
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός του ανώτατου ορίου των επιτρε-
πόμενων κατ’ έτος ημερών κίνησης εκτός έδρας 
υπαλλήλου του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα για το 
έτος 2017.

2 Καθιέρωση με αποζημίωση εργασίας, καθ’ υπέρ-
βαση του υποχρεωτικού ωραρίου και προς συ-
μπλήρωση αυτού, για το με σχέση εργασίας ιδι-
ωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού 
του νομικού προσώπου, κατόπιν προσωρινής δι-
αταγής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, 
μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2017.

3 Ίδρυση κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Τμήματος Γεωπονίας του Αριστοτε-
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε συνεργα-
σία με το Agrarian and Technological Institute του 
«Peoples’ Friendship University of Russia (RUDN)» 
με τίτλο: «Βιολογική Γεωργία (Organic Farming)».

4 Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης με 
αριθμό 203941/Ζ1/15-12-2014 (ΦΕΚ 3427/
τ.Β΄/19-12-2014) που αφορά στο Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Αρχιτε-
κτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με 
τίτλο: «Περιβαλλοντικός Αρχιτεκτονικός Σχεδια-
σμός». Αναμόρφωση του Προγράμματος.

5 Ένταξη με σύμβαση εργασίας ΙΔΑΧ διοικητικού 
υπαλλήλου σε συνιστώμενη, με μετατροπή της 
θέσης που υπηρετεί, οργανική θέση ΙΔΑΧ Ειδικού 
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) του 
Τ.Ε.Ι. Αθήνας, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 66 του 
ν. 4415/2016».

6 Ένταξη με σύμβαση εργασίας ΙΔΑΧ διοικητικού 
υπαλλήλου σε συνιστώμενη με μετατροπή της 
θέσης που υπηρετεί, οργανική θέση ΙΔΑΧ Ειδικού 
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) του 
Τ.Ε.Ι. Αθήνας, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 66 του 
ν. 4415/2016.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.   13450/173616 (1)
Καθορισμός του ανώτατου ορίου των επιτρεπό-

μενων κατ' έτος ημερών κίνησης εκτός έδρας 

υπαλλήλου του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα για το 

έτος 2017.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4368/2016 «Μέ-

τρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 21/2016/τ.Α΄), με το οποίο προ-
στίθεται άρθρο 28Α στο ν. 4325/2015.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4325/2015 «Εκ-
δημοκρατισμός της Διοίκησης-Καταπολέμηση γραφειο-
κρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Αποκατάσταση 
αδικιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 47/2015/τ.Α΄).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν.  3852/2010 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 
87/2010/τ.Α΄).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 3 της υποπα-
ραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του 
ν. 4336/2015 «Δαπάνες Μετακινουμένων υπαλλήλων 
εντός και εκτός επικράτειας» (ΦΕΚ 94/2015/τ.Α΄).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 138/2010 «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελ-
λάδας» (ΦΕΚ 231/2010/τ.Α΄) και ειδικότερα το άρθρο 
24 αυτού.

6. Την απόφαση 13917/15-5-2017 του Υπουργού 
Εσωτερικών περί διορισμού Συντονιστή στην Αποκε-
ντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 
250/2017/ΥΟΔΔ).

7. Το αριθμ. πρωτ: 4662/02.10.2017 έγγραφο του Δή-
μου Λίμνης Πλαστήρα, αποφασίζουμε:

Α. Καθορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων 
κατ' έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλ-
λήλων που υπηρετούν στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα για 
το έτος 2017 ως εξής:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Α/Α Κατηγορία Κλάδος/Ειδικότητα Ανώτατο όριο ημερών
κατά έτος/υπάλληλο ΑΡΙΘΜΟΣ

1 ΠΕ7 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 30 1

2 ΠΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 20 2

3 ΠΕ14 ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 20 1

4 ΠΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 20 2

5 ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 20 4

6 ΔΕ28 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Μ.Ε. 20 2

7 ΔΕ29 ΟΔΗΓΩΝ 20 1

8 ΠΕ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 20 1

9 ΤΕ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 20 1

Από την παρούσα απόφαση θα προκληθεί σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα Ν. Λά-
ρισας οικ. έτους 2017, δαπάνη ύψους 1.000,00€ Κ.Α. 10-6422.01 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση με-
τακινούμενων υπαλλήλων».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Λάρισα, 27 Οκτωβρίου 2017 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ

Ι

    Αριθμ. απόφ. 188/2017 (2)
Καθιέρωση με αποζημίωση εργασίας, καθ’ υπέρ-

βαση του υποχρεωτικού ωραρίου και προς συ-

μπλήρωση αυτού, για το με σχέση εργασίας ιδι-

ωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού 

του νομικού προσώπου, κατόπιν προσωρινής δι-

αταγής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, 

μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2017.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ
“ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ”»

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 σύμ-

φωνα με τις οποίες ο Δήμαρχος είναι Προϊστάμενος των 
υπηρεσιών του Δήμου και τις διευθύνει, είναι προϊστά-
μενος όλου του προσωπικού του Δήμου και εκδίδει τις 
πράξεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για διο-
ρισμό, τις κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβολές και την 
άσκηση πειθαρχικού ελέγχου.

2. Την με αριθ. 122/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου του Δήμου Καλλιθέας, με την οποία ορίσθηκαν 
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προ-
σώπου και Πρόεδρος του ο δημοτικός σύμβουλος Κων-
σταντίνος Αγγ. Ευσταθίου.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Δια-
χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ τ. Α΄ 176)

4. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 176 του ν. 3584/2007 
(ΦΕΚ τ. Α΄ 143).

5. Την με αριθ. 10260/8605 απόφαση του Γενικού Γραμ-
ματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, σύμφω-
να με την οποία εγκρίνεται η 19/2014 απόφαση του Δι-
οικητικού Συμβουλίου, «περί καθιέρωσης διαφορετικού 
ωραρίου στις υπηρεσίες του νομικού προσώπου» (ΦΕΚ 
761/τ.Β΄/27.3.2014) και συγκεκριμένα:

τη λειτουργία σε 18ωρη βάση (07.00-24.00) καθώς και 
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες της Διεύθυνσης 
Άθλησης, διότι λειτουργούν δέκα (10) αθλητικές εγκα-
ταστάσεις όπου διεξάγονται αγώνες και πρωταθλήματα 
όλων των κατηγοριών ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, 
πετοσφαίρισης, χειροσφαίρισης, αλλά και τουρνουά μα-
ζικής άθλησης, επίσης η Διεύθυνση άθλησης διαχειρί-
ζεται τη ναυταθλητική μαρίνα που λειτουργεί όλες τις 
ημέρες του μήνα, Κυριακές και εξαιρέσιμες, διότι το επι-
βάλλουν οι ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας της.

6. Την υπ’ αριθμό: 174/2017 απόφαση Πρόεδρου, από-
φαση αποδοχής υπηρεσιών προσωπικού με σύμβαση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, κατόπιν 
προσωρινής διαταγής του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών.

