
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Επανίδρυση Διατμηματικού Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φυσικής και του 
Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη-
νών με τίτλο «Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευ-
σης (ΜΔΕ) στην Ηλεκτρονική - Ραδιοηλεκτρολογία 
(Ρ/Η) και στον Ηλεκτρονικό Αυτοματισμό (Η/Α)» 
(«Master of Science in Electronics-Radioelectrology 
and in Control and Computing»).

2 Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων 
στο Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ανα-
τολικής Μακεδονίας και Θράκης.

3 Καθιέρωση με αποζημίωση για εφημερίες και 
αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση του 
υποχρεωτικού ωραρίου, κατά τις νυκτερινές ώρες 
ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, έτους 
2018, του επιστημονικού, λοιπού προσωπικού 
(πλην ιατρών) και προσωπικού με Συμβάσεις Ορι-
σμένου Χρόνου για τη Νοσηλευτική Μονάδα Άρ-
γους του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας.

4 Καθιέρωση με αποζημίωση εργασία καθ’ υπέρβα-
ση του υποχρεωτικού ωραρίου και αποζημίωση 
για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτι-
κού ωραρίου, κατά τις νυκτερινές ώρες ή κατά τις 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, έτους 2018, του 
προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρό-
νου για τη Νοσηλευτική Μονάδα Ναυπλίου του 
Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

5 Διόρθωση σφάλματος στην 214/13.11.2017 περί-
ληψη απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Στερεάς Ελλάδας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
4562/Β΄/22.12.2017.

6 Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. πρωτ. Φ.3701/
2017/0003604/26.2.2018 απόφαση του Συντο-
νιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλί-
ας - Στερεάς Ελλάδας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
901/15.3.2018 (τ.Β΄).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ. 674/23.4.2018 (1)
Επανίδρυση Διατμηματικού Προγράμματος Με-

ταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φυσικής 

και του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοι-

νωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-

πιστημίου Αθηνών με τίτλο «Μεταπτυχιακά Δι-

πλώματα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην Ηλεκτρονική 

- Ραδιοηλεκτρολογία (Ρ/Η) και στον Ηλεκτρο-

νικό Αυτοματισμό (Η/Α)» («Master of Science in 

Electronics-Radioelectrology and in Control and 

Computing»).

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Λαμβάνοντας 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, 43, 45 και 85,

2. την υπ’ αριθμ. 163204/Ζ1/29.9.2017 Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

3. την υπ’ αριθμ. 216772/Z1/8.12.2017 υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 4334/12.12.2017, τ.Β΄) με τίτλο «Τρόπος 
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουρ-
γίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών»,

4. τις παραγράφους 7 και 8 του άρ. 19 του ν. 4521/2018 
«Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες δια-
τάξεις» (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 άρ. 14 
και 15 (ΦΕΚ 189, τ.Α΄, 2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιό-
τητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

9. τα ΦΕΚ ίδρυσης και τροποποίησης του ΔΠΜΣ:
α. β.δ. 17 / ΦΕΚ 292, τ.Α΄, 27.9.1946: Ίδρυση του Επαγ-

γελματικού Ενδεικτικού Ηλεκτρονικής και Ραδιοηλε-
κτρολογίας,

β. β.Δ. 7 / ΦΕΚ 3, τ.Α΄, 16.6.1989: τροποποίηση του (α)
γ. β.δ. 7 / ΦΕΚ 3, τ.Α΄, 12.1.1972: Ίδρυση του Επαγγελ-

ματικού Ενδεικτικού Ηλεκτρονικού Αυτοματισμού,
δ. π.δ. 380 / ΦΕΚ 167, τ.Α΄, 16.6.1989: τροποποίηση του (γ),
ε. υπουργική απόφαση Β7/8/29.3.1994 (ΦΕΚ 254/Β΄/

8.4.1994): τροποποίηση των (β) και (δ) και μετονομασία 
από Επαγγελματικά Ενδεικτικά σε Μεταπτυχιακά Διπλώ-
ματα Ειδίκευσης,

στ. υπουργική απόφαση 75160/Β7/14.7.2003 (ΦΕΚ 
1157, τ.Β΄, 13.8.2003): τροποποίηση του (ε),

ζ. υπουργική απόφαση 202994/Ζ1 (ΦΕΚ 3441/Β΄/
22.12.2014): τροποποίηση του (στ),

η. πράξη Πρύτανη 419/6.7.2017 (ΦΕΚ 2472/τ.Β΄/
19.7.2017) τροποποίηση του (ζ),

10. το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του 
Τμήματος Φυσικής του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση της 5.3.2018),

