενο 
Επιστημονικό Προσωπικό ΣΕΠ) στο πρόγραμμα επιλέγο-
νται ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
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Άρθρο 8
Υλικοτεχνική υποδομή

Για τη λειτουργία του προγράμματος θα χρησιμοποιη-
θεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου, των Παραρτημάτων του και 
των κτιρίων ή άλλων υποδομών που θα απατηθεί να μι-
σθωθούν από το ίδρυμα ανάλογα με τις ανάγκες που θα 
προκύψουν από τον αριθμό των τελικώς εγγεγραμμένων 
φοιτητών του Προγράμματος.

Άρθρο 9
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 
2023-2024 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 8 
του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ. Α΄), και τις 

διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 
(ΦΕΚ 195/τ. Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 10
Μεταβατικές Διατάξεις

Ειδικότερα θέματα λειτουργίας ρυθμίζονται από το 
ειδικό πρωτόκολλο συνεργασίας, τον Κανονισμό Μετα-
πτυχιακών Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 17 Οκτωβρίου 2018

Ο Πρόεδρος

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΔΑΣΗΣ  

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02050181211180008*
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