
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της 5059/10.07.2018 (Β’ 3282) από-
φασης Συγκλήτου Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών που αφορά στην ίδρυση του Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: 
«Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ψη-
φιακές Μεθόδους για τις Ανθρωπιστικές Επιστή-
μες» του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής 
Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας 
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και της 
5620/27.07.2018 (Β’ 3282) απόφασης Συγκλήτου 
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Αρ. Συ-
νεδρίασης 16η/05.07.2018) που αφορά στον κα-
νονισμό του ανωτέρω Π.Μ.Σ.

2 Διορθώσεις σφαλμάτων και προσθήκες στον Κα-
νονισμό διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος 
Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώ-
που της Σχολής Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και 
Ανάπτυξης του Γ.Π.Α.

3 Μετατροπή της θέσης του Γεωργίου Παρά του 
Σπυρίδωνος, από προσωποπαγή θέση μόνιμου 
Λέκτορα Εφαρμογών σε προσωποπαγή θέση μό-
νιμου Λέκτορα του Γενικού Τμήματος, με έδρα τη 
Λαμία, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

4 Μετατροπή της θέσης του Χαράλαμπου Καρανίκα 
του Βασιλείου, από οργανική θέση επί θητεία Λέ-
κτορα Εφαρμογών σε οργανική θέση επί θητεία 
Λέκτορα του Γενικού Τμήματος, με έδρα τη Λαμία, 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

5 Έγκριση αποζημίωσης υπερωριακής απασχόλη-
σης, νυχτερινών, εργασίμων ημερών και ημερή-
σιας ή νυχτερινής που παρέχεται Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες υπαλλήλων του Γ.Ν. Μυτιλή-
νης «Βοστάνειο», μόνιμων και με σχέση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου έτους 2019.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 2640 (1)
   Τροποποίηση της 5059/10.07.2018 (Β' 3282) από-

φασης Συγκλήτου Οικονομικού Πανεπιστημίου 

Αθηνών που αφορά στην ίδρυση του Προγράμ-

ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτ-

λο: «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις 

Ψηφιακές Μεθόδους για τις Ανθρωπιστικές Επι-

στήμες» του Τμήματος Πληροφορικής της Σχο-

λής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφο-

ρίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 

και της 5620/27.07.2018 (Β' 3282) απόφασης Συ-

γκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθη-

νών (Αρ. Συνεδρίασης 16η/05.07.2018) που αφο-

ρά στον κανονισμό του ανωτέρω Π.Μ.Σ.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
(Αριθμ. Συνεδρίαση 10η/11.04.2019) 

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

γία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114), ιδίως τα άρθρα 30 έως και 37, 
43 έως και 45 και 85 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,

2. τις διατάξεις του ν. 3374/2005, (Α΄ 189) και ιδίως 
τα άρθρα 14 και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην 
ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώ-
ρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος» 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

3. τις διατάξεις του ν. 4386/2016, (Α΄ 83) «Ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν,

4. τις διατάξεις του ν. 4009/2011, (Α' 195), «Δομή, λει-
τουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 
διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
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5. την υπουργική απόφαση με αριθμό 216772/Ζ1/
8-12-2017 (Β΄ 4334): «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού 
προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμό-
τητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών»,

6. τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό: α) 163204/
Ζ1/29-9-2017 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ «Εφαρμογή των διατάξεων 
του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών 
σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-Λοι-
πά θέματα», β)164530/Ζ1/3-10-2017 ΕΠΕΙΓΟΝ «Άμεσες 
ενέργειες και χρονοδιάγραμμα όσον αφορά τη λει-
τουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας 
(Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. μετά τη δημοσίευση του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114)», γ) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινήσεις σχετι-
κά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), 
και δ) 227378/Ζ1/22-12-2017 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ «Εφαρμογή 
των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα με-
ταπτυχιακών σπουδών»,