7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή της καθιέρω-
σης της υπερωριακής απασχόλησης, σε συνδυασμό με 
την κατανομή της, προκαλείται δαπάνη μέχρι του ποσού 
των 10.000,00 ευρώ, η οποία θα βαρύνει τη με στοιχεία 
Κ.Α.15.6042.0001 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού 
του έτους 2017, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε εργασία καθ' υπέρβαση του υποχρεω-
τικού ωραρίου, ή προς συμπλήρωσή του:
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• Απογευματινή, πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου μέχρι 22η ώρα, έως 60 ώρες ανά υπάλληλο.
• Εργασία ημερήσια που παρέχεται Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες πέραν της υποχρεωτικής, από την 6η πρωινή 

μέχρι την 22η ώρα.
• Εργασία νυχτερινή εργάσιμων ημερών που παρέχεται για τη συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας.
Μέσα στα όρια που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 και της παρ. 2 του άρθρου 48 του 

ν. 3584/2007, μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2017, ως εξής:

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ι.Δ.Ο.Χ. (ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ):

ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡ. 

ΑΤΟ-
ΜΩΝ

Εργασία καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού 
ωραρίου

Εργασία προς συμπλήρωση 
του υποχρεωτικού ωραρίου

Απογευμα-
τινή 

υπερωρι-
ακή 

εργασία 
μέχρι 22η 

ώρα

Νυχτερινή 
εργασία 
(22η- 6η 
πρωινή) 

εργάσιμων 
ημερών 

πέρα από 
την εβδο-
μαδιαία 

υποχρεω-
τική

Ημερήσια 
(6η πρωινή-

22η ώρα) 
Κυριακών 
και εξαι-
ρέσιμων 
ημερών 

πέρα από 
την εβδο-
μαδιαία 

υποχρεω-
τική

Νυχτερινή 
(22η ώρα - 
6η πρωινή) 
Κυριακών 
και εξαι-
ρέσιμων 
ημερών 

πέρα από 
την εβδο-
μαδιαία 

υποχρεω-
τική

Νυκτερινή 
εργάσιμων 

ημερών

Νυκτερινή 
ή ημερήσια 

Κυριακών και 
εξαιρέσιμων 

ημερών

ΥΕ
ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

6 240 192 600

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 9 360 288 900

ΣΥΝΟΛΟ 15 600 480 1.500

Ο αριθμός των υπαλλήλων και των ωρών καθορίζεται με την παρούσα στα όρια των πιστώσεων του προϋπολο-
γισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Καλλιθέα, 25 Οκτωβρίου 2017 

Ο Πρόεδρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Ι

    Αριθμ. 5467 (3)
Ίδρυση κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών του Τμήματος Γεωπονίας του Αριστοτε-

λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε συνεργα-

σία με το Agrarian and Technological Institute του 

«Peoples’ Friendship University of Russia (RUDN)» 

με τίτλο: «Βιολογική Γεωργία (Organic Farming)».

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6 

(ΦΕΚ 148 τ.Α΄) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές 
σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του 
άρθρου 24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 τ.Α΄), του άρθρου 
27 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α΄) και του άρθρου 37, παρ. 
5 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α΄).

2. Τις διατάξεις της παρ.11α του άρθρου 80 του 
ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφά-
λιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των 

ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποι-
ήθηκε με τις διατάξεις: της παρ. γ΄ του άρθρου 47 του 
ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 τ.Α΄), της παρ. 8 του άρθρου 5 
του ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ.Α΄), της παρ. 2 του άρθρου 
34 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ.Α΄) και του άρθρου 34 ν. 
4301/2014 (ΦΕΚ 223 τ.Α΄).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυ-
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 τ. Α΄).

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 τ.Α΄) και ιδί-
ως τα άρθρα 14 και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην 
ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώ-
ρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος» 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 85 παρ. 2 του ν. 4485/4-8-
2017 (ΦΕΚ 114/τ. Β΄/4-8-2017) «Οργάνωση και λειτουργία 
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις».

6. Την εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ με αριθμό 163204/Ζ1/
29-9-2017: «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 
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(Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκπό-
νησης διδακτορικών διατριβών».

7. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύν-
θεσης (συνεδρίαση αριθμ. 329/11-5-2017) του Τμήματος 
Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης.

8. Την έγκριση της συγκλήτου (συνεδρίαση αριθμ. 
2946/31-8-2017) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης.

9. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του 
Τμήματος Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημί-
ου Θεσσαλονίκης και του Agrarian and Technological 
Institute του «Peoples’ Friendship University of Russia 
(RUDN)», για την ίδρυση και λειτουργία του Αγγλόφω-
νου κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με 
τίτλο: «Βιολογική Γεωργία (Organic Farming)».

10. Το έγγραφο με αριθμ. 1647/23-6-2014 της Α.ΔΙ.Π., 
σύμφωνα με το οποίο έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση του Τμήματος Γεωπονίας του Α.Π.Θ.

11. Το γεγονός ότι το «Peoples’ Friendship University 
of Russia (RUDN)», έχει αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ ως 
ομοταγές ίδρυμα προς τα ελληνικά ΑΕΙ.

12. Τη με αριθμό 22891/30-8-2017 θετική εισήγηση 
της ΜΟΔΙΠ Α.Π.Θ. για την ίδρυση κοινού Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Βιολογική Γεωλο-
γία (Organic Farming) μεταξύ του Τμήματος Γεωπονίας 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και 
του Agrarian and Technological Institute του «Peoples’ 
Friendship University of Russia (RUDN)».

13. To γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την ίδρυση και λειτουργία από το ακα-
δημαϊκό έτος 2017-2018 του αγγλόφωνου κοινού Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γεω-
πονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
σε συνεργασία με το Agrarian and Technological Institute 
του «Peoples’ Friendship University of Russia (RUDN)» με 
τίτλο: «Βιολογική Γεωργία (Organic Farming)» ως εξής:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

Το Τμήμα Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας, Δασο-
λογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτε-
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το Agrarian 
and Technological Institute του «Peoples’ Friendship 
University of Russia (RUDN)», συνδιοργανώνουν και 
λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 το Αγ-
γλόφωνο κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο: «Βιολογική Γεωργία (Organic Farming)».

Τη διοικητική υποστήριξη του προγράμματος όσον 
άφορα στις δραστηριότητες που θα λαμβάνουν χώρα 
στην Ελληνική Επικράτεια θα έχει το Αριστοτέλειο Πα-
νεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το συντονισμό της λει-
τουργίας του Π.Μ.Σ. αναλαμβάνει το Τμήμα Γεωπονίας 
(επισπεύδον), σύμφωνα με το Ειδικό Πρωτόκολλο Συ-
νεργασίας.