11. το απόσπασμα πρακτικού της συνέλευσης του Τμή-
ματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ 
(συνεδρίαση της 12.3.2018),

12. το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας των συνεργα-
ζόμενων Τμημάτων,

13. το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (3η συνεδρίαση 23.3.2018),

14. το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ 
(13η συνεδρίαση 4.4.2018),

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

Την επανίδρυση και λειτουργία Διατμηματικού Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος 
Φυσικής και του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπι-
κοινωνιών του ΕΚΠΑ, με τίτλο «Μεταπτυχιακά Διπλώματα 
Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην Ηλεκτρονική - Ραδιοηλεκτρολο-
γία (Ρ/Η) και στον Ηλεκτρονικό Αυτοματισμό (Η/Α)», από 
το ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

Το Τμήμα Φυσικής και το Τμήμα Πληροφορικής και 
Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών θα οργανώσουν και θα λειτουργή-
σουν από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Διατμηματικό 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο 
«Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην Ηλε-
κτρονική - Ραδιοηλεκτρολογία (Ρ/Η) και στον Ηλεκτρο-
νικό Αυτοματισμό (Η/Α)», σύμφωνα με τις διατάξεις της 
απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.

Τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του Προ-
γράμματος αναλαμβάνει το Τμήμα Φυσικής.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Το ΔΠΜΣ με τίτλο «Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδί-
κευσης (ΜΔΕ) στην Ηλεκτρονική - Ραδιοηλεκτρολογία 

(Ρ/Η) και στον Ηλεκτρονικό Αυτοματισμό (Η/Α)» έχει ως 
αντικείμενο την προαγωγή της γνώσης και την ανάπτυξη 
της έρευνας στις γνωστικές περιοχές της Ηλεκτρονικής, 
των Τηλεπικοινωνιών, του Ηλεκτρονικού Αυτοματισμού 
καθώς και των σχετικών Τεχνολογιών Πληροφορικής. 
Αυτό επιτυγχάνεται με την παρακολούθηση μεταπτυ-
χιακών μαθημάτων και την εκπόνηση μεταπτυχιακών 
διπλωματικών εργασιών.

Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι η εξειδίκευση των πτυχιούχων 
του Τμήματος Φυσικής καθώς και συναφών Τμημάτων 
άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων 
ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των αποφοίτων 
των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 
καθώς και των πτυχιούχων Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνω-
στικού αντικειμένου, δηλαδή πρόκειται για «conversion 
program»:

• στην ηλεκτρονική και στα συστήματα επικοινωνιών 
και στους πιο σύγχρονους ή επερχόμενους τρόπους επε-
ξεργασίας και μετάδοσης της πληροφορίας και

• στα συστήματα αυτομάτου ελέγχου και την υποστή-
ριξή τους από τεχνολογίες ηλεκτρονικής και πληροφο-
ρικής.

Στόχος του είναι η ανάπτυξη των τομέων αυτών της 
σύγχρονης επιστήμης και τεχνολογίας που εξελίσσονται 
ραγδαία και η δημιουργία κατάλληλα εκπαιδευμένων 
αντίστοιχων στελεχών:

• για τους μεγάλους οργανισμούς και τις εταιρείες,
• για τις υπηρεσίες του δευτερογενούς τομέα της οι-

κονομίας και
• για την στελέχωση όλων των βαθμίδων της εκπαί-

δευσης.
Ταυτόχρονα, επιδιώκεται η ενίσχυση των μεταπτυχι-

ακών σπουδών στα ελληνικά πανεπιστήμια, έχοντας ως 
πρωταρχικό σκοπό τη διεθνή προβολή των δύο συνερ-
γαζόμενων Τμημάτων και την ένταξή τους στον παγκό-
σμιο ερευνητικό ιστό.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΔΠΜΣ απονέμει τα παρακάτω Διπλώματα Μετα-
πτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ):

1. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην Ηλε-
κτρονική και Ραδιοηλεκτρολογία (Ρ/Η) (MScinElectronic
sandRadioelectrology)

2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στον 
Ηλεκτρονικό Αυτοματισμό (H/A) (MScinControland 
Computing).

Άρθρο 4
Φοίτηση στο ΔΠΜΣ

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά ενενήντα 
(90) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Κατά τη διάρκεια των 
σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να 
παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε δώδε-
κα (12) μεταπτυχιακά μαθήματα και να εκπονήσουν και 
να εξεταστούν επιτυχώς σε μεταπτυχιακή διπλωματική 
εργασία.

Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική ή/και στην 
αγγλική γλώσσα.
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Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του 
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών (ΜΔΣ) του Προ-
γράμματος είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα για τους 
μεταπτυχιακούς φοιτητές πλήρους φοίτησης, ενώ για 
τους μεταπτυχιακούς φοιτητές μερικής φοίτησης είναι 
έξι (6) εξάμηνα.

Άρθρο 5
Χρηματοδότηση ΔΠΜΣ

Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του ΔΠΜΣ «Μεταπτυ-
χιακά Διπλώματα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην Ηλεκτρονική - 
Ραδιοηλεκτρολογία (Ρ/Η) και στον Ηλεκτρονικό Αυτο-
ματισμό (Η/Α)» θα καλύπτεται από:

• τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων,

• τον προϋπολογισμό του ΕΚΠΑ,
• δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους 

χορηγίες φορέων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα,
• πόρους ερευνητικά προγράμματα,
• πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ή άλλων διεθνών οργανισμών,
• κάθε άλλη νόμιμη πηγή,
Η επιβολή τέλους φοίτησης / διδάκτρων δεν κρίνεται 

αναγκαία στην παρούσα φάση.

Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΔΠΜΣ

Το ΔΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2027-2028, εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής 
και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την παρ. 8 
του άρ. 32 και την παρ. 6 του άρ. 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. οικ. 1097 (2)
Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσε-

ων στο Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
(Συνεδρίαση 14η/26.4.2018)

Έχοντας υπόψη:
α. Το ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώ-

τατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4.8.2017) άρθρο 13 «Σύγκλη-
τος», του άρθρου 32 «Ίδρυση ΠΜΣ», του Κεφαλαίου ΣΤ΄ 
(δεύτερος και τρίτος κύκλος σπουδών) των άρθρων 30-
37 και του άρθρου 85 (τελικές και μεταβατικές διατάξεις 
κεφαλαίου ΣΤ΄).

β. Το ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/2.3.2018), άρ-
θρο 19 παράγραφος 8.

γ. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) «Δομή, λει-
τουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και δι-
εθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ. Το ν. 3685/2008 (Α΄ 148) «Θεσμικό πλαίσιο για τις 
μεταπτυχιακές σπουδές» (και ιδίως των άρθρων 2, 4 και 
6), όπως τροποποιήθηκε διαδοχικά με τις διατάξεις του 
άρθρου 24 του ν. 3696/2008 (Α΄ 177), του άρθρου 27 
του ν. 3794/2009 (Α΄ 156) και του άρθρου 37 παρ. 5 του 
ν. 3848/2010 (Α΄ 71).

ε. Το ν. 3374/2005 (Α΄ 189) «Διασφάλιση της ποιότη-
τας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 
Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

στ. Την αριθμ. 216772/Ζ1’/2017 (ΦΕΚ 434 Β΄) απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων: 
Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού 
λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προ-
γραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών.

ζ. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.5/89656/Β3/2007 (Β΄ 1466) 
υπουργική απόφαση «Εφαρμογή του Συστήματος Μετα-
φοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων».

η. Το π.δ. 87/2013 (Α΄ 129): «Μετονομασία του Τ.Ε.Ι. Κα-
βάλας σε Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης - Με-
τονομασία Σχολής και Τμημάτων - Συγχώνευση Τμημά-
των - Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων - Ίδρυση 
Σχολής - Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης», όπως τροποποιήθηκε με το 
π.δ. 127/2013 (Α΄ 190), με το οποίο το Τ.Ε.Ι. Καβάλας με-
τονομάστηκε σε Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ..

θ. Την αριθμ. 210840/Z1/17 (ΥΟΟΔ 647) διαπιστωτική 
πράξη του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμά-
των για τη εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων Αντιπρυτάνε-
ων του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

ι. Την έκθεση Βιωσιμότητας και τη μελέτη Σκοπιμότη-
τας του προτεινόμενου Μεταπτυχιακού.

ια. Την αριθμ. 12/3.4.2018 (θ 1ο) πράξη της συνέλευσης 
του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων.

ιβ. Το α.α. 477/23.4.2018 υπηρεσιακό σημείωμα του 
Προέδρου της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ. με το οποίο διαβιβάστηκε η αριθμ. 
5/23.4.2018 (θ. 4οΗΔ) πράξη της.

