
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση απασχόλησης του με σχέση εργασίας Ιδι-
ωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου προσωπικού της 
ΥΠΑ κατά τις απογευματινές ώρες καθώς και κατά 
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για συμπλήρω-
ση του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας ή πέραν 
αυτού, για το χρονικό διάστημα από 01-07- 2018
μέχρι 31-08-2018.

2 Διάθεση ενός κατασχεμένου οχήματος στο ΛΣ-
ΕΛΑΚΤ για κάλυψη αναγκών του.

3 Αποδοχή πρότασης δωρεάς για ανάληψη του κό-
στους κατασκευής και τοποθέτησης τέντας στο 
ΠΛΣ 217 του Λιμεναρχείου Ύδρας από το Δημοτι-
κό Λιμενικό ΤαμείοΎδρας.

4 Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του Τμήματος Χημείας του Εθνικού και Καποδι-
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Επιστή-
μη Πολυμερών και Εφαρμογές της στη Βιομηχανί-
α»/«Polymer Science and its Applications in Industry».

5 Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του Τμήματος Χημείας του Εθνικού και Καπο-
διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Ανόρ-
γανη Χημεία και Εφαρμογές της στη Βιομηχανία»
(«Inorganic Chemistry and its Application in Industry»).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Δ9/Α/12088/7693 (1)
  Έγκριση απασχόλησης του με σχέση εργασίας 

Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου προσωπικού 

της ΥΠΑ κατά τις απογευματινές ώρες καθώς και 

κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για συ-

μπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου εργασί-

ας ή πέραν αυτού, για το χρονικό διάστημα από 

01-07- 2018 μέχρι 31-08-2018.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.δ. 714/1970 περί «Ιδρύσεως Δι-

ευθύνσεως Εναερίων Μεταφορών παρά τω Υπουργείω 

Συγκοινωνιών και Οργανώσεως της Υπηρεσίας Πολιτι-
κής Αεροπορίας (ΥΠΑ)» (ΦΕΚ/238/Α΄/07.11.1970), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του β.δ. 83/1972 «Περί 
κανονισμού Οργανώσεως και Προσωπικού της ΥΠΑ» και 
του άρθρου 137 του π.δ. 647/1981 «Περί Οργανισμού 
της ΥΠΑ», που διατηρούνται σε ισχύ με το π.δ. 56/1989 
όπου προβλέπεται «ότι η Υπηρεσία Πολιτικής Αερο-
πορίας υποχρεούται να εξυπηρετεί τας πάσης φύσεως 
ανάγκας της Πολιτικής Αεροπορίας, εν γένει συνεχώς 
καθ΄ άπαν το 24ωρο και καθ΄ απάσας ανεξαιρέτως τας 
ημέρας του έτους».

3. Το π.δ. 56/1989 περί «Οργανισμού της Υπηρεσίας 
Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)» του Υπουργείου Μετα-
φορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ/28/Α΄/01-02-1989) όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του ν. 3913/2011 περί « Αναδιοργάνωσης 
της ΥΠΑ και άλλες διατάξεις…..» (ΦΕΚ/18/Α΄/17-02-2011)
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τις διατάξεις του ν. 4146/2013 «Διαμόρφωση Ανα-
πτυξιακού Περιβάλλοντος ……..και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ/90/Α΄/18.04.2013) άρθρο 67 «Οργανωτικές αλλα-
γές στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας».

6. Τις διατάξεις του ν.4270/2014 Αρχές δημοσιονομικής 
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/86/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις 
(ΦΕΚ Α΄/143/28.06.2014).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.4354/2015 (ΦΕΚ 
Α΄/176/16.12.2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμε-
νων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγου-
σες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομι-
κών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

8. Το π.δ. 410/1988 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο 
των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, που αφορούν 
το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του 
Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 
των λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» 
(ΦΕΚ 191/Α΄/30.08.1988) όπως ισχύει.

9. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν.3979/2011 
(ΦΕΚ/138/Α΄/16.11.2011) «Για την ηλεκτρονική διακυ-
βέρνηση και λοιπές διατάξεις» και του άρθρου 3 του 
ν.1485/1984 (ΦΕΚ 159/Α΄/18.10.1984)

10. Τις    διατάξεις   του    ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/11.05.2015)
Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γρα-
φειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατά-
σταση αδικιών και άλλες διατάξεις.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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11. Τις διατάξεις του ν.4427/2016 (ΦΕΚ 188/Α΄/
08.10.2016) «Σύσταση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας 
(Α.Π.Α.) . Αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αε-
ροπορίας (Υ.Π.Α.) και άλλες διατάξεις » και ειδικότερα τo 
άρθρο 73 «περί εβδομαδιαίων ωρών εργασίας του προ-
σωπικού της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας» και το 
άρθρο 76 «περί μεταβατικών διατάξεων» του ανωτέρω.

12. Τις Μόνιμες Οδηγίες Διαδικασιών (Μ.Ο.Δ.) 57, έκ-
δοση 5η 20.05.2005, 64 έκδοση 4η 6.12.2004 και 105, 
έκδοση 6η 22.12.2008 καθώς και οποιαδήποτε νεότερη 
εν θέματι Μ.Ο.Δ. ή επικαιροποιημένη έκδοση των προ-
αναφερθεισών.

13. Τα π.δ. 123, 124 και 125 (ΦΕΚ 208/Α/04.11.2016, 
209 και 210/Α΄/05.11.2016) «Ανασύσταση και μετονο-
μασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, … κ.λπ.», «Αποδοχή 
παραίτησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών», «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» 
αντίστοιχα.

14. Το π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υποδομών και μεταφορών» ( ΦΕΚ/Α΄/151).

15. Την αριθμ. Δ9/Α΄/2727/1140/29-1-2014 απόφαση 
συγκρότησης Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου στην Υπη-
ρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΦΕΚ 326/Β΄/13.02.2014).