7. την εισήγηση του Τμήματος Πληροφορικής της Σχο-
λής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που αφορά στην 
ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών στις Ψηφιακές Μεθόδους για τις Ανθρωπιστικές 
Επιστήμες», όπως αυτή διαμορφώνεται από τα αποσπά-
σματα πρακτικών των αποφάσεων της Συνέλευσης του 
(συνεδρίες 6η/14.02.2018, 7η/21.03.2018 και 2η έκτα-
κτη/21.06.2018),

8. την 2271/02.04.2018 εισήγηση της Επιτροπής Με-
ταπτυχιακών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημί-
ου Αθηνών, που αφορά στη ίδρυση του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ψηφιακές Μεθόδους για 
τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες»,

9. το 1343/05.07.2012 έγγραφο της Α.ΔΙ.Π. από το 
οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής 
Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οι-
κονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,

10. την 115609/Ζ1/09.07.2018 έγκριση δημοσίευσης 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της παρούσας από-
φασης από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων,

11. την 5059/10.07.2018 (Β΄ 3282) απόφαση της Συ-
γκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Αρ. 
Συνεδρίασης 15η/21-06-2018) που αφορά στην ίδρυση 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) 
με τίτλο: «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις 
Ψηφιακές Μεθόδους για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες» 
του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών και 
Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπι-
στημίου Αθηνών, ιδίως το άρθρο 4, παρ. 4,

12. το απόσπασμα πρακτικών απόφασης της Συνέλευ-
σης του Τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Πα-

νεπιστημίου Αθηνών (συνεδρία 2η έκτακτη/20.06.2018), 
που αφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) 
με τίτλο: «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις 
Ψηφιακές Μεθόδους για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες» 
του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών και 
Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανε-
πιστημίου Αθηνών,

13. την 5620/27.07.2018 (Β΄ 3282) απόφαση της Συγκλή-
του του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Αρ. Συνεδρί-
ασης 16η/05-07-2018), που αφορά στον κανονισμό μετα-
πτυχιακών σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών στις Ψηφιακές Μεθόδους για τις Ανθρωπιστικές 
Επιστήμες του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επι-
στημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομι-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών, ιδίως το άρθρο 8, παρ. 2,

14. την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Πλη-
ροφορικής (6η/20.03.2019 συνεδρίαση), που αφορά 
στην έγκριση τροποποίησης τίτλου μαθήματος και 
αναθέσεων διδασκαλίας εαρινού εξαμήνου 2018-19 του 
Π.Μ.Σ. στις Ψηφιακές Μεθόδους για τις Ανθρωπιστικές 
Επιστήμες του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επι-
στημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονο-
μικού Πανεπιστημίου Αθηνών,

15. το γεγονός ότι η τροποποίηση τίτλου μαθήματος 
δεν επιφέρει αλλαγές στα συνοδευτικά έγγραφα (μελέτη 
σκοπιμότητας, αναλυτικό προϋπολογισμό λειτουργίας 
και έκθεση Τμήματος), που διαβιβάστηκαν στον Υπουρ-
γό Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων με το αριθμ. 
πρωτ. Ο.Π.Α. 4648/27.06.2018 (107378/28.06.2018 αριθμ. 
πρωτ. εισερχομένου ΥΠ.Π.Ε.Θ.), καθώς και στα λοιπά άρ-
θρα της εισήγησης για την ίδρυση του Π.Μ.Σ. με τίτλο: 
«Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ψηφιακές 
Μεθόδους για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες», η οποία 
δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β' 
3282/2018) μετά από την 115609/Ζ1/09.07.2018 έγκρι-
ση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
αποφασίζει:

α) τη μετονομασία του μαθήματος «Νομικά θέματα 
Διαχείρισης Πληροφοριών και Ψηφιακών Μέσων» (Ε8) σε 
«Διαχείριση Δικαιωμάτων και Μικτά Μέσα» (Rights and 
Remixed Media) (E8), στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών στις Ψηφιακές Μεθόδους για τις Ανθρωπιστι-
κές Επιστήμες του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής 
Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικο-
νομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,

β) την τροποποίηση του τίτλου του ανωτέρω μαθή-
ματος στον πίνακα μαθημάτων της παρ. 3 του άρθρου 
4 «Πιστωτικές Μονάδες - Πρόγραμμα Μαθημάτων» της 
5059/10.07.2018 (Β΄ 3282) απόφασης Συγκλήτου Οικονο-
μικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που αφορά στην ίδρυση του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: 
«Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ψηφιακές Με-
θόδους για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες» του Τμήματος 
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Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών,

γ) την τροποποίηση του τίτλου του ανωτέρω μαθήματος (Ε8) στο παράρτημα 1 «Περιεχόμενο Μαθημάτων - 
Ελάχιστες Διδακτικές ώρες» της 5620/27.07.2018 (Β' 3282) απόφασης Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημί-
ου Αθηνών (Αρ. Συνεδρίασης 16η/05.07.2018), που αφορά στον κανονισμό του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ψηφιακές Μεθόδους για τις Ανθρωπιστικές 
Επιστήμες» του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 18 Απριλίου 2018

Ο Πρύτανης

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
Ι

    Αριθμ. 5045 (2)
Διορθώσεις σφαλμάτων και προσθήκες στον Κανονισμό διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης 

Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου της Σχολής Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης του Γ.Π.Α. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
(Συνεδρίες: 552/18.03.2019 και 554/16.04.2019)

  Έχοντας υπόψη:
(α) την απόφαση 6834/06.09.2018 (ΦΕΚ 4352/ τ.Β΄/1.10.2018)
(β) την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου (Συνεδρία: 

537/05.07.2018)
(γ) το με αρίθμ. πρωτ. 262/19.02.2019 έγγραφο του Προέδρου του Τμήματος ΕΤ & ΔΑ, Π. Ταραντίλη
(δ) το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρα-

τικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Εγκρίνει την τροποποίηση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Δια-

τροφής του Ανθρώπου της Σχολής Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης του Γ.Π.Α. ως ακολούθως:
(α) τροποποιεί το Παράρτημα ως προς τα σημεία Α, Β & Γ:
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  Αθήνα, 20 Μαΐου 2019
Ο Πρύτανης

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΙΝΤΖΙΟΣ
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    Αριθμ. 10204/19/ΓΠ (3)
Μετατροπή της θέσης του Γεωργίου Παρά του 

Σπυρίδωνος, από προσωποπαγή θέση μόνιμου 

Λέκτορα Εφαρμογών σε προσωποπαγή θέση μό-

νιμου Λέκτορα του Γενικού Τμήματος, με έδρα τη 

Λαμία, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 83/84 (Α΄ 31) «Ίδρυση Πανε-

πιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και του Πανε-
πιστημίου Θεσσαλίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
σήμερα.

2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α΄/6.9.2011) 
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπου-
δών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων», όπως ισχύει σήμερα.

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α΄/4.8.2017) 
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις της παρ. 3 περ. δ', του άρθρου 9 του 
ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13/τ.Α΄/29.01.2019) «Συνέργειες 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, 
Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις».

5. Την αριθμ. 127422/Ζ1/26-07-2018 (ΦΕΚ 463/
τ.ΥΟΔΔ/17-08-2018) διαπιστωτική πράξη του Υπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την εκλογή 
Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπι-
στημίου Θεσσαλίας.

6. Τη με αρ. πρωτ. 2651/19/ΓΠ/ 12.02.2019 Πράξη έντα-
ξης του Γεωργίου Παρά του Σπυρίδωνος, σε προσωπο-
παγή θέση Λέκτορα Εφαρμογών στο Γενικό Τμήμα του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με έδρα τη Λαμία.