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

Την επανίδρυση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος 
Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, με 
τίτλο: «Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσα-
νατολισμό».

1. Τίτλος, Αντικείμενο και Σκοπός του Π.Μ.Σ.
1.1 Τίτλος: Π.Μ.Σ. «Διοικητική των Επιχειρήσεων με 

Διεθνή Προσανατολισμό».
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Αντικείμενο του προγράμματος είναι η παροχή των 
πλέον σύγχρονων γνώσεων και η εμβάθυνση και προα-
γωγή των γνώσεων με τη διενέργεια σύγχρονης επιστη-
μονικής έρευνας στον ευρύτερο χώρο των επιστημών 
της διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών σε συνθή-
κες ενός παγκοσμιοποιημένου οικονομικού περιβάλ-
λοντος.

1.2 Σκοπός
Κύριος σκοπός του προγράμματος είναι η ολοκλη-

ρωμένη και σε βάθος προσέγγιση των παραμέτρων 
- παραγόντων που ερμηνεύουν το παρελθόν, προσδι-
ορίζουν το παρών και προβλέπουν το μέλλον της μα-
κροπρόθεσμης επιβίωσης των ΜΜΕ και οργανισμών 
σε συνθήκες αβεβαιότητας και υψηλού κινδύνου στο 
διεθνές οικονομικό περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό το 
προτεινόμενο ΠΜΣ φιλοδοξεί να συμβάλει στο να κα-
τακτήσουν οι φοιτητές του τις θεωρητικές γνώσεις που 
είναι απαραίτητες προκειμένου να ερμηνεύσουν την 
πολυπλοκότητα, τη διάρθρωση και την κατεύθυνση 
των στρατηγικών κυρίως αποφάσεων που οδηγούν τις 
επιχειρήσεις και τους οργανισμούς σε ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα και την μακροπρόθεσμη επιβίωσή τους 
σε διεθνές επίπεδο, και, επιπλέον, να εφοδιαστούν με 
τα αναγκαία επιστημονικά και μεθοδολογικά εργαλεία 
ώστε είναι ικανοί να αποτελέσουν μέλη της εκπαιδευ-
τικής / επιστημονικής κοινότητας της επιστήμης του 
μάνατζμεντ και ιδιαίτερα εκείνου του τμήματός της που 
αναφέρεται σε συνθήκες μιας παγκοσμιοποιημένης οι-
κονομίας.

Επιμέρους στόχοι του ΠΜΣ αποτελούν:
• Η προαγωγή των γνώσεων στα συγκεκριμένα αντι-

κείμενα.
• Η ανάπτυξη της έρευνας στις συναφείς επιστημονικές 

περιοχές του Προγράμματος.
• Η παραγωγή επιστημόνων ικανών να ακολουθήσουν 

ακαδημαϊκή σταδιοδρομία.
• Η κάλυψη των αναγκών σε μεταπτυχιακό επίπεδο για 

εκπαιδευμένα διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων στον 
ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

• Η παροχή των απαραίτητων, υψηλού επιπέδου, γνώ-
σεων για αποδοτικό και αποτελεσματικό έλεγχο των αν-
θρωπίνων και οικονομικών πόρων.

• Η ανάπτυξη του ενδιαφέροντος και της κατανόησης 
του ολοένα πιο πολύπλοκου και δυναμικού διεθνούς 
επιχειρησιακού περιβάλλοντος.

2. Είδος των Μεταπτυχιακών Τίτλων που απονέμονται.
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

Ερευνητικού Χαρακτήρα (Δ.Μ.Σ.Ε.Χ.) στη «Διοικητική 
των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό».

3. Οι κατηγορίες των πτυχιούχων που γίνονται δεκτές.
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ της 

ημεδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου καθώς και 
πτυχιούχοι ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της 
αλλοδαπής.

4. Η χρονική διάρκεια για τη χορήγηση των τίτλων.
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώμα-

τος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ερευνητικού Χαρακτήρα 
(Δ.Μ.Σ.Ε.Χ.) ορίζεται σε δύο έτη, ήτοι τέσσερα (4) εξάμη-
να σπουδών, εκ των οποίων τα δύο πρώτα διατίθενται 

στη διδασκαλία των μαθημάτων και τα υπόλοιπα δύο 
για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής ερ-
γασίας.

5. Μαθήματα, πιστωτικές μονάδες και γλώσσα διδα-
σκαλίας.