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης προκαλείται δαπάνη, ύψους € 335.000 ευρώ, η 
οποία θα καλυφθεί:

- από τις πιστώσεις προϋπολογισμού ΥΠΑ, ειδικός 
φορέας 39/120, Οικονομικού έτους 2018 και ΚΑΕ 0511, 
0512, 0561.

- με μεταφορά πιστώσεων στους εν λόγω κωδικούς 
αριθμούς εξόδων, από τα εισπραττόμενα ποσά των 
ΤΕΑΑ, κατόπιν σχετικής απόφασης του Υπουργού Οι-
κονομίας και Οικονομικών.

17. Την με αριθμ. Δ9/Α/27226/13167/29-12-2017 
«απόφαση απασχόλησης του με σχέση εργασίας Ιδιω-
τικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου … για το χρονικό διά-
στημα από 01-01-2018 μέχρι 28-02-2018» (ΦΕΚ 4792/Β΄/
29-12-2017), την με αριθμ. Δ9/Α/3780/2534/23-02-2018
«απόφαση έγκρισης απασχόλησης του με σχέση ερ-
γασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου .. για το 
χρονικό διάστημα από 01-03-2018 μέχρι 30-04-2018» 
(ΦΕΚ/Β΄/685/27-02-2018) και την Δ9/Α΄/7834/5524/
16-04-2018 «απόφαση έγκρισης απασχόλησης του με σχέ-
ση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου … για 
το χρονικό διάστημα από 01-05-2018 μέχρι 30-06-2018»
(ΦΕΚ/Β΄/1440/26-04-2018).

18. Την ανάγκη διατήρησης της επιχειρησιακής ετοι-
μότητας και την επίτευξη του ανωτάτου δυνατού δείκτη 
ασφάλειας των πτήσεων σε όλες τις οργανικές μονάδες 
της Υπηρεσίας όπως αυτές περιγράφονται στις ΜΟΔ 57, 
64 και 105, ειδικότερα:

- Διαδικασία παρατάσεων και εκτάκτων ενεργοποιή-
σεων Αερολιμένων (νοσοκομειακές πτήσεις για αεροδι-
ακομιδή ασθενών, εξυπηρέτηση αεροπορικών εταιριών)

- Κάλυψη των αναγκών αεροπορικής εκμετάλλευσης 
επείγουσας μορφής.

- Παρατάσεων, ενεργοποιήσεων αερολιμένων και 
επίλυση προβλημάτων που ανακύπτουν στο ωράριο 

λειτουργίας των καθώς και την εν γένει εξυπηρέτηση 
του δημοσίου συμφέροντος, η οποία συντελείται αδι-
αλείπτως, σε 24ωρη βάση, σε 37 αερολιμένες, ραντάρ, 
ραδιοβοηθήματα και τηλεπικοινωνιακούς σταθμούς σε 
ολόκληρη την Επικράτεια, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την απασχόληση του με σχέση εργασί-
ας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού της 
Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, προς αντιμετώπιση 
εποχικών, εκτάκτων, επειγουσών και λειτουργικών υπη-
ρεσιακών αναγκών (όπως ενεργοποιήσεις Αερολιμένων 
για μεταφορά ασθενούς, παρατάσεις ωραρίων Αερολιμέ-
νων για εξυπηρέτηση Αεροπορικών Εταιριών κ.α.) κατά 
τις κατωτέρω διακρίσεις:

Α) Μέχρι 169 υπάλληλοι που υπηρετούν ανά Δ/νση 
ή τμήμα Ήτοι:

• Στη Δ/νση Αεροπορικής Αρχής του Διεθνούς Αερ/να 
Αθηνών 3 υπάλληλοι.

• Στη Δ/νση Τεχνικής Συντήρησης της Κ.Υ. 64 υπάλ-
ληλοι.

• Στους Κρατικούς Αερολιμένες 64 υπάλληλοι και συ-
γκεκριμένα:

στον Κρατικό Αερ/να Ηρακλείου 7 υπάλληλοι
στον Κρατικό Αερ/να Θεσσαλονίκης 25 υπάλληλοι
στον Κρατικό Αερ/να Κερκύρας 8 υπάλληλοι
στον Κρατικό Αερ/να Κω 5 υπάλληλοι
στον Κρατικό Αερ/να Ρόδου 5 υπάλληλοι
στον Κρατικό Αερ/να Χανίων 14 υπάλληλοι.
• Στο Τμήμα Διαχείρισης Τηλεπικοινωνιών Κέρκυρας 

(Δ5/Η) 1 υπάλληλος.
• Στη Δ/νση Διαχείρισης Υπηρεσιών Εναέριας Κυκλο-

φορίας (Δ16) 1 υπάλληλος.
• Στη Δ/νση Διευθέτησης Ροής Εναέριας Κυκλοφορίας 

και Διαχείρισης Εναέριου χώρου (Δ17) 6 υπάλληλοι.
• Στη Δ/νση Υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας Περι-

φερειακών Αερολιμένων (Δ18) 3 υπάλληλοι.
• Στη Δ/νση Υπηρεσιών Αεροναυτικών Πληροφοριών 

AIS (Δ20) 1 υπάλληλος.
• Στη Δ/νση Αεροναυτικών Τηλεπικοινωνιών Κέντρων 

Ελέγχου Περιοχής (ΚΕΠΑΘΜ/Α3) 6 υπάλληλοι.
• Στη Δ/νση Συστημάτων Αεροναυτιλίας Διεθνούς Αε-

ρολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» (ΔΑΑ/ΗΛ) 3 
υπάλληλοι.