7. Τη με αρ. πρωτ. 7714/19/ΓΠ/01-04-2019 αίτηση του 
Παρά Γεωργίου.

8. Η με αρ. 32-1048/05-07-2007 Πράξη του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 
για την αναγνώριση του διδακτορικού διπλώματος του 
Παρά Γεωργίου.

9. Την αριθμ. 214/19-4-2019 απόφαση της Συγκλήτου 
για μετατροπή της θέσης του Παρά Γεωργίου.

10. Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του Γεωρ-
γίου Παρά του Σπυρίδωνος.

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

Τη μετατροπή της θέσης, του Γεωργίου Παρά του 
Σπυρίδωνος μέλους του Διδακτικού Ερευνητικού Προ-
σωπικού (Δ.Ε.Π.), του Γενικού Τμήματος, με έδρα τη Λα-
μία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, από προσωποπαγή 
μόνιμη θέση Λέκτορα Εφαρμογών σε προσωποπαγή 
μόνιμη θέση Λέκτορα, επειδή είναι κάτοχος διδακτορι-
κού διπλώματος, αναδρομικά από 29-01-2019 ημερο-
μηνία δημοσίευσης του ν. 4589/2019 (Α΄13), σύμφωνα 
με όσα ορίζονται στην παρ. 3 περ. δ΄ του άρθρου 9 του 
ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13/τ.Α΄/29-01-2019).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Βόλος, 24 Απριλίου 2019

  Ο Πρύτανης

ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ

Ι

    Αριθμ. 10151/19/ΓΠ (4)
Μετατροπή της θέσης του Χαράλαμπου Καρανί-

κα του Βασιλείου, από οργανική θέση επί θητεία 

Λέκτορα Εφαρμογών σε οργανική θέση επί θη-

τεία Λέκτορα του Γενικού Τμήματος, με έδρα τη 

Λαμία, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 83/84 (Α΄ 31) «Ίδρυση Πανε-

πιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και του Πανε-
πιστημίου Θεσσαλίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
σήμερα.

2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α΄/6.9.2011) 
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπου-
δών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων», όπως ισχύει σήμερα.

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α΄/4.8.2017) 
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις της παρ. 3 περ. δ΄, του άρθρου 9 του 
ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13/τ.Α΄/29-01-2019) «Συνέργειες 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, 
Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις».

5. Την αριθμ. 127422/Ζ1/26-07-2018 (ΦΕΚ 463/
τ. ΥΟΔΔ/17-08-2018) διαπιστωτική πράξη του Υπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την εκλογή 
Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπι-
στημίου Θεσσαλίας.

6. Τη με αριθμ. πρωτ. 2651/19/ΓΠ/ 12.02.2019 Πράξη 
ένταξης του Χαράλαμπου Καρανίκα του Βασιλείου, σε 
οργανική θέση Λέκτορα Εφαρμογών στο Γενικό Τμήμα 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με έδρα τη Λαμία.

7. Τη με αριθμ. πρωτ. 6113/19/ΓΠ/13-03-2019 αίτηση 
του Χαράλαμπου Καρανίκα.

8. Η με αριθμ. 31-3419/05-10-2009 Πράξη του 
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την αναγνώριση του διδακτορικού δι-
πλώματος του Καρανίκα Χαράλαμπου.

9. Την αριθμ. 214/19-4-2019 απόφαση της Συγκλήτου 
για μετατροπή της θέσης του Χαράλαμπου Καρανίκα.

10. Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του Χαρά-
λαμπου Καρανίκα του Βασιλείου.