Κατά την διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοι-
τητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση μεταπτυχιακών 
μαθημάτων, συμμετοχή σε εργαστηριακές ασκήσεις και 
εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Ο συνολικός αριθμός των μαθημάτων του προγράμ-
ματος που πρέπει να παρακολουθήσουν οι μεταπτυχι-
ακοί φοιτητές ανέρχεται σε οκτώ (8) και η παρακολού-
θησή τους είναι υποχρεωτική. Κάθε μάθημα αντιστοιχεί 
σε επτάμιση (7.5) πιστωτικές μονάδες. Κάθε φοιτητής 
υποχρεούται να παρακολουθήσει και να εξεταστεί 
επιτυχώς σε μαθήματα που συνολικά αντιστοιχούν σε 
εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες για τα δύο πρώτα εξά-
μηνα σπουδών.

Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε εξή-
ντα (60) πιστωτικές μονάδες. Για την απόκτηση Δ.Μ.Σ.Ε.Χ. 
απαιτούνται εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες.

Το πρόγραμμα διδάσκεται στην ελληνική γλώσσα.
Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων ορίζεται ως 

εξής:
Α΄ Εξάμηνο

α/α Μάθημα Πιστωτικές 
μονάδες 

(ECTS)

1. Ηγεσία - Επιχειρησιακή Ηθική 
(Leadership-Business Ethics)

7.5

2. Οικονομικά για στελέχη 
Επιχειρήσεων - Επιχειρηματικότητα 
(Business Economics-
Entrepreneurship)

7.5

3. Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ (Marketing 
Management)

7.5

4. Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη 
Αποφάσεων

7.5

Σύνολο 30

Β΄ Εξάμηνο

α/α Μάθημα Πιστωτικές 
μονάδες 

(ECTS)

1. Ερευνητική Μεθοδολογία (Research 
Methodology)

7.5

2. Στρατηγική Διοίκηση (Strategic 
Management)

7.5

3. Διαχείριση Λειτουργιών (Operations 
Management)

7.5

4. Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων -
Οργανωσιακή Συμπεριφορά 
(Human Resource Management-
Organizational Behavior)

7.5

Σύνολο 30
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Γ΄ και Δ΄ Εξάμηνο

Πιστωτικές 
μονάδες 

(ECTS)

Εκπόνηση Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής Εργασίας

60

Τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων και 
ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να επέλθει 
με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και με αναφορά 
στον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών.

6. Αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών
Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος στο πρόγραμμα ορί-

ζεται κατ’ ανώτατο όριο σε δεκαπέντε (15) φοιτητές. 
Επιπλέον του αριθμού των εισακτέων γίνονται δεκτοί 
και μέλη Ε.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που είναι κάτοχοι τίτ-
λου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι., σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 34, παρ. 8 του ν. 4485/2017.

7. Οι δυνατότητες και οι ανάγκες του Τμήματος σε προ-
σωπικό και υλικοτεχνική υποδομή

7.1 Προσωπικό
Για την υλοποίηση του προγράμματος μεταπτυχιακών 

σπουδών θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ και τεχνικοί του 
Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ.. Επί-
σης, στο Π.Μ.Σ. μπορούν να απασχοληθούν και άλλες 
κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του 
αρ. 36 του ν. 4485/2017.

7.2 Υλικοτεχνική υποδομή
Για τη λειτουργία του προγράμματος θα χρησιμοποιη-

θεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος, 
η οποία περιλαμβάνει χώρους διδασκαλίας και εργα-
στήρια, κατάλληλα εξοπλισμένα με σύγχρονα μέσα δι-
δασκαλίας και ηλεκτρονικούς υπολογιστές, καθώς και 
η Βιβλιοθήκη.

8. Διάρκεια λειτουργίας του προγράμματος
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουρ-

γήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2025-26, οπότε και θα 
αξιολογηθεί η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του.

9. Αναλυτικός προϋπολογισμός, ανάλυση του κόστους 
λειτουργίας και Πηγές Χρηματοδότησης του προγράμ-
ματος.