Άρθρο 2 
Αντικείμενο-Σκοπός

Σκοπός του κοινού προγράμματος μεταπτυχιακών 
σπουδών είναι η παροχή μεταπτυχιακής εκπαίδευσης 
υψηλού επιπέδου και η ανάπτυξη εξειδικευμένων δε-
ξιοτήτων από τους συμμετέχοντες φοιτητές, σύμφω-
να με τις πραγματικές ανάγκες και τις προκλήσεις της 
σύγχρονης αγροτικής παραγωγής. Μία διεπιστημονική 
προσέγγιση των κρίσιμων ζητημάτων που αφορούν στη 
βιολογική αγροτική παραγωγή, η οποία διασφαλίζεται 
από τον συνδυασμό θεωρητικής και εμπειρικής γνώσης.

Το Π.Μ.Σ. έχει ως αντικείμενο:
α) Τη διεξαγωγή του κοινού μεταπτυχιακού προγράμ-

ματος στις πόλεις της Θεσσαλονίκης και της Μόσχας, 
μέσω της παράλληλης λειτουργίας Τμημάτων στις πα-
ραπάνω πόλεις.

β) Την υποστήριξη της λειτουργίας του μεταπτυχιακού 
προγράμματος, μέσα από τη χρήση νέων τεχνολογιών.

γ) Την ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών με ακαδημα-
ϊκούς φορείς του Εξωτερικού και Ενώσεις Φορέων του 
τομέα των γεωτεχνικών επιστημών, στο πλαίσιο του με-
ταπτυχιακού προγράμματος.

δ) Την απόκτηση από τους συμμετέχοντες μεταπτυχι-
ακούς φοιτητές, σύγχρονων δεξιοτήτων στις μεθόδους 
της βιολογικής παραγωγής.

ε) Την άμεση και διαρκή διασύνδεση του μεταπτυχι-
ακού προγράμματος, με τις ανάγκες φορέων και παρα-
γωγών που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή βιο-
λογικών προϊόντων.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί τίτλοι

Οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες, με την επιτυχή 
ολοκλήρωση των σπουδών τους, θα αποκτούν επίσημο 
κοινό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) από 
τα δύο συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια (joint degree) στη 
«Βιολογική Γεωργία- Msc (Master in Science) in Organic 
Farming».

Ο χορηγούμενος τίτλος θα είναι στην ελληνική, αγγλι-
κή και ρωσική γλώσσα, θα είναι ενιαίος και θα χορηγείται 
από το ΑΠΘ και το «Peoples’ Friendship University of 
Russia (RUDN)».

Άρθρο 4 
Κατηγορίες εισακτέων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, απόφοιτοι Γεωπονικών Σχο-
λών (συγκεκριμένα Τμημάτων Γεωπονίας, Δασολογίας 
και Φυσικού Περιβάλλοντος) και άλλων Πανεπιστημι-
ακών Τμημάτων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων 
ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής που είναι συναφή 
με το ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο της Γεωπονίας. 
Επιπλέον, γίνονται δεκτοί απόφοιτοι των Τμημάτων ΤΕΙ, 
με συναφές γνωστικό αντικείμενο.

Άρθρο 5 
Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυ-
χιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ), ορίζεται σε τέσ-
σερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα και με τη συμπλήρωση 
120 ECTS.
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Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχεται σε εκατόν 
είκοσι (120).

Για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ει-
δίκευσης (ΜΔΕ) απαιτείται η συμμετοχή στο σύνολο των 
εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων και 
η επιτυχής εξέταση στα προβλεπόμενα από το οικείο 
πρόγραμμα μαθημάτων καθώς και η εκπόνηση μετα-
πτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η παρακολούθηση 
των μαθημάτων και των ασκήσεων είναι υποχρεωτική.

Τα μαθήματα που πρέπει να παρακολουθήσει κατά 
εξάμηνο κάθε μεταπτυχιακός/κή φοιτητής/τρια καθο-
ρίζονται από το οικείο πρόγραμμα μαθημάτων.

Το Α΄ εξάμηνο αποτελεί την πρώτη ενότητα και πε-
ριλαμβάνει μαθήματα σχετικά με τις βασικές αρχές της 
βιολογικής γεωργίας, τη σχετική νομοθεσία, την εμπο-
ρία, την αντιμετώπιση των εχθρών των καλλιεργειών και 
την αγρο-οικολογία. Το Β΄ εξάμηνο αποτελεί τη δεύτερη 
ενότητα και τα μαθήματα που περιλαμβάνει σχετίζονται 
με τη διαχείριση εδάφους και υδάτων, την αντιμετώπιση 

ασθενειών και την μετασυλλεκτική διαχείριση των προϊό-
ντων. Το Γ΄ και το Δ΄ εξάμηνο αποτελούν την τρίτη ενότη-
τα και περιλαμβάνουν την εκπόνηση της μεταπτυχιακής 
διπλωματικής ερευνητικής εργασίας των φοιτητών κα-
θώς και την πρακτική άσκηση σε ερευνητικά εργαστήρια 
ή επιχειρήσεις σχετικές με τη βιολογική γεωργία. Στην 
τρίτη (3η) ενότητα, ο φοιτητής θα έχει την επιλογή, με τη 
σύμφωνη γνώμη των αντίστοιχων καθηγητών, να εκπο-
νήσει τη μεταπτυχιακή του εργασία σε Εργαστήριο του 
Τμήματος Γεωπονίας του ΑΠΘ ή του συνεργαζόμενου 
Agrarian and Technological Institute του RUDN.

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα θα 
δίνονται στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα. Η Αγ-
γλική, θα είναι η γλώσσα διδασκαλίας και συγγραφής 
της μεταπτυχιακής διπλωματικής ερευνητικής εργασίας. 

Η διδασκαλία των μαθημάτων των δύο πρώτων εξαμή-
νων, για τους φοιτητές του ελληνικού Τμήματος, θα διε-
ξάγεται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Η παρακολούθηση όλων των εκπαιδευτικών δραστη-
ριοτήτων είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση 
για την αξιολόγηση του φοιτητή.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως 
εξής:

Disciplines / modules / practices ECTS

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

D Μαθήματα-Disciplines / modules

A1 Εισαγωγή στη Βιολογική Γεωργία Introduction to Organic Farming 7,5

A2 Καταναλωτές, πολιτική, νομοθεσία και εμπορία των βιολογικών προϊόντων. 
Τυποποίηση και πιστοποίηση προϊόντων βιολογικής γεωργίας 
Consumers, policy, legislation and marketing of organic products 
Standardization and certifi cation of organic farming products

7,5

A3 Αγρο-οικολογία (αγροοικοσύστημα, κοινωνία, καλλιέργειες, οικολογία, φυσιολογία, και 
περιβάλλον) 
Agroecology (agroecosystem, society, crops, ecology, physiology, and environment)

7,5

A4 Βιολογία και αντιμετώπιση εντόμων και άλλων παρασίτων 
Biology and control of insects, mites and other pests

7,5

Σύνολο 30

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Β1 Διαχείριση εδάφους και υδάτων Soil and water management 7,5

Β2 Μύκητες, Βακτήρια και Ιοί - Οικολογία και διαχείριση ζιζανίων 
Pathogenic microbes and viruses - weed ecology and management

7,5

Β3 Συστήματα καλλιέργειας και τεχνολογίες 
Horticulture systems and techonology

7,5

Β4 Μετασυλλεκτική διαχείριση προϊόντων 
Post-harvest treatment and pest control

7,5

Σύνολο 30

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Π1 -Πρακτική άσκηση σε ερευνητικά εργαστήρια ή επιχειρήσεις 
Research practices
-Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Έναρξη μεταπτυχιακής διπλωματικής 
εργασίας προετοιμασία - παρουσίαση σχεδιασμού μελέτης) 
Master Thesis

30
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Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Μ1 Ολοκλήρωση, συγγραφή και παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 
Master Thesis

30

Γενικό σύνολο ECTS 120

Οι μεταπτυχιακοί/κες φοιτητές/τριες οφείλουν να συγκεντρώσουν 120 Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ΠΜ/
ECTS) για την ολοκλήρωση του προγράμματος. Για τον ορισμό των πιστωτικών μονάδων ισχύουν τα αναφερόμε-
να στις διατάξεις του ν. 3374/2005.