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

Τη μετατροπή της θέσης, του Χαράλαμπου Καρανί-
κα του Βασιλείου, μέλους του Διδακτικού Ερευνητικού 
Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), του Γενικού Τμήματος, με έδρα 
τη Λαμία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, από οργανι-
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κή θέση επί θητεία Λέκτορα Εφαρμογών σε οργανική 
θέση επί θητεία Λέκτορα, επειδή είναι κάτοχος διδακτο-
ρικού διπλώματος, αναδρομικά από 29.01.2019 ημερο-
μηνία δημοσίευσης του ν. 4589/2019 (Α΄ 13), σύμφωνα 
με όσα ορίζονται στην παρ. 3 περ. δ' του άρθρου 9 του 
ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13/τ.Α΄/29-01-2019).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Βόλος, 24 Απριλίου 2019

Ο Πρύτανης

ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ
Ι

    Αριθμ. 5053 (5)
Έγκριση αποζημίωσης υπερωριακής απασχόλη-

σης, νυχτερινών, εργασίμων ημερών και ημερή-

σιας ή νυχτερινής που παρέχεται Κυριακές και 

εξαιρέσιμες ημέρες υπαλλήλων του Γ.Ν. Μυτιλή-

νης «Βοστάνειο», μόνιμων και με σχέση εργασίας 

Ιδιωτικού Δικαίου έτους 2019.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
ΓΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-ΓΝ-ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ
(Αριθμ. Συνεδρίασης 8η/12.3.2019/ΘΕΜΑ 132ο)

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4024/2011 ( ΦΕΚ 

226/τ.Α΄/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενι-
αίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και 
άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαι-
σίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 - 2015», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/
28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και επο-
πτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 011/85/ΕΕ) - δημόσιο 
λογιστικό και άλλες διατάξεις.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 
270/τ.Α΄/24-12-2014), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
34, παρ. 8 του ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164/τ.Α΄/4-12-2015) 
και ισχύει.

4. Το π.δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/τ.Α΄/22-11-2010) «Ανά-
ληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».

5. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 17/Α΄/16-12-2015).
6 Την αριθμ. 2/1757/0026/10-1-2017 απόφαση 

του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 17/
12-1-2017).

7. Τις διατάξεις του Ν. 4461/2017 (ΦΕΚ 38/Α/28-3-17) 
8. Την αριθ. Γ4β/ΓΠ οικ. 95854/27-12-17 κοινή υπουρ-

γική απόφαση του Υπουργείου Υγείας.
9. Την αριθμ. 66751/31-12-18 (ΑΔΑ Ω752469Η2Ξ-

ΔΞΓ) απόφαση Κατανομής ανά Νοσοκομείο για το 
έτος 2019 υπερωριακής απασχόλησης, νυχτερινής και 
εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του μόνιμου προσωπι-
κού και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου των Νοσηλευτικών ιδρυμάτων της 2ης ΥΠΕ 
Πειραιώς και Αιγαίου.

10. Την αριθμ. 66743/31-12-18 (ΑΔΑ ΩΙ2Ο469Η2Ξ-
ΖΨΦ) απόφαση Κατανομής ανά Νοσοκομείο για το 
έτος 2019 για ενεργείς εφημερίες Χημικών, Βιοχημι-
κών, κλινικών Χημικών, Βιολόγων, Φαρμακοποιών Νο-
σοκομειακών Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων , Φυσικών 
Νοσοκομείων - Ακτινοφυσικών και Κτηνιάτρων των 
Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και 
Αιγαίου.

11. Το αριθμ. ΦΕΚ 468/τ.Β΄/18-2-2019 .
10. Τις υπηρεσιακές και λειτουργικές ανάγκες της Νο-

σηλευτικής, Τεχνικής, Ιατρικής και Διοικητικής Υπηρε-
σίας του Νοσοκομείου μας, λόγω της επί εικοσιτετραώ-
ρου λειτουργίας του και της μη επαρκούς κάλυψης των 
τμημάτων με το αναγκαίο προσωπικό.