9.1 Προϋπολογισμός και κόστος λειτουργίας
Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ υπολογίζεται 

σε 18.000 ευρώ και κατανέμεται ως εξής:

α/α Κατηγορία Δαπάνης Ευρώ Ποσοστό

1. Αμοιβές-Αποζημιώσεις του 
διοικητικού προσωπικού

2.000 11.11%

2. Μετακινήσεις, εκδηλώσεις, 
παρακολούθηση συνεδρίων 
και άλλες εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες

5.000 27.78%

3. Προμήθεια και συντήρηση 
εξοπλισμού και λογισμικού, 
αναβάθμιση αιθουσών, 
εργαστηρίων, εκπαιδευτικό 
υλικό

5.500 30.55%

4. Δαπάνες δημοσιότητας - 
Λοιπές λειτουργικές δαπάνες

5.000 27.78%

5. Δαπάνες Αναλωσίμων 500 2.78%

Σύνολο Λειτουργικών 
δαπανών

18.000 100%

9.2 Πηγές χρηματοδότησης του Π.Μ.Σ.
Το ΠΜΣ είναι δωρεάν, χωρίς τέλη φοίτησης, και οι δι-

δάσκοντες σε αυτό δεν αμείβονται. Το κόστος λειτουρ-
γίας του θα καλυφθεί από μέρος των εσόδων (30%) των 
αυτοχρηματοδοτούμενων ΠΜΣ του τμήματος Διοίκησης 
Επιχειρήσεων, καθώς και από τον προϋπολογισμό του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, χο-
ρηγίες, ερευνητικά προγράμματα, παροχές, δωρεές και 
κληροδοτήματα, και μέρος των εσόδων του Ε.Λ.Κ.Ε. του 
Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 
του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114).

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Καβάλα, 27 Απριλίου 2018 

Ο Πρύτανης

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΝΤΕΚΑΣ

Ι

  (3)

Καθιέρωση με αποζημίωση για εφημερίες και 

αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση 

του υποχρεωτικού ωραρίου, κατά τις νυκτερινές 

ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, 

έτους 2018, του επιστημονικού, λοιπού προσωπι-

κού (πλην ιατρών) και προσωπικού με Συμβάσεις 

Ορισμένου Χρόνου για τη Νοσηλευτική Μονά-

δα Άργους του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
(Συνεδρίαση 5.2.2018, θέμα 10ο)

Αφού έλαβε υπόψη:
1. Την υπ’ αριθμ. Δ.Υ./5.2.2018 εισήγηση του Γρ. Μισθο-

δοσίας της Ν. Μ. Άργους.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 

226/τ.Α΄) που καθορίζει τα σχετικά με την υπερωριακή 
απασχόληση των υπαλλήλων ΝΠΔΔ κλπ, όπως τροποποι-
ήθηκαν με το άρθρο 176 του ν. 4261/2014 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 
176/τ.Α΄) περί μισθολογικών ρυθμίσεων, αποζημίωση 
για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρί-
ου και αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση του 
υποχρεωτικού ωραρίου.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 
21/τ.Α΄) περί ρυθμίσεων εφημεριών επιστημονικού προ-
σωπικού.

5. Τις υπ’ αριθμ. 677 και 678/26.1.2017 αποφάσεις της 
6ης ΥΠΕ σύμφωνα με τις οποίες η εγκεκριμένη πίστωση 
προσθέτων αμοιβών για το έτος 2018 ανέρχεται για το επι-
στημονικό προσωπικό στο ποσό των 26.000 € και για υπε-
ρωρίες, νυκτερινά και εξαιρέσιμα του μόνιμου προσωπικού 
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και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
στο ποσό των 277.000 €, που έχουν προϋπολογισθεί στον 
Προϋπολογισμό του Νοσοκομείου για το έτος 2018.

6. Την υπ’ αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ.95854 υπουργική από-
φαση «Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυχτερινής 
και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του μόνιμου προσω-
πικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. ανά Υγειονομική 
Περιφέρεια» (ΦΕΚ 4863/Β΄/29-12-2017).

7. Τις υπηρεσιακές και λειτουργικές ανάγκες της νοση-
λευτικής, ιατρικής και διοικητικής υπηρεσίας της Ν.Μ. 
Άργους λόγω της επί 24ώρου λειτουργίας της και της 
μη επαρκούς κάλυψης των τμημάτων με το αναγκαίο 
προσωπικό.

8. Τις αρμοδιότητες του Δ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/4.4.2005/τ.Α΄) όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει.

9. Την υπ’ αριθμ. Α2Β/Γ.Π. 53472/13.7.2016 (ΦΕΚ 385/
18.7.2016/τ. ΥΟΔΔ) υπουργική απόφαση περί διορισμού 
Διοικήτριας στο Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας.

10. Την υπ’ αριθμ. Α2Β/Γ.Π. 65070/31.8.2016 (ΦΕΚ 474/
12.9.2016/τ. ΥΟΔΔ) υπουργική απόφαση περί διορισμού 
Αναπληρωτή Διοικητή στο Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας.