Άρθρο 7 
Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ανά έτος ορίζεται κατ' ανώτατο όριο σε εξήντα (60) μεταπτυχιακούς/κες φοιτη-
τές/τριες, μέσω της παράλληλης λειτουργίας δύο (2) Τμημάτων [τριάντα (30) μεταπτυχιακοί/κες φοιτητές/τριες στο 
ΑΠΘ και τριάντα (30) μεταπτυχιακοί/κες φοιτητές/τριες στο RUDN].

Άρθρο 8 
Προσωπικό

Για την υλοποίηση του Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν καθηγητές, λέκτορες και διδάσκοντες Τμημάτων του Αριστοτέλει-
ου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του RUDN, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 5 του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄) όπως ισχύει. Η διοικητική και τεχνική υποστήριξη του Π.Μ.Σ. μπορεί 
να ανατίθεται σε διοικητικό και τεχνικό προσωπικό που υπηρετεί στο Τμήμα Γεωπονίας του ΑΠΘ, στο Agrarian and 
Technological Institute του RUDN και στα συνεργαζόμενα Ιδρύματα, καθώς επίσης και σε εξωτερικούς συνεργάτες.

Άρθρο 9 
Υλικοτεχνική υποδομή

Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθούν οι υφιστάμενοι χώροι και η υλικοτεχνική υποδομή διδασκαλί-
ας, έρευνας και εξοπλισμού των Εργαστηρίων του Τμήματος Γεωπονίας του ΑΠΘ, στο Agrarian and Technological 
Institute του RUDN.

Άρθρο 10 
Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ.11α 
του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. γ' του άρθρου 47 
του ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 288 Α΄), του άρθρου 5, παρ. 8 του ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α΄) και του άρθρου 34 παρ. 2 του 
ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄) και ισχύει και των διατάξεων Ν.4485/4-8-2017 (ΦΕΚ 114/τ. Β΄/4-8-2017).

Άρθρο 11 
Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄) το 65% του συνολικού κόστους λειτουργίας [ένας κύκλος 
σπουδών/ τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα] του κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών που αφορά 
στις λειτουργικές δαπάνες ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (78.000,00 €) και αναλύεται σε 
κατηγορίες δαπανών ως εξής:

Α/Α Κατηγορία Δαπάνης Ποσό (σε €)

1. Αμοιβές - Αποζημιώσεις διδακτικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού 40.000,00

2. Δαπάνες μετακινήσεων διδακτικού προσωπικού και φοιτητών 10.000,00

3. Δαπάνες για προμήθειες (εξοπλισμός, αναλώσιμα, βιβλία, ιστοσελίδα) 10.000,00

4. Άλλες δαπάνες 18.000,00

Σύνολο 78.000,00

Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από την καταβολή διδάκτρων από τους μεταπτυχια-
κούς/κές φοιτητές/τριες, δωρεές, ερευνητικά προγράμματα κ.α.

Άρθρο 12 
Άλλες διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας, τον 
οικείο Εσωτερικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 27 Οκτωβρίου 2017 
Ο Πρύτανης
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ
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    Αριθμ. 5440 (4)
Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης με 

αριθμό 203941/Ζ1/15-12-2014 (ΦΕΚ 3427/

τ.Β΄/19-12-2014) που αφορά στο Πρόγραμμα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Αρχι-

τεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής 

του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-

κης με τίτλο: «Περιβαλλοντικός Αρχιτεκτονικός 

Σχεδιασμός». Αναμόρφωση του Προγράμματος.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 

6 (ΦΕΚ 148 Α΄) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές 
σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του 
άρθρου 24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α΄), του άρθρου 
27 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α΄) και του άρθρου 37, 
παρ. 5 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄).

2. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του 
ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφά-
λιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των 
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποι-
ήθηκε με τις διατάξεις: της παρ. γ' του άρθρου 47 του 
ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 Α΄), της παρ. 8 του άρθρου 5 του 
ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α΄) και της παρ. 2 του άρθρου 
34 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄) και του άρθρου 34 του 
ν. 4301/2014 (ΦΕΚ τ.Α΄ 223/7-10-2014).

3. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 
14 και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/2.8.2005) «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα δι-
πλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

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

5. Τις διατάξεις του άρθρου 85 παρ. 2α του ν. 4485/
4-8-2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4-8-2017).

6. Την εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ με αριθμό 163204/Ζ1 
/29-9-2017.

7. Την υπουργική απόφαση με αριθμό 203941/Ζ1/
15-12-2014 (ΦΕΚ 3427/τ.Β΄/19-12-2014) σχετικά με την 
έγκριση λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της 
Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης με τίτλο: «Περιβαλλοντικός Αρχιτεκτονι-
κός Σχεδιασμός».

8. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύν-
θεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνε-
δρίαση με αριθμό 5/25-4-2017).

9. Την έγκριση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης (ΣΕΣ) 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνε-
δρίαση με αριθμ. 195/25-7-2017).

10. Το έγγραφο με αριθμό 1647/23-6-2014 της ΑΔΙΠ 
σύμφωνα με το οποίο έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.

11. Τη με αριθμό 28001/24-7-2017 θετική εισήγηση της 

ΜΟΔΙΠ του ΑΠΘ σχετικά με την αναμόρφωση του Π.Μ.Σ. 
με τίτλο: «Περιβαλλοντικός Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός»

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

Τροποποιούμε την υπουργική απόφαση με αριθμό 
203941/Ζ1/15-12-2014 (ΦΕΚ 3427/τ.Β΄/19-12-2014) 
σχετικά με την έγκριση λειτουργίας του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τίτλο: «Περιβαλλοντι-
κός Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός» ως εξής:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής 
Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονί-
κης από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, συνεχίζει να 
λειτουργεί το ΠΜΣ με τίτλο: «Περιβαλλοντικός Αρχιτε-
κτονικός Σχεδιασμός», με αναμορφωμένα τη χρονική 
διάρκεια, το Πρόγραμμα Σπουδών (Μαθημάτων) και το 
κόστος λειτουργίας, σύμφωνα με τις διατάξεις και της 
απόφασης αυτής και του ν. 3385/2008 (ΦΕΚ Α΄ 148), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 5 
Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχι-
ακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) διδα-
κτικά εξάμηνα.