• Στη Μονάδα Πτητικών Μέσων (ΜΠΜ) 17 υπάλληλοι,
όπου εργάζονται κατά φυλακές και θα απασχολούνται 

κατά μήνα και ανά υπάλληλο εφόσον προβλέπονται από 
το οικείο πρόγραμμα της Δ/νσης ή του Αερολιμένα και 
μέχρι:

• 42,5 ώρες νυκτερινής απασχόλησης, για συμπλήρω-
ση του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας,

• 8 ώρες νυκτερινής απασχόλησης, πέραν του υποχρε-
ωτικού ωραρίου εργασίας,

• 20 ώρες πρόσθετης απασχόλησης τις εργάσιμες ημέ-
ρες από τη λήξη του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας 
και μέχρι την 10η νυκτερινή ώρα,

• 30 ώρες απασχόλησης τις Κυριακές ή εξαιρέσιμες 
ημέρες, για την συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωρα-
ρίου εργασίας,

• 13 ώρες απασχόλησης τις Κυριακές ή εξαιρέσιμες 
ημέρες, πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας,
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• 4 ώρες νυκτερινής απασχόλησης τις Κυριακές ή 
εξαιρέσιμες ημέρες, πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου 
εργασίας,

Β) Μέχρι 48 υπάλληλοι, που υπηρετούν ανά Δ/νση ή 
Τμήμα. ΄Ητοι:

Στους Κρατικούς Αερ/νες 41 υπάλληλοι και συγκεκρι-
μένα:

στον Κρατικό Αερ/να Ακτίου 1 υπάλληλος
στον Κρατικό Αερ/να Αλεξανδρούπολης 1 υπάλληλος
στον Κρατικό Αερ/να Αράξου 1 υπάλληλος
στον Κρατικό Αερ/να Αστυπάλαιας 1 υπάλληλος
στον Κρατικό Αερ/να Ζακύνθου 1 υπάλληλος
στον Κρατικό Αερ/να Ιωαννίνων 1 υπάλληλος
στον Κρατικό Αερ/να Καβάλας 5 υπάλληλοι
στον Κρατικό Αερ/να Καλαμάτας 1 υπάλληλος
στον Κρατικό Αερ/να Καρπάθου 1 υπάλληλος
στον Κρατικό Αερ/να Κεφαλονιάς 2 υπάλληλοι
στον Κρατικό Αερ/να Κυθήρων 1 υπάλληλος
στον Κρατικό Αερ/να Λήμνου 4 υπάλληλοι
στον Κρατικό Αερ/να Μήλου 1 υπάλληλος
στον Κρατικό Αερ/να Μυκόνου 2 υπάλληλοι
στον Κρατικό Αερ/να Μυτιλήνης 5 υπάλληλοι
στον Κρατικό Αερ/να Νάξου 1 υπάλληλος
στον Κρατικό Αερ/να Πάρου 1 υπάλληλος
στον Κρατικό Αερ/να Σάμου 3 υπάλληλοι
στον Κρατικό Αερ/να Σαντορίνης 5 υπάλληλοι
στον Κρατικό Αερ/να Σκιάθου 1 υπάλληλος
στον Κρατικό Αερ/να Σύρου 1 υπάλληλος
στον Κρατικό Αερ/να Χίου 1 υπάλληλος
στα Δημοτικά Αεροδρόμια 3 υπάλληλοι
στο Δημοτικό Αεροδρόμιο Κάσου 1 υπάλληλος,
στο Δημοτικό Αεροδρόμιο Λέρου 1 υπάλληλος,
στο Δημοτικό Αεροδρόμιο Σητείας 1 υπάλληλος
στην Μονάδα Εξυπηρέτησης Γενικής Αεροπορίας Πά-

χης (ΜΕΓΑΠ) 2 υπάλληλοι
στη Δ//νση Διαχείρισης Τηλεπικοινωνιών Αερ/νων, στο 

τμήμα Διαχείρισης Τηλεπικοινωνιών Αερ/νων Πάχης (Δ5/
ΙΘ) 2 υπάλληλοι

όπου εργάζονται κατά φυλακές (βάρδιες) και θα απα-
σχολούνται κατά μήνα και ανά υπάλληλο εφόσον προ-
βλέπονται από το οικείο πρόγραμμα της Δ/νσης η του 
Αερολιμένα και μέχρι:

• 16 ώρες πρόσθετης απασχόλησης τις Κυριακές ή 
εξαιρέσιμες ημέρες, πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου 
εργασίας.

• 20 ώρες πρόσθετης απασχόλησης τις εργάσιμες ημέ-
ρες από τη λήξη του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας 
και μέχρι τη 10η νυκτερινή ώρα.

• 50 ώρες νυχτερινής απασχόλησης για συμπλήρωση του 
υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας (εφόσον προβλέπονται 
από το οικείο πρόγραμμα εργασίας του Αερολιμένα).

• 25 ώρες νυκτερινής απασχόλησης τις Κυριακές ή 
εξαιρέσιμες ημέρες για συμπλήρωση του υποχρεωτικού 
ωραρίου εργασίας (εφόσον προβλέπονται από το οικείο 
πρόγραμμα εργασίας του Αερολιμένα).

Γ) Μέχρι 6 υπάλληλοι που υπηρετούν στους Κρατικούς 
και Δημοτικούς Αερ/νες και συγκεκριμένα:

στον Κρατικό Αερ/να Ικαρίας 1 υπάλληλος
στον Κρατικό Αερ/να Καλύμνου 1 υπάλληλος,
στον Κρατικό Αερ/να Καστοριάς 1 υπάλληλος

στον Κρατικό Αερ/να Κοζάνης 1 υπάλληλος,
στον Κρατικό Αερ/να Ν. Αγχιάλου 1 υπάλληλος,
στον Δημοτικό Αεροδρόμιο Καστελόριζου 1 υπάλληλος,
όπου εργάζονται κατά φυλακές και θα απασχολούνται 

κατά μήνα και ανά υπάλληλο εφόσον προβλέπονται από 
το οικείο πρόγραμμα του Αερολιμένα και μέχρι:

• 8 ώρες νυκτερινής απασχόλησης τις Κυριακές ή 
εξαιρέσιμες ημέρες πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου 
εργασίας.

• 10 ώρες απασχόλησης τις Κυριακές ή εξαιρέσιμες 
ημέρες πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας.