11. Το γεγονός ότι το νοσοκομείο μας εκτελεί καθημε-
ρινά εφημερία και απαιτείται η απασχόληση του προ-
σωπικού και κατά τις Κυριακές -εξαιρέσιμες ,ότι απου-
σιάζει μεγάλος αριθμός προσωπικού κάνοντας χρήση 
υπόλοιπης κανονικής άδειας του προηγούμενου έτους 
, όπως και προσωπικό με χρήση άδειας ανατροφής, την 
μεγάλη έλλειψη προσωπικού λόγω συνταξιοδοτήσεων, 
και κυρίως τον εξαντλητικό φόρτο εργασίας λόγω του 
προσφυγικού προβλήματος.

Για τους παραπάνω λόγους το υπάρχων προσωπικό 
αναγκάζεται να εργάζεται εξαντλητικά πολλές επιπλέ-
ον του ωραρίου ώρες προκειμένου οι υπηρεσίες του 
Νοσοκομείου να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους 
εισηγούμαστε:

Όπως εγκρίνετε την κάλυψη των υπερωριών , νυχτερι-
νών, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών για Α΄ Εξάμηνο 
του έτους 2019 του προσωπικού που περιλαμβάνει τον 
αριθμό των υπαλλήλων, το σύνολο των ωρών και αριθμό 
εφημεριών, καθώς και την αντίστοιχη συνολική δαπάνη 
ύψους 398.600,00 € στους Κωδικούς Αριθμού Εξόδων 
(ΚΑΕ) 0261,0263 και 0269 ,ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΡΩΝ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΠΟΣΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 8 942 67.000,00€

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟΝ Π/Υ 
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

14 1680 9.600,00

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ 
ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΑ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

480 105.000 322.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 502 107.622 398.600,00€
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Οι ώρες της απασχόλησης καθ΄ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου ορίζονται ανά εξάμηνο, χωρίς να υπάρχει η 
δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των δυο εξαμήνων μέσα στο έτος ως εξής:

Η απογευματινή υπερωριακή εργασία ορίζεται ανά εξάμηνο μέχρι 120 ώρες ανά υπάλληλο και η υπερωριακή 
εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ορίζεται ανά εξάμηνο μέχρι 96 ώρες 
για τις νυκτερινές και μέχρι 96 ώρες για τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ανά υπάλληλο. Ακολουθεί διαλογική 
συζήτηση και το Δ.Σ ομόφωνα αποφασίζει: Εγκρίνει την κάλυψη των υπερωριών , νυχτερινών , Κυριακών και εξαι-
ρέσιμων ημερών για Α΄ Εξάμηνο του έτους 2019 του προσωπικού που περιλαμβάνει τον αριθμό των υπαλλήλων, 
το σύνολο των ωρών και αριθμό εφημεριών, καθώς και την αντίστοιχη συνολική δαπάνη ύψους 398.600,00 € στους 
Κωδικούς Αριθμού Εξόδων (ΚΑΕ) 0261, 0263 και 0269, ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΡΩΝ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΠΟΣΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 8 942 67.000 ,00€

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟΝ Π/Υ 
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

14 1680 9.600,00

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ,
ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΑ ΛΟΙΠΟΥ  ΠΡΟ-
ΣΩΠΙΚΟΥ

480 105.000 322.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 502 107.622 398.600,00€

Οι ώρες της απασχόλησης καθ΄ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου ορίζονται ανά εξάμηνο, χωρίς να υπάρχει 
η δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των δυο εξαμήνων μέσα στο έτος ως εξής:

Η απογευματινή υπερωριακή εργασία ορίζεται ανά εξάμηνο μέχρι 120 ώρες ανά υπάλληλο και η υπερωριακή 
εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ορίζεται ανά εξάμηνο μέχρι 96 ώρες 
για τις νυκτερινές και μέχρι 96 ώρες για τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ανά υπάλληλο.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Μυτιλήνη,  28 Μαρτίου 2019

Η Πρόεδρος 

ΑΝΝΑ ΖΕΡΒΟΥ   
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*02020970506190012*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:  
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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