11. Την υπ’ αριθμ. Α2β/Γ.Π. 20838/21.9.2016 (ΦΕΚ 
512/ΥΟΔΔ/28.9.2016) απόφαση Υ.Υ. περί ορισμού με-
λών Δ.Σ. του Γ.Ν. Αργολίδας όπως τροποποιήθηκε με 
την υπ’ αριθμ. Α2β/Γ.Π. 72735/3.10.2016 (ΦΕΚ 531/
ΥΟΔΔ/10.10.2016) απόφαση Υπουργού Υγείας.

12. Την υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ. 91432/25.7.2011 (ΦΕΚ 2012/
τ.Β΄/9.9.2011 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του 
Ενιαίου Συλλογικού Οργάνου Διοίκησης και μετά διαλο-
γική συζήτηση των μελών του, αποφασίζει ομόφωνα:

Εγκρίνει την καθιέρωση και αποζημίωση για εργασία 
καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου και αποζημί-
ωση για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού 
ωραρίου κατά τις νυκτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ημέρες του επιστημονικού, μόνιμου, Ιδι-
ωτικού Δικαίου (αορίστου και ορισμένου χρόνου) της Ν. 
Μ. Άργους για το έτος 2018, ως εξής:

• 26.000 € για τις εφημερίες επιστημονικού προσωπι-
κού (ΚΑΕ 261, 561, 562, 563, 564, 565, 566)

• 277.000 € για τις πρόσθετες αμοιβές του λοιπού (πλην 
ιατρικού) προσωπικού (ΚΑΕ 261, 263, 561, 562, 563, 564, 
565, 566)

• 16.000 € για πρόσθετες αμοιβές προσωπικού ΣΟΧ 
(οι ΚΑΕ που θα επιβαρύνονται είναι οι εξής: 212, 561) 

Αναλυτικά:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 
ΕΤΟΥΣ 2018

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΡΟΣΘΕΤΗ 
ΑΜΟΙΒΗ

ΑΤΟΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ /

ΩΡΩΝ

ΔΑΠΑΝΗ

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

5 180 13.000€

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑ KAI 
ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΝΥΚΤΕΡΙΝΩΝ
ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ

243 57.000 138.500€

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΟΧ 19 5.368 13.000€

ΣΥΝΟΛΟ 267 164.500€

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΡΟΣΘΕΤΗ 
ΑΜΟΙΒΗ

ΑΤΟΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ /

ΩΡΩΝ

ΔΑΠΑΝΗ

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

5 180 13.000€

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑ KAI 
ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΝΥΚΤΕΡΙΝΩΝ
ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ

243 57.000 138.500€

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΟΧ 19 5.368 13.000€

ΣΥΝΟΛΟ 267 164.500€

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Η Πρόεδρος

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΦΛΩΚΟΥ

Ι

(4)
Καθιέρωση με αποζημίωση εργασία καθ’ υπέρ-

βαση του υποχρεωτικού ωραρίου και αποζημίω-

ση για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεω-

τικού ωραρίου, κατά τις νυκτερινές ώρες ή κατά 

τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, έτους 2018, 

του προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 

Χρόνου για τη Νοσηλευτική Μονάδα Ναυπλίου 

του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
(Συνεδρίαση 11/16.4.2018, θέμα 21ο)

Αφού έλαβε υπόψη:
1. Την εισήγηση του Αναπλ. Διοικητή της Νοσηλευτι-

κής Μονάδας Ναυπλίου.
2. Την υπ’ αριθμ. 87/13.4.2018 εισήγηση της Δ/ντρι-

ας Διοικητικής Υπηρεσίας της Νοσηλευτικής Μονάδας 
Ναυπλίου και όσων αναφέρονται σε αυτή.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.4354/2015 (ΦΕΚ 
176/τ.Α΄) σύμφωνα με τις οποίες «...για το προσωπικό των 
ΝΠΔΔ και των ΝΠΙΔ η απόφαση καθιέρωσης υπερωρια-
κής εργασίας εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή 
το όργανο διοίκησης ή το εξουσιοδοτημένο από αυτό 
όργανο ...στις αποφάσεις αυτές καθορίζεται ο αριθμός 
των υπαλλήλων, το χρονικό διάστημα και οι ώρες υπερω-
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ριακής απασχόλησής τους μέσα στα όρια των πιστώσεων 
του Προϋπολογισμού τους, μη επιτρεπόμενης της επι-
βάρυνσης του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων. 
Οι ανωτέρω αποφάσεις δημοσιεύονται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως και ισχύουν από τη δημοσίευσή τους».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.4354/2015 (ΦΕΚ 
176/τ.Α΄) σύμφωνα με τις οποίες οι ώρες της καθ’ υπέρ-
βαση του υποχρεωτικού ωραρίου ορίζονται σε 120 για 
απογευματινή υπερωριακή εργασία, σε 96 για υπερωρι-
ακή κατά τις νυχτερινές ώρες και σε 96 για υπερωριακή 
εργασία κατά τις Κυριακές ή εξαιρέσιμες ανά υπάλληλο 
ανά εξάμηνο.