• 8 ώρες νυκτερινής απασχόλησης, πέραν του υποχρε-
ωτικού ωραρίου εργασίας.

• 20 ώρες πρόσθετης απασχόλησης τις εργάσιμες ημέ-
ρες από την λήξη του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας 
και μέχρι την 10η νυκτερινή ώρα.

• 15 ώρες νυκτερινής απασχόλησης, για συμπλήρωση 
του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας (εφόσον προβλέπο-
νται από το οικείο πρόγραμμα εργασίας του Αερολιμένα).

• 28 ώρες τις Κυριακές ή εξαιρέσιμες ημέρες για συ-
μπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας (εφό-
σον προβλέπονται από το οικείο πρόγραμμα εργασίας 
του Αερολιμένα).

Δ) Μέχρι 200 υπάλληλοι που υπηρετούν ανά Δ/νση ή 
τμήμα και συγκεκριμένα:

στην Κεντρική Υπηρεσία 150 υπάλληλοι,
στο Λογιστικό και Εφοδιαστικό Κέντρο 8 υπάλληλοι,
στη Σχολή Πολιτικής Αεροπορίας 20 υπάλληλοι,
στη Δ/νση Διαχείρισης Τηλεπικοινωνιών (Δ5) 12 υπάλληλοι,
στη Δ/νση Διαχείρισης Συστημάτων και Υποδομών 

Αεροναυτιλίας (Δ6) 10 υπάλληλοι
που εργάζονται όλες τις ημέρες του μήνα, θα απασχο-

λούνται κατά μήνα και ανά υπάλληλο εφόσον προβλέ-
πονται από το οικείο πρόγραμμα της Δ/νσης και μέχρι:

• 16 ώρες απασχόλησης τις Κυριακές ή εξαιρέσιμες 
ημέρες, πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας.

• 20 ώρες πρόσθετης απασχόλησης τις εργάσιμες ημέ-
ρες από τη λήξη του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας 
και μέχρι την 10η νυκτερινή ώρα.

• 8 ώρες νυκτερινής απασχόλησης, πέραν του υποχρε-
ωτικού ωραρίου εργασίας.

• 2 ώρες νυκτερινής απασχόλησης τις Κυριακές ή 
εξαιρέσιμες ημέρες πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου 
εργασίας.

Ε) Μέχρι 7 υπάλληλοι που υπηρετούν στο Γραφείο Δι-
οικητού και μέχρι 6 υπάλληλοι που υπηρετούν στα Γρα-
φεία Υποδιοικητών Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και 
εργάζονται όλες τις ημέρες του μήνα, θα απασχολούνται 
κατά μήνα και ανά υπάλληλο και μέχρι:

• 16 ώρες απασχόλησης τις Κυριακές ή εξαιρέσιμες 
ημέρες, πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας

• 20 ώρες πρόσθετης απασχόλησης τις εργάσιμες ημέ-
ρες από τη λήξη του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας 
και μέχρι την 10η νυκτερινή ώρα.

• 8 ώρες νυκτερινής απασχόλησης τις Κυριακές ή 
εξαιρέσιμες ημέρες, πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου 
εργασίας.

• 8 ώρες νυκτερινής απασχόλησης, πέραν του υποχρε-
ωτικού ωραρίου εργασίας.

ΣΤ) Για είκοσι έναν (21) Χειριστές Αεροσκαφών που ερ-
γάζονται στη Μονάδα Πτητικών Μέσων (Μ.Π.Μ.), νυκτερι-
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νά και αργίες προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωρα-
ρίου εργασίας ή πέραν αυτού, σύμφωνα με το πρόγραμμα 
εργασίας από 01-07-2018 έως και 31-08-2018, το οποίο 
συντάσσεται με ευθύνη του Προϊσταμένου της Μονάδας.

Ζ) Σε περίπτωση που οι προϊστάμενοι των περιπτώ-
σεων (Α), (Β), (Γ) και (ΣΤ), κρίνουν ότι από το ως άνω 
προσωπικό τους, μέρος του, το οποίο θα προσδιορίσουν, 
δεν είναι απαραίτητο να συμμετέχει σε προγράμματα 
24ώρου φυλακής, θα εκδίδουν προγράμματα εργασίας 
για το προσωπικό αυτό, τα οποία πλην του υποχρεωτικού 
ωραρίου, θα περιλαμβάνουν μέχρι:

• 16 ώρες απασχόλησης τις Κυριακές ή εξαιρέσιμες 
ημέρες, πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας.

• 20 ώρες πρόσθετης απασχόλησης τις εργάσιμες ημέ-
ρες από τη λήξη του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας 
και μέχρι την 10η νυκτερινή ώρα.

• 8 ώρες νυκτερινής απασχόλησης, πέραν του υποχρε-
ωτικού ωραρίου εργασίας .

• 2 ώρες νυκτερινής απασχόλησης, τις Κυριακές ή 
εξαιρέσιμες ημέρες πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου 
εργασίας.

όπως η περίπτωση (Δ) της παρούσας.
2. Οι υπάλληλοι της ΥΠΑ δεν μπορούν σε καμία πε-

ρίπτωση να μετέχουν παράλληλα σε περισσότερα από 
ένα προγράμματα απασχόλησης που καθορίζονται στην 
παρ. 1 (περ. Α΄ έως και Ζ΄) της απόφασης αυτής.

3. Σε περίπτωση μετακίνησης, απόσπασης ή μετάθε-
σης υπαλλήλων, αυτοί θα ακολουθούν το πρόγραμμα 
πρόσθετης απασχόλησης στην Μονάδα στην οποία με-
τακινούνται, αποσπώνται ή μετατίθενται με αντίστοιχη 
μείωση του αριθμού των υπηρετούντων υπαλλήλων της 
Μονάδας από την οποία μετακινούνται και αντίστοιχη 
αύξηση του αριθμού των υπηρετούντων υπαλλήλων 
της Μονάδας υποδοχής Ανάλογα θα τροποποιούνται οι 
αποφάσεις συγκρότησης συνεργείων των Οργανικών 
Μονάδων προέλευσης και υποδοχής.