Άρθρο 6 
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Η χρονική διάρκεια του Π.Μ.Σ. ορίζεται σε 3 διδακτικά 
εξάμηνα πλήρους φοίτησης, εκ των οποίων τα πρώτα 2 
διατίθενται για τη διδασκαλία μαθημάτων και το τελευ-
ταίο διατίθεται για την παρακολούθηση υποστηρικτικών 
μαθημάτων ή εντατικών σεμιναρίων ή εντατικών εργα-
στηρίων (workshops) ή/και εκπαιδευτικής εκδρομής, 
καθώς και για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλω-
ματικής εργασίας.

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. κάθε μεταπτυχιακός/τή 
φοιτητής / φοιτήτρια πρέπει κατά τα πρώτα δύο εξάμηνα 
των σπουδών του / της να παρακολουθήσει και να εξε-
τασθεί επιτυχώς σε 4 (τέσσερα) εξαμηνιαία θεωρητικά 
μεταπτυχιακά μαθήματα και σε 4 (τέσσερα) συνθετικά 
εργαστήρια, αρχιτεκτονικού και αστικού σχεδιασμού 
(σύνολο 60 πιστωτικές μονάδες/ECTS).

Επίσης, να παρακολουθήσει κατά το 3ο εξάμηνο σπου-
δών τα προγραμματισμένα υποστηρικτικά μαθήματα ή 
εντατικά σεμινάρια ή εντατικά εργαστήρια ή να πραγ-
ματοποιήσει εκπαιδευτικό ταξίδι, με συγγραφή έκθεσης 
- εργασίας (σύνολο 5 πιστωτικές μονάδες /ECTS), καθώς 
και να εκπονήσει τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία 
με τη μορφή θεωρητικής ερευνητικής εργασίας και συν-
θετικού σχεδιαστικού θέματος (project) που αντιστοιχεί 
σε 25 πιστωτικές μονάδες ECTS.

Συνολικά, δηλαδή, στο Π.Μ.Σ. αντιστοιχούν 90 πιστω-
τικές μονάδες/ECTS.
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Αναλυτικά, το πρόγραμμα μαθημάτων έχει ως εξής:

Τίτλοι μαθημάτων Πιστωτικές Μονάδες 
(ECTS)

Α΄ εξάμηνο

Περιβαλλοντικός σχεδιασμός Ι 
(1 ώρα/εβδ) 4

Περιβαλλοντική διαχείριση Ι (Πλαίσιο περιβαλλοντικού ελέγχου 
και σχεδιασμού κτιρίου και ανοικτών χώρων) (θεωρία και ασκήσεις) 

(3 ώρες/εβδ)
6

Εργαστήριο Ι: αρχιτεκτονικού σχεδιασμού (εισαγωγικό τμήμα)
(4 ώρες/εβδ) 10

Εργαστήριο II: αστικού σχεδιασμού (εισαγωγικό τμήμα) (4 ώρες/
εβδ) 10

Σύνολο ECTS Α΄ εξαμήνου 30

Β΄ εξάμηνο

Περιβαλλοντικός σχεδιασμός II (1 ώρα/εβδ) 4

Περιβαλλοντική διαχείριση II (Συστήματα και εγκαταστάσεις 
ενεργειακής και περιβαλλοντικής διαχείρισης κτιρίου και ανοικτών 

χώρων) (θεωρία και ασκήσεις) 
(3 ώρες/εβδ)

6

Εργαστήριο Ι: αρχιτεκτονικού σχεδιασμού 
(4 ώρες/εβδ) 10

Εργαστήριο II: αστικού σχεδιασμού 
(4 ώρες/εβδ) 10

Σύνολο ECTS Β΄ εξαμήνου 30

Γ΄ εξάμηνο

Μέθοδοι έρευνας και σύνταξη επιστημονικών δοκιμίων

5Εντατικό εργαστήριο / σεμινάριο περιβαλλοντικού σχεδιασμού
ή 

Εκπαιδευτικό ταξίδι με συγγραφή έκθεσης

Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία (θεωρητική-σχεδιασμού) 25

Σύνολο ECTS Γ εξαμήνου

Γενικό Σύνολο ECTS Π.Μ.Σ 90

 Με απόφαση των αρμοδίων οργάνων μπορεί να γίνεται τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων και 
ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων.

Άρθρο 11 
Κόστος λειτουργίας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α’), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, το 65% 
του συνολικού κόστους (για ένα κύκλο σπουδών τριών -3- ακαδημαϊκών εξαμήνων) αφορά στις λειτουργικές του 
ΔΠΜΣ, υπολογίζεται σε 58.500 € και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:

Κατηγορία Δαπάνης Κόστος σε €

1 Αμοιβές - Αποζημιώσεις διδακτικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού 28.500

2 Δαπάνες Μετακινήσεων 7.500

3 Υλικοτεχνική Υποδομή 7.500

4 Δαπάνες για αναλώσιμα 7.500

5 Διάφορες δαπάνες 7.500

6 ΣΥΝΟΛΟ 58.500
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Άρθρο 12 
Μεταβατικές διατάξεις

Οι εισαχθέντες φοιτητές κατά το ακαδημαϊκό έτος 
2015-2016 θα περατώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα 
με τις διατάξεις της προηγούμενης υπουργικής απόφα-
σης.

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, 
θα ρυθμίζονται στον οικείο Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών και τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την κεί-
μενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 27 Οκτωβρίου 2017

Ο Πρύτανης
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ

Ι

 Αριθμ. Φδ.5/9306 (5)
Ένταξη με σύμβαση εργασίας ΙΔΑΧ διοικητικού 

υπαλλήλου σε συνιστώμενη, με μετατροπή της 

θέσης που υπηρετεί, οργανική θέση ΙΔΑΧ Ειδικού 

Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) 

του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, κατ' εφαρμογή του άρθρου 66 

του ν. 4415/2016». 

 Η ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.  1404/1983 (ΦΕΚ 173/τ. Α΄/ 

24.11.1983) «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)».

2. Τις διατάξεις του ν.  3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ. Α΄/ 
13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεω-
τική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του ν.  4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ. A΄/
06.06.2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιό-
τητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανώτατων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων».

4. Το άρθρο 28 του ν.  4305/2014 (ΦΕΚ 237/τ. Α΄/ 
21.10.2014) «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγ-
γράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου 
τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρ-
μογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγί-
ας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθ-
μίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού ΕΣΔΔΑ και 
άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το 
άρθρο 26 του ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224/τ. Α΄/02.12.2016) 
«Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στην Δημόσια Διοίκηση 
και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώ-
πων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του 
ν. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόβλεψη των περιπτώ-
σεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις».

5. Το άρθρο 67 παρ. 8α του ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270/
τ.Α΄/24.12.2014) «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελ-

τίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων 
αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις».