5. Την υπ’ αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ.95854 υπουργική από-
φαση «Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυχτερινής 
και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του μόνιμου προσω-
πικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. ανά Υγειονομική 
Περιφέρεια» (ΦΕΚ 4863/Β΄/29-12-2017).

6. Τις αρμοδιότητες του Δ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/4.4.2005/τ.Α΄) όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει.

7. Την υπ’ αριθμ. Α2Β/Γ.Π. 53472/13.7.2016 (ΦΕΚ 385/
18.7.2016/τ. ΥΟΔΔ) υπουργική απόφαση περί διορισμού 
Διοικήτριας στο Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας.

8. Την υπ’ αριθμ. Α2Β/Γ.Π. 65070/31.8.2016 (ΦΕΚ 474/
12.9.2016/τ. ΥΟΔΔ) υπουργική απόφαση περί διορισμού 
Αναπληρωτή Διοικητή στο Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας.

9. Την υπ’ αριθμ. Α2β/Γ.Π. 20838/21.9.2016 (ΦΕΚ 512/
τ. ΥΟΔΔ/28.9.2016) απόφαση Υ.Υ. περί ορισμού με-
λών Δ.Σ. του Γ.Ν. Αργολίδας όπως τροποποιήθηκε με 
την υπ’ αριθμ. Α2β/Γ.Π. 72735/3.10.2016 (ΦΕΚ 531/
τ. ΥΟΔΔ/10.10.2016) απόφαση Υπουργού Υγείας.

10. Την υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ. 91432/25.7.2011 (ΦΕΚ 2012/
τ.Β΄/9.9.2011 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του 
Ενιαίου Συλλογικού Οργάνου Διοίκησης και μετά διαλο-
γική συζήτηση των μελών του, αποφασίζει ομόφωνα:

Εγκρίνει την καθιέρωση και αποζημίωση:
1. Για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωρα-

ρίου, 15 υπαλλήλων ΙΔΟΧ κατηγοριών φύλαξης, εστία-
σης και καθαριότητας για περίπου 2.400 ώρες, με δαπάνη 
ύψους 8.500 € σε βάρος του ΚΑΕ 0212. Η απογευματινή 
εργασία ορίζεται ανά εξάμηνο σε 120 ώρες ανά υπάλλη-
λο και η υπερωριακή εργασία κατά τις νυκτερινές ώρες 
ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ορίζεται ανά 
εξάμηνο σε 96 ώρες ανά υπάλληλο, έως 31.12.2018.

2. Για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού 
ωραρίου κατά τις νυκτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ημέρες, 15 υπαλλήλων ΙΔΟΧ κατηγο-
ριών φύλαξης, εστίασης και καθαριότητας για περίπου 
8.250 ώρες, με δαπάνη 20.000 € σε βάρος ΚΑΕ 0212, 
έως 31.12.2018.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Η Πρόεδρος

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΦΛΩΚΟΥ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(5)
Στην 214/13.11.2017 περίληψη απόφασης του Περι-

φερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, που δημοσι-
εύθηκε στο ΦΕΚ 4562/Β΄/22.12.2017, αναφορικά με την 
αύξηση του ωραρίου εργασίας, υπαλλήλου με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, από μερι-
κής σε πλήρους απασχόλησης, στην σελίδα 60970, στη 
δεύτερη στήλη και στους στοίχους 36-37, διορθώνεται: 

το εσφαλμένο: «Χριστίνα Μαυρίκα, του Κωνσταντίνου, 
κλάδος - ειδικότητα ΥΕ Καθαριστριών» 

στο ορθό: «Χριστίνα Μαυρίκα, του Κωνσταντίνου, κλά-
δος - ειδικότητα ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας».

(Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας)

Ι

(6)
Στην αριθμ. πρωτ. Φ