4. Τα προγράμματα εργασίας κάθε Μονάδας, θα εμφα-
νίζουν τις κατά περίπτωση αναγκαίες ώρες, λαμβανομέ-
νου υπόψη και του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας. Οι 
Προϊστάμενοι των Οργανικών Μονάδων σε συνεργασία 
με τους Προϊσταμένους Ομάδων Φυλακής θα έχουν την 
ευθύνη της έκδοσης, της υλοποίησης και της βεβαίωσης 
των πραγματοποιούμενων ανά μήνα ωρών, οι οποίες και 
θα περιλαμβάνονται σε μηνιαίες καταστάσεις που θα 
διαβιβάζονται στο ΛΕΚ για την αποζημίωσή τους.

5. Οι Προϊστάμενοι των Οργανικών Μονάδων οι οποίοι 
βεβαιώνουν τις πραγματοποιούμενες ανά μήνα ώρες 
πρόσθετης απασχόλησης του προσωπικού τους, θα 
συντάσσουν και θα διαβιβάζουν στο ΛΕΚ, στην αρχή 
εκάστοτε μηνός, τα συνεργεία πρόσθετης απασχόλησης 
με τις αναγκαίες κατά περίπτωση ώρες του προσωπικού 
της Μονάδας τους.

6. Δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν στα προγράμματα 
πρόσθετης εργασίας οι υπάλληλοι οι οποίοι απουσιά-
ζουν αδικαιολογήτως, ή είναι ασθενείς, ή απεργούν κατά 
το υποχρεωτικό τους ωράριο εργασίας .

7. Επιτρέπεται η αμοιβαία αντικατάσταση και συμπλή-
ρωση μεταξύ των υπαλλήλων των φυλακών σε περί-
πτωση κανονικής άδειας, υπό την προϋπόθεση ότι θα 
ενημερώνεται εγκαίρως ο φυσικός Προϊστάμενος της 

Οργανικής Μονάδας. Για τις Οργανικές Μονάδες εκτός 
φυλακών θα ενημερώνεται ο Προϊστάμενος Ομάδας 
Φυλακής και θα συμπληρώνονται τα έντυπα αλλαγής 
τα οποία θα επισυνάπτονται στα προγράμματα πραγ-
ματοποίησης πρόσθετης εργασίας.

8. Για την πιστή τήρηση όλων των ανωτέρω καθίστα-
νται υπεύθυνοι τόσο οι υπάλληλοι όσο και οι Προϊστά-
μενοι των Οργανικών Μονάδων, οι οποίοι υποχρεούνται 
να ενημερώνουν τους αντίστοιχους προϊσταμένους φυ-
λακής για τις περιπτώσεις απουσίας, ώστε να αποκλείο-
νται οι υπάλληλοι από τη συμμετοχή τους σε πρόσθετη 
εργασία. Πέραν του καταλογισμού της αντίστοιχης δα-
πάνης, θα υπέχουν και πειθαρχική ευθύνη για τυχόν μη 
συμμόρφωση με τα ανωτέρω.

9. Σημειώνεται ότι οι εν λόγω ώρες θα είναι αυστη-
ρά πραγματικές και θα εξαντλούνται μόνο εφόσον το 
επιβάλλουν επείγουσες και αναπότρεπτες υπηρεσιακές 
ανάγκες λειτουργικότητας της κάθε Μονάδας.

9. Στην παρούσα απόφαση περιλαμβάνονται οι απο-
σπασμένοι στην ΥΠΑ Ι.Δ.Α.Χ. υπάλληλοι άλλων δημοσίων 
υπηρεσιών, εντός του προσδιοριζόμενου με την παρούσα 
απόφαση συνολικού αριθμού υπαλλήλων, καθώς και οι 
αποσπασμένοι υπάλληλοι ΥΠΑ σε άλλες δημόσιες υπηρε-
σίες,(εντός της περιφέρειας της οργανικής μονάδας από 
την οποία αποσπώνται) και εφόσον δεν απασχολούνται 
υπερωριακά στις υπηρεσίες που αποσπώνται.

10. Οι ώρες υπερωριακής και λοιπής απασχόλησης 
καθώς και ο αριθμός των συμμετεχόντων υπαλλήλων, 
πρέπει να είναι μέσα στα όρια των € 335.000. Ευρώ, μη 
επιτρεπομένης οποιασδήποτε υπέρβασης της δαπάνης 
αυτής.

11. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προ-
καλείται δαπάνη, ύψους € 335.000. Ευρώ, η οποία κα-
λύπτεται :

- από τις πιστώσεις προϋπολογισμού ΥΠΑ, ειδικός 
φορέας 39/120, Οικονομικού έτους 2018 και ΚΑΕ 0511, 
0512,0561.

- με μεταφορά πιστώσεων στους εν λόγω κωδικούς 
αριθμούς εξόδων, από τα εισπραττόμενα ποσά των 
ΤΕΑΑ, κατόπιν σχετικής απόφασης του Υπουργού Οι-
κονομίας και Οικονομικών.

12. Προκειμένου να καταβάλλεται η αποζημίωση για 
τις αναφερόμενες στην παρούσα παρεχόμενες ώρες 
εργασίας, θα πρέπει να ελέγχονται υποχρεωτικά μέσω 
καρτών σήμανσης. Έως ότου εφαρμοσθεί το σύστημα 
καρτών σήμανσης σε όλη την Υπηρεσία, ο έλεγχος θα 
πραγματοποιείται μέσω του δελτίου παρουσιών και της 
Επιτροπής εσωτερικού Ελέγχου.

13. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι 31-08-2018
και σε κάθε περίπτωση μέχρι την αντικατάστασή της 
από αντίστοιχες αποφάσεις για το προσωπικό των Υπη-
ρεσιών που θεσπίζονται από τον ν. 4427/2016, ήτοι της 
Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (Α.Π.Α.) και της Υπηρεσίας 
Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.), οι οποίες θα προκύψουν 
από την υλοποίηση των διατάξεών του.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Ιουνίου 2018

Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
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Αριθμ. 2122.7-3/42101/2018 (2)
    Διάθεση ενός κατασχεμένου οχήματος στο ΛΣ-

ΕΛΑΚΤ για κάλυψη αναγκών του.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του εδαφίου δεύτερου της παρ. 1 του άρθ. 6 του 

ν. 3938/2011 «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περι-
στατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του 
Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α'61), όπως αντικαταστά-
θηκε από την παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4509/2017 
(Α'201).

β) Της παρ. 2 του άρθ. 6 του ν. 3938/2011 (Α'61), 
όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του αρθ. 13 του 
ν.4138/2013 «Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και 
άλλες διατάξεις» (Α'72).

γ) Του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α'26).

δ) Του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 «...Ανασύσταση του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του 

σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Με-
τονομασία...» (Α'114).

2. Την από 06-06-2018 πρόταση του Αρχηγού του Λι-
μενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής.

3. Την από 25-04-2017 Έκθεση κατάσχεσης, στο πλαί-
σιο της διενεργούμενης προανάκρισης για παράβαση 
των διατάξεων του ν. 4251/2014 «Κώδικας μετανάστευ-
σης ... και λοιπές διατάξεις» (Α'80).

4. Την αριθμ. 10/12-02-2018 απόφαση του Μονομε-
λούς Εφετείου Βορείου Αιγαίου.

5. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας Από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού.

6. Την ανάγκη κάλυψης επιχειρησιακών αναγκών του 
ΛΣ-ΕΛΑΚΤ με σκοπό την αποτελεσματική άσκηση της 
αποστολής του, αποφασίζουμε:

1. Τη διάθεση στο Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυ-
λακή του χερσαίου μέσου που περιγράφεται στο Πα-
ράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας.

2. Την ένταξη του χερσαίου μέσου στη δύναμη των 
επιχειρησιακών μέσων του Λιμενικού Σώματος-Ελληνι-
κής Ακτοφυλακής και τη στελέχωση και λειτουργία του 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΟΣ ΧΕΡΣΑΙΟΥ ΜΕΣΟΥ

Κατασκευαστής-μοντέλο TOYOTA HILUX
(φορτηγό)

Καύσιμο Πετρέλαιο

Κυβισμός 2.494 cc Τόπος φύλαξης ΚΛ Χίου

Αριθμός πλαισίου JTFWS796200001808 Κατάσταση μέσου Καλή

Αριθμός αναγνώρισης
κινητήρα

2KD-0857256 Λοιπός εξοπλισμός O φερόμενος επί του οχήματος εξο-
πλισμός, κατά το χρόνο της κατάσχε-
σής του

Χρώμα Ασημί Θέσεις επιβατών Δύο (02)

Έτος κατασκευής 2001 Διανυθέντα χλμ. 407.324

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

  Πειραιάς, 6 Ιουνίου 2018

Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Ι

(3)

    Αποδοχή πρότασης δωρεάς για ανάληψη του κό-

στους κατασκευής και τοποθέτησης τέντας στο 

ΠΛΣ 217 του Λιμεναρχείου Ύδρας από το Δημο-

τικό Λιμενικό ΤαμείοΎδρας.

  Με την 2824.76/42705/2018/ 07 Ιουνίου 2018 απόφα-
ση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 
του ν. 4182/2013, όπως αναδιατυπώθηκαν με το άρθρο 

32 του ν. 4223/2013, τις διατάξεις του άρθρου 28 του 
ν. 4484/2017 καθώς επίσης και αυτές των άρθρων 496-
512 του Αστικού Κώδικα, γίνεται αποδεκτή η με αριθμ. 
74/2018/18-04-2018 απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού 
Ταμείου Ύδρας περί ανάληψης του κόστους κατασκευής και 
τοποθέτησης τέντας στο ΠΛΣ 217 του Λιμεναρχείου Ύδρας, 
συνολικής αξίας χιλίων πενήντα τεσσάρων ευρώ (#1.054#€).

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ
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Αριθμ. απόφ. 729/30.5.2018 (4)
    Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών του Τμήματος Χημείας του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο 

«Επιστήμη Πολυμερών και Εφαρμογές της στη Βι-

ομηχανία»/«Polymer Science and its Applications 

in Industry».

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  Έχοντας 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.

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

3. Την αριθμ. 216772/Z1/8-12-2017 υπουργική από-
φαση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017, τ.Β΄) με τίτλο «Τρόπος κα-
τάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας 
και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Με-
ταπτυχιακών Σπουδών».

4. Τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 και την 
παρ. 3α του άρθρου 42 του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄38).

5. Tις 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.

6. Tις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄83), όπως τροπο-
ποιήθηκαν και ισχύουν.

7. Tο π.δ. 85/31-5-2013 (ΦΕΚ Α΄124) «Ίδρυση, μετονο-
μασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος 
στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών»

8. 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.

9. Την αριθμ. Β7/210/1998 (ΦΕΚ 673/Β’/3.7.1998), 
υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με την υπουργική απόφαση Β΄/196/1999 (ΦΕΚ 1495/
22.7.1999 τ.Β’), με την υπουργική απόφαση 46818/
Β7/2003 (ΦΕΚ 672/30.5.2003 τ.Β’), με την υπουργική 
απόφαση 139135/Β7/2006 (ΦΕΚ 1912/29.12.2006 τ.Β’), 
με την υπουργική απόφαση 127149/Β7/2007 (ΦΕΚ 
2409/21.12.2007 τ.Β’), και την υπουργική απόφαση 
114934/Β7/2009 (ΦΕΚ 2201/2.10.2009 τ.Β’) και τις πρυ-
τανικές πράξεις αριθμ. 116/2-10-2015 (ΦΕΚ 2276Β’/
21-10-2015) και 263/26.8.2016 (ΦΕΚ 2890Β’/12-9-2016) 
ΦΕΚ ίδρυσης ή/και τροποποίησης του ΠΜΣ.

10. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Χημείας του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 5/3/2018).

11. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (4η συνεδρίαση 2-4-2018).

12. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ 
(13η συνεδρίαση 4-4-2018)

13. το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη εις βάρους του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Την επανίδρυση και λειτουργία Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Χημείας του ΕΚΠΑ, 
με τίτλο «Επιστήμη Πολυμερών και Εφαρμογές της στη 
Βιομηχανία», από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, ως 
ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

Το Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών θα 
οργανώσει και θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 
2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) 
με τίτλο «Επιστήμη Πολυμερών και Εφαρμογές της στη 
Βιομηχανία», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην 
«Επιστήμη Πολυμερών και Εφαρμογές της στη Βιομη-
χανία» έχει ως αντικείμενο τη γνωστική περιοχή της 
Επιστήμης των Πολυμερών και τις Εφαρμογές της στη 
Σύγχρονη Τεχνολογία.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι:
α) Η παροχή γνώσεων στους μεταπτυχιακούς φοιτητές 

στη βασική, συστηματική και επιστημονική έρευνα, που 
συμβάλλει στη συνεχώς εξελισσόμενη επιστήμη της Χημείας

β) Η δημιουργία ικανού ανθρώπινου δυναμικού που 
θα στελεχώσει:

• Τη βιομηχανία πλαστικών, η οποία στον τόπο μας 
κατέχει κυρίαρχη θέση στη χημική βιομηχανία και παίζει 
σπουδαίο ρόλο στην εθνική οικονομία,

• τη βιομηχανία που σχετίζεται με τα πολυμερή (χρώ-
ματα, μελάνια, καλλυντικά, κ.λπ).

• την τριτοβάθμια εκπαίδευση,
• τα ερευνητικά ιδρύματα και
• διάφορες δημόσιες υπηρεσίες.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.) στη «Επιστήμη Πολυμερών και Εφαρμογές 
της στη Βιομηχανία» (MSc in «Polymer Science and its 
Applications in Industry»)

Άρθρο 4
Φοίτηση στο ΠΜΣ

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

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή 
εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απα-
σχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς 
και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα.
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος 
ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
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Άρθρο 5
Χρηματοδότηση ΠΜΣ

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «Επιστήμη Πολυμερών 
και Εφαρμογές της στη Βιομηχανία» θα καλύπτεται από:

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

- πόρους από ερευνητικά προγράμματα,
- πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ή άλλων διεθνών οργανισμών,
- μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κον-

δυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΑΕΙ,
- παροχή υπηρεσιών προς τρίτους (π.χ. Βιομηχανίες, 

Δημόσιους φορείς κ.λπ.),
- κάθε άλλη νόμιμη πηγή,
- από τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών, 

τα οποία ανέρχονται σε 2.400 ευρώ.
Η επιβολή τέλους φοίτησης/διδάκτρων κρίνεται ανα-

γκαία, γιατί η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής 
εργασίας έχει ιδιαίτερα υψηλό κόστος, αφού απαιτεί 
την αγορά βιβλίων, εκπαιδευτικού υλικού, αναλωσίμων 
(υαλικά, πλαστικά) και χημικών αντιδραστηρίων, την 
προμήθεια και συντήρηση σύγχρονου επιστημονικού 
εξοπλισμού. Κανένας από τους διδάσκοντες δε λαμβάνει 
επιμίσθιο για τη συμμετοχή του στο συγκεκριμένο ΠΜΣ.

Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΠΜΣ

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2027-2028 εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής 
και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την παρ. 
8 του άρθρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 του 
ν.4485/2017.

Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα 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. 731/30.5.2018 (5)
    Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών του Τμήματος Χημείας του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο 

«Ανόργανη Χημεία και Εφαρμογές της στη Βιομη-

χανία» (« Inorganic Chemistry and its Application 

in Industry»).

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

   Έχοντας 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.

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

3. Την αριθμ. 216772/Z1/8-12-2017 υπουργική από-
φαση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017, τ.Β΄) με τίτλο «Τρόπος κα-
τάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας 
και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Με-
ταπτυχιακών Σπουδών».

4. Τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 και την παρ. 
3α του άρθρου 42 του ν.4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄38).

5. 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,

6. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄83), όπως τροπο-
ποιήθηκαν και ισχύουν.

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

8. 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.

9. Το ΦΕΚ ίδρυσης του ΠΜΣ, 2844/ Β΄/7-9-2016.
10. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμή-

ματος Χημείας του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 5-3-2018).
11. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυ-

χιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (4η συνεδρίαση 2-4-2018).
12. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ 

(13η συνεδρίαση 4-4-2018).
13. το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 

δαπάνη εις βάρους του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Την επανίδρυση και λειτουργία Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Χημείας του ΕΚΠΑ, με 
τίτλο «Ανόργανη Χημεία και Εφαρμογές της στη Βιομηχα-
νία», από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

Το Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
θα οργανώσει και θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό 
έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ) με τίτλο «Ανόργανη Χημεία και Εφαρμογές της 
στη Βιομηχανία», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφα-
σης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) έχει 
ως αντικείμενο το πεδίο της Ανόργανης Χημείας, της Ανόρ-
γανης Χημικής Τεχνολογίας και των Eφαρμογών της στη 
Βιομηχανία. Η τελευταία εκτείνεται από την βιομηχανία 
αδρανών υλικών στη βιομηχανία φαρμάκων, διαγνωστικών 
υλικών, καλλυντικών, νανοϋλικών, υλικών αποθήκευσης 
πληροφοριών, ενέργειας και περιβάλλοντος.
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Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή υψηλού επιπέδου 
μεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε επίπεδο Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών σπουδών (Δ.Μ.Σ.) - Master of Science 
(M.Sc.) στα επιστημονικά πεδία του γνωστικού αντικειμέ-
νου της Ανόργανης Χημείας και της Ανόργανης Χημικής 
Τεχνολογίας. Το γνωστικό αυτό αντικείμενο ασχολείται 
με τις θεμελιώδεις αρχές αλλά και το ρόλο που διαδρα-
ματίζουν τα διάφορα μεταλλικά ιόντα και λοιπά ανόρ-
γανα στοιχεία στα υλικά, στην ενέργεια, στα βιολογικά 
συστήματα και στη ζωή. Ο κατάλογος των εφαρμογών 
του πεδίου αυτού είναι ανεξάντλητος και σε όλες τις ανα-
φορές κεντρικό ρόλο έχει το μεταλλοϊόν και οι μέθοδοι 
σύνθεσης και ανάλυσης των προϊόντων.