6. Τις διατάξεις του ν.  4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ. Α΄/ 
16.12.2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δα-
νείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες 
διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

7. Τις διατάξεις του ν.  4369/2016 (ΦΕΚ 33/τ. Α΄/ 
27.02.2016) «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών 
Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσε-
ων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής 
προϊσταμένων (διαφάνεια-αξιοκρατία και αποτελεσμα-
τικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις».

8. Το άρθρο 27 παρ. 3 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/τ. Α΄/ 
11.05.2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

9. Το άρθρο 66 του ν.  4415/2016 (ΦΕΚ 159/τ. A΄/
06.09.2016) «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαί-
δευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατά-
ξεις», όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με την παρ. 1 του 
άρθρου 20 του ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/τ. A΄/15.02.2017) 
«Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσ-
σομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και 
άλλες διατάξεις».

10. Το άρθρο 2 του ν.  4473/2017 (ΦΕΚ 78/τ. A΄/
30.05.2017) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητι-
κού έργου σε θέματα εκπαίδευσης».

11. Τις διατάξεις του ν.  4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ. A΄/
04.08.2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες δια-
τάξεις».

12. Τις με αρ. πρωτ. 126603/Ζ2/29.07.2016 και 59950/
Ζ2/06.04.2017 εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων».

13. Την με αρ. πρωτ. Φ10/1417/10.11.2016 αίτηση του 
Κατσούλη Στυλιανού του Χαρίλαου με την οποία κατέ-
θεσε φάκελο με συνημμένα δικαιολογητικά, αναφορικά 
με αίτημα ένταξης του στην κατηγορία του Ειδικού Τε-
χνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), στο Τμήμα 
Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ της Σχολής Τεχνολογικών 
Εφαρμογών (ΣΤΕΦ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 66 του ν. 4415/2016.

14. Το με αρ. πρωτ. Φδ.5/6229/05.09.2017 έγγραφο 
του Τμήματος Διοικητικού και Ειδικού Τεχνικού Προ-
σωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικού του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, 
αναφορικά με αναπομπή της με αριθμ. 10/29.06.2017 
απόφασης του Συμβουλίου της Σχολής Τεχνολογικών 
Εφαρμογών (ΣΤΕΦ).

15. Το με αρ. πρωτ. Φ10/857/07.09.2017 υπόμνημα 
του Κατσούλη Στυλιανού του Χαρίλαου, σύμφωνα με 
το οποίο υπέβαλε, συμπληρωματικά, την με αρ. πρωτ. 
ΔΥ/31.08.2017 βεβαίωση του Τμήματος Γραμματείας 
Προέδρου-Αντιπροέδρων και Γενικού Γραμματέα του 
Τ.Ε.Ι. Αθήνας.

16. Την με αριθμ. 121/11-09-2017 απόφαση του Συλλό-
γου του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού 
(ΕΤΕΠ) του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, αναφορικά με υπόδειξη εκπρο-
σώπου για την συγκρότηση της κατά τα άρθρα 20 παρ. 
1 του ν. 4452/2017 και 2 του π.δ. 117/2002 τριμελούς 
επιτροπής.
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17. Την με αριθμ. 11/13.09.2017 απόφαση της Συνέ-
λευσης του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. της 
Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ), σύμφωνα με 
την οποία συγκροτήθηκε η κατά τα άρθρα 20 παρ. 1 του 
ν. 4452/2017 και 2 του π.δ. 117/2002 τριμελής επιτροπή.

18. Την με αριθμ. Φ10/1122/06.10.2017 εισήγηση της 
τριμελούς επιτροπής.

19. Την με αριθμ. 13/09.10.2017 απόφαση της Συνέ-
λευσης του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ της 
Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ), σύμφωνα με 
την οποία αποφασίστηκε, κατά πλειοψηφία, η ένταξη του 
Κατσούλη Στυλιανού του Χαρίλαου, ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου διοικητικού υπαλλήλου του Τ.Ε.Ι. Αθή-
νας, ο οποίος υπηρετεί σε οργανική θέση της ειδικότητας 
ΠΕ Πληροφορικής, σε θέση Ειδικού Τεχνικού Εργαστη-
ριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) στο προαναφερθέν Τμήμα.

20. Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του Κατσού-
λη Στυλιανού του Χαρίλαου, από το οποίο προκύπτουν, 
μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

α) Με την με αρ. πρωτ. Φδ. 1/13466/14.12.06 πράξη 
του Τ.Ε.Ι. Αθήνας κατατάχθηκε, σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του π.δ. 164/2004, σε κενή οργανική θέση ιδιωτι-
κού δικαίου αορίστου χρόνου Διοικητικού Προσωπικού 
(ΔΠ) του Ιδρύματος μας, πλήρους απασχόλησης, που 
συστήθηκε με την με αρ. πρωτ. 108771/Ε5/19.10.2006 
κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1603/τ. Β΄/01.11.2006), 
ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής και με ΜΚ 16°.

Παρουσιάστηκε και υπέγραψε την σχετική σύμβαση 
μίσθωσης εργασίας στις 14.12.2006.

β) Με το με αρ. πρωτ. Φδ.2/4403ταυτ./17.05.2016 έγ-
γραφο του Τ.Ε.Ι. Αθήνας του κοινοποιήθηκε το Ατομικό 
Δελτίο Κατάταξης Υπαλλήλου (ΑΔΚΥ) που συμπληρώ-
θηκε κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4354/2015, 
σύμφωνα με το οποίο κατατάχθηκε, από 01.01.2016, στο 
7° ΜΚ της κατηγορίας ΠΕ.

γ) Με την με αρ. πρωτ. Φδ.7/7541/01.09.2016 πράξη 
του Τ.Ε.Ι. Αθήνας που εκδόθηκε κατ' εφαρμογή των δι-
ατάξεων του ν. 4369/2016 διαπιστώθηκε η αυτοδίκαια 
κατάταξη του, από 01.01.2016, στο βαθμό Β' της ειδικό-
τητας ΠΕ Πληροφορικής και με πλεονάζοντα χρόνο στο 
βαθμό κατά την ως άνω ημερομηνία: πέντε (5) έτη, δέκα 
(10) μήνες και είκοσι (20) ημέρες.

δ) Είναι κάτοχος: α) «Bachelor of engineering in 
communications & control+Master of Science in 
communications & signal processing» που του απο-
νεμήθηκαν από τα StaffordShire University Stafford 
και University of Newcastle Upon Tyne Faculty of 
Engineering-Newcastle Upon Tyne-U.K.) την 5η Δεκεμ-
βρίου 2001, τα οποία συνεκτιμήθηκαν ως δίπλωμα ηλε-
κτρολόγου μηχανικού (κύκλου τηλεπικοινωνιών) ισότι-
μο και αντίστοιχο προς τα απονεμόμενα από το τμήμα 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 
του Ε.Μ.Π. και των άλλων Πολυτεχνικών Σχολών των Ελ-
ληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, σύμφωνα 
με την με αριθμ. 8-97/12.06.2003 Πράξη του ΔΟΑΤΑΠ, 
β) Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με θέμα «Σχεδίαση 
και ανάπτυξη προηγμένων συστημάτων ηλεκτρονικής» 
του τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ της Σχολής 
Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) του Τ.Ε.Ι. Αθήνας (Ημε-
ρομηνία κτήσης: 19.10.2016).