Ολοκληρώνοντας το Πρόγραμμα, οι απόφοιτοι απο-
κτούν τα κατάλληλα εφόδια για την επιλογή τους και την 
απασχόληση τους σε Ερευνητικά Ινστιτούτα και Εργαστή-
ρια του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, Χημικές (Χρωμά-
των, Τροφίμων, Πετρελοειδών), Φαρμακευτικές και σε 
λοιπές εταιρείες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, Εταιρείες 
Ενέργειας, Ανακύκλωσης Προϊόντων, Λιπασμάτων κλπ, 
στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και σε Εργαστήρια Ι.Ε.Κ., 
Α.Ε.Ι., κλπ, σε Εργαστήρια R&D και Αναλύσεων Εταιρειών 
και Νοσοκομείων, στη Στελέχωση Δημόσιων και Ιδιωτικών 
Φορέων Παροχής Υπηρεσιών. Επιπλέον, υπάρχει η δυνα-
τότητα συνέχισης των σπουδών για την απόκτηση διδα-
κτορικού διπλώματος σε διάφορους τομείς της Χημείας.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.) στη «Ανόργανη Χημεία και Εφαρμογές της 
στη Βιομηχανία» (MSc in Inorganic Chemistry and its 
Applications in Industry )

Άρθρο 4
Φοίτηση στο ΠΜΣ

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

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή 
εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απα-
σχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς 
και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Τα μαθήματα διεξάγονται στην Ελληνική. Μπορεί μέ-
ρος των μαθημάτων να διδαχθεί και στην Αγγλική γλώσ-
σα με σκοπό 1) την προσέλκυση αλλοδαπών φοιτητών 
στα μαθήματα, 2)την δυνατότητα παρακολούθησης 
μαθημάτων από φοιτητές εισερχόμενους του προγράμ-
ματος Erasmus και 3) την εξοικείωση των φοιτητών του 
Π.Μ.Σ. στην αγγλική ορολογία και γλώσσα.

Η συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 
μπορεί να γίνει στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα, σύμ-
φωνα με την απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής κατά 
την ανάθεση του θέματος της διπλωματικής εργασίας.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος 
ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Άρθρο 5
Χρηματοδότηση ΠΜΣ

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «Ανόργανη Χημεία 
και Εφαρμογές της στη Βιομηχανία» θα καλύπτεται από:

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

- πόρους από ερευνητικά προγράμματα,
- πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ή άλλων διεθνών οργανισμών,
- μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κον-

δυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΑΕΙ,
- κάθε άλλη νόμιμη πηγή,
- τέλη φοίτησης
Η επιβολή τελών φοίτησης κρίνεται αναγκαία καθώς 

τα λειτουργικά έξοδα του Π.Μ.Σ. δεν μπορούν να καλυ-
φθούν στο σύνολό τους από τις άλλες πηγές χρηματοδό-
τησης. Τα τέλη φοίτησης προορίζονται για την εκπαίδευ-
ση των φοιτητών και αποτελούν μόνο ένα απαραίτητο 
τμήμα του συνολικού κόστους που απαιτείται για τη 
λειτουργία του Π.Μ.Σ. 

Στα λειτουργικά έξοδα συμπεριλαμβάνονται οι δαπά-
νες αναλωσίμων, χημικών ουσιών και εξειδικευμένων 
αναλύσεων που απαιτούνται για την διπλωματική εργα-
σία ειδίκευσης των φοιτητών. Επίσης δαπάνες συντήρη-
σης οργάνων και χώρων, υπολογιστές και προγράμματα 
υπολογιστών, οπτικοακουστικά μέσα, γραφική ύλη κ.ά.. 
Το κόστος αυτών των δαπανών είναι ιδιαιτέρως υψηλό, 
ως εκ τούτου τα επιβαλλόμενα τέλη είναι το ελάχιστο 
ποσό που μπορεί να εξασφαλίσει την εκτέλεση των ερευ-
νητικών εργασιών των μεταπτυχιακών φοιτητών, αλλά 
και τη συμμετοχή τους σε Θερινά Σχολεία που οργανώ-
νονται από το Π.Μ.Σ. ή τη συμμετοχή τους σε Διεθνή 
και Ελληνικά συνέδρια. Επιπλέον καλύπτονται και έξοδα 
μετακίνησης και διαμονής των φοιτητών σε εργαστήρια 
Πανεπιστημίων ή Ερευνητικών Ιδρυμάτων της ημεδα-
πής, για μικρό χρονικό διάστημα προς εξοικείωσή τους 
με τεχνικές που δεν διαθέτει το ΕΚΠΑ. Τα Π.Μ.Σ. ‘Ανόρ-
γανη Χημεία και Εφαρμογές της στη Βιομηχανία» είναι 
ένα πειραματικό Π.Μ.Σ. απαραίτητο για την εκπαίδευση 
επιστημόνων που θα στελεχώσουν τόσο ερευνητικούς 
φορείς όσο και τις βιομηχανίες, και επομένως είναι απα-
ραίτητη η άρτια επιστημονική και πρακτική εκπαίδευσή 
τους. Μέρος των διδάκτρων επιστρέφεται στους φοιτη-
τές ως υποτροφία.

Άρθρο 6 
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΠΜΣ

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2027-2028 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
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