21. Το γεγονός ότι, από την παρούσα πράξη δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού.

22. Το γεγονός ότι, στο Τ.Ε.Ι. Αθήνας δεν υφίσταται κενή 
οργανική θέση με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αο-
ρίστου Χρόνου στην κατηγορία του Ειδικού Τεχνικού 
Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ).

23. Την με αρ. πρωτ. 7191/23.08.2017 (ΦΕΚ 423/τ. ΥΟΔΔ/
31.08.2017-ΦΕΚ 443/τ. ΥΟΔΔ/12.09.2017) πράξη του 
Τ.Ε.Ι. Αθήνας, η οποία εκδόθηκε κατόπιν της με αριθμ. 
1/23.08.2017 απόφασης της Συγκλήτου του Ιδρύματος, 
με θέμα «Ορισμός αντικαταστάτη Πρύτανη του Τ.Ε.Ι. Αθή-
νας», διαπιστώνουμε:

Εντάσσουμε τον Κατσούλη Στυλιανό του Χαρίλαου, 
ο οποίος υπηρετεί σε οργανική θέση Ιδιωτικού Δικαί-
ου Αορίστου Χρόνου διοικητικού υπαλλήλου, πλήρους 
απασχόλησης, ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής με βαθ-
μό Β΄ και ΜΚ 7°, σε συνιστώμενη με μετατροπή της ως 
άνω αναφερόμενης θέσης, σύμφωνα με την περ. β΄ του 
άρθρου 66 του ν. 4415/2016, οργανική θέση Ιδιωτικού 
Δικαίου Αορίστου Χρόνου της κατηγορίας του Ειδικού 
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), στο Τμή-
μα Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ της Σχολής Τεχνολογι-
κών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, διότι πληροί 
τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην περ. α' του άρθρου 
66 του ν. 4415/2016 (όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει 
με την παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4452/2017).

Ο εντασσόμενος εξακολουθεί να διατηρεί την βαθμο-
λογική του κατάσταση και υπάγεται στις διατάξεις του κε-
φαλαίου Β' του ν. 4354/2015, μέχρι την έκδοση του κατά 
τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 
προεδρικού διατάγματος, σύμφωνα με την περ. γ' του 
άρθρου 66 του ν. 4415/2016 και την παρ. 3 του άρθρου 
27 του ν. 4386/2016.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αιγάλεω, 27 Οκτωβρίου 2017

Η Πρύτανης
  ΜΑΡΙΑ ΒΕΝΕΤΙΚΟΥ

Ι

    Αριθμ. Φδ.5/9307 (6)
Ένταξη με σύμβαση εργασίας ΙΔΑΧ διοικητικού 

υπαλλήλου σε συνιστώμενη με μετατροπή της 

θέσης που υπηρετεί, οργανική θέση ΙΔΑΧ Ειδικού 

Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) 

του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, κατ' εφαρμογή του άρθρου 66 

του ν. 4415/2016. 

 Η ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.  1404/1983 (ΦΕΚ 173/τ. Α΄/ 

24.11.1983) «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)».

2. Τις διατάξεις του ν.  3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ. Α΄/ 
13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεω-
τική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 
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διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του ν.  4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ. A΄/ 
06.06.2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιό-
τητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανώτατων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων».

4. Το άρθρο 28 του ν.  4305/2014 (ΦΕΚ 237/τ. Α΄/ 
21.10.2014) «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγ-
γράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου 
τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρ-
μογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγί-
ας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθ-
μίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού ΕΣΔΔΑ και 
άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το 
άρθρο 26 του ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224/τ. Α΄/02.12.2016) 
«Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στην Δημόσια Διοίκηση 
και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώ-
πων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του 
ν. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόβλεψη των περιπτώ-
σεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις».

5. Το άρθρο 67 παρ. 8α του ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270/τ. Α΄/
24.12.2014) «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση 
περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιό-
τητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις».

6. Τις διατάξεις του ν.  4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ. 
Α΄/16.12.2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες 
διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

7. Τις διατάξεις του ν.  4369/2016 (ΦΕΚ 33/τ. Α΄/ 
27.02.2016) «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών 
Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσε-
ων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής 
προϊσταμένων (διαφάνεια-αξιοκρατία και αποτελεσμα-
τικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις».

8. Το άρθρο 27 παρ. 3 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/τ. Α΄/ 
11.05.2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατά-
ξεις».

9. Το άρθρο 66 του ν.  4415/2016 (ΦΕΚ 159/τ. A΄/ 
06.09.2016) «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαί-
δευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατά-
ξεις», όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με την παρ. 1 του 
άρθρου 20 του ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/τ. A΄/15.02.2017) 
«Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσ-
σομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και 
άλλες διατάξεις».

10. Το άρθρο 2 του ν.  4473/2017 (ΦΕΚ 78/τ. A΄/
30.05.2017) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητι-
κού έργου σε θέματα εκπαίδευσης».

11. Τις διατάξεις του ν.  4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ. A΄/ 
04.08.2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες δια-
τάξεις».

12. Τις με αρ. πρωτ. 126603/Ζ2/29.07.2016 και 59950/
Ζ2/06.04.2017 εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων».

13. Την με αρ. πρωτ. Φ10/1360/02.11.2016 αίτηση του 
Χρηστάκη Ιωάννη του Ευάγγελου με την οποία κατέθε-

σε φάκελο με συνημμένα δικαιολογητικά, αναφορικά 
με αίτημα ένταξης του στην κατηγορία του Ειδικού Τε-
χνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), στο Τμήμα 
Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ της Σχολής Τεχνολογικών 
Εφαρμογών (ΣΤΕΦ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 66 του ν. 4415/2016.

14. Το με αρ. πρωτ. Φδ.5/6229/05.09.2017 έγγραφο 
του Τμήματος Διοικητικού και Ειδικού Τεχνικού Προ-
σωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικού του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, 
αναφορικά με αναπομπή της με αριθμ. 10/29.06.2017 
απόφασης του Συμβουλίου της Σχολής Τεχνολογικών 
Εφαρμογών (ΣΤΕΦ).

15. Το με αρ. πρωτ. Φ10/856/07.09.2017 υπόμνημα 
του Χρηστάκη Ιωάννη του Ευάγγελου, σύμφωνα με 
το οποίο υπέβαλε, συμπληρωματικά, την με αρ. πρωτ. 
ΔΥ/07.09.2017 βεβαίωση της Διεύθυνσης Πληροφορικής 
και Τεχνικών Υπηρεσιών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.

16. Την με αριθμ. 121/11-09-2017 απόφαση του Συλλό-
γου του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού 
(ΕΤΕΠ) του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, αναφορικά με υπόδειξη εκπροσώ-
που για την συγκρότηση της κατά τα άρθρα 20 παρ. 1 του 
ν. 4452/2017 και 2 του π.δ. 117/2002 τριμελούς επιτροπής.

17. Την με αριθμ. 11/13.09.2017 απόφαση της Συνέ-
λευσης του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. της 
Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ), σύμφωνα με 
την οποία συγκροτήθηκε η κατά τα άρθρα 20 παρ. 1 του 
ν. 4452/2017 και 2 του π.δ. 117/2002 τριμελής επιτροπή.

18. Την με αριθμ. Φ10/1123/06.10.2017 εισήγηση της 
τριμελούς επιτροπής.

19. Την με αριθμ. 13/09.10.2017 απόφαση της Συνέ-
λευσης του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ της 
Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ), σύμφωνα με 
την οποία αποφασίστηκε, κατά πλειοψηφία, η ένταξη 
του Χρηστάκη Ιωάννη του Ευάγγελου, ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου διοικητικού υπαλλήλου του Τ.Ε.Ι. Αθή-
νας, ο οποίος υπηρετεί σε οργανική θέση της ειδικότητας 
ΤΕ Μηχανικών-Ηλεκτρονικών, σε θέση Ειδικού Τεχνικού 
Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) στο προαναφερθέν 
Τμήμα.

20. Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του Χρηστά-
κη Ιωάννη του Ευάγγελου, από το οποίο προκύπτουν, 
μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

α) Με την με αρ. πρωτ. Δ. 10/9319ταυτ./01.10.2002 
(Φ.Ε.Κ. 288/τ. ΝΠΔΔ/31.12.2002) πράξη του Τ.Ε.Ι. Αθήνας 
κατατάχθηκε, από 31.12.2002 (ημερομηνία δημοσίευσης 
στο ΦΕΚ της ως άνω πράξης), σε συσταθείσα προσωρινή 
προσωποπαγή θέση Διοικητικού Προσωπικού (ΔΠ) του 
Ιδρύματος μας, ειδικότητας ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμο-
γών-Ηλεκτρονικών, με 19° ΜΚ και σχέση εργασίας ιδιωτι-
κού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν. 2839/2000.

Παρουσιάστηκε και υπέγραψε την σχετική σύμβαση 
μίσθωσης εργασίας στις 08.01.2003.

β) Με την με αρ. πρωτ. Φδ.5/10204/20.09.2010 πράξη 
του Τ.Ε.Ι. Αθήνας διαπιστώθηκε η αυτοδίκαια κατάταξη 
του, από 04.09.2009, σε υφιστάμενη κενή οργανική θέση 
της ιδίας εκπαιδευτικής βαθμίδας και με την ίδια σχέση 
εργασίας, ειδικότητας ΤΕ Μηχανικών-Ηλεκτρονικών, 
σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 3 του ν. 3801/2009.
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γ) Με το με αρ. πρωτ. Φδ.2/4403ταυτ./17.05.2016 έγ-
γραφο του Τ.Ε.Ι. Αθήνας του κοινοποιήθηκε το Ατομικό 
Δελτίο Κατάταξης Υπαλλήλου (ΑΔΚΥ) που συμπληρώ-
θηκε κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4354/2015, 
σύμφωνα με το οποίο κατατάχθηκε, από 01.01.2016, στο 
11° ΜΚ της κατηγορίας ΤΕ.

δ) Με την με αρ. πρωτ. Φδ.7/7595/01.09.2016 πράξη 
του Τ.Ε.Ι. Αθήνας που εκδόθηκε κατ' εφαρμογή των δι-
ατάξεων του ν. 4369/2016 διαπιστώθηκε η αυτοδίκαια 
κατάταξη του, από 01.01.2016, στο βαθμό Α΄ της ειδικό-
τητας ΤΕ Μηχανικών-Ηλεκτρονικών και με πλεονάζοντα 
χρόνο στο βαθμό κατά την ως άνω ημερομηνία: πέντε 
(5) έτη, έξι (6) μήνες και μία (1) ημέρα.

ε) Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Ηλεκτρονικής της 
Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) του Τ.Ε.Ι. 
Αθήνας (Ημερομηνία Κτήσης: 16.03.2000) και κάτο-
χος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με 
τίτλο «Master en informatique, synthese d' images et 
conception graphique» που του απονεμήθηκε από το 
Universite de Limoge-France) την 14η Σεπτεμβρίου 
2009, το οποίο αναγνωρίσθηκε ως ισότιμο προς τα απο-
νεμόμενα από τα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύ-
ματα, σύμφωνα με την με αριθμ. 31-3855/12.07.2011 
Πράξη του ΔΟΑΤΑΠ.

21. Το γεγονός ότι, από την παρούσα πράξη δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού.

22. Το γεγονός ότι, στο Τ.Ε.Ι. Αθήνας δεν υφίσταται κενή 
οργανική θέση με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αο-
ρίστου Χρόνου στην κατηγορία του Ειδικού Τεχνικού 
Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ).

23. Την με αρ. πρωτ. 7191/23.08.2017 (ΦΕΚ 423/τ. ΥΟΔΔ/

31.08.2017-ΦΕΚ 443/τ. ΥΟΔΔ/12.09.2017) πράξη του 
Τ.Ε.Ι. Αθήνας, η οποία εκδόθηκε κατόπιν της με αριθμ. 
1/23.08.2017 απόφασης της Συγκλήτου του Ιδρύματος, 
με θέμα «Ορισμός αντικαταστάτη Πρύτανη του Τ.Ε.Ι. Αθή-
νας», διαπιστώνουμε:

Εντάσσουμε τον Χρηστάκη Ιωάννη του Ευάγγελου, ο 
οποίος υπηρετεί σε οργανική θέση Ιδιωτικού Δικαίου 
Αορίστου Χρόνου διοικητικού υπαλλήλου, ειδικότητας 
ΤΕ Μηχανικών-Ηλεκτρονικών με βαθμό Α΄ και ΜΚ 11°, 
σε συνιστώμενη με μετατροπή της ως άνω αναφερό-
μενης θέσης, σύμφωνα με την περ. β' του άρθρου 66 
του ν.  4415/2016, οργανική θέση Ιδιωτικού Δικαίου 
Αορίστου Χρόνου της κατηγορίας του Ειδικού Τεχνι-
κού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), στο Τμήμα 
Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ της Σχολής Τεχνολογικών 
Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, διότι πληροί τις 
προϋποθέσεις που ορίζονται στην περ. α' του άρθρου 
66 του ν. 4415/2016 (όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει 
με την παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4452/2017).

Ο εντασσόμενος εξακολουθεί να διατηρεί την βαθμο-
λογική του κατάσταση και υπάγεται στις διατάξεις του κε-
φαλαίου Β' του ν. 4354/2015, μέχρι την έκδοση του κατά 
τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 
προεδρικού διατάγματος, σύμφωνα με την περ. γ' του 
άρθρου 66 του ν. 4415/2016 και την παρ. 3 του άρθρου 
27 του ν. 4386/2016.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αιγάλεω, 27 Οκτωβρίου 2017

Η Πρύτανης
ΜΑΡΙΑ ΒΕΝΕΤΙΚΟΥ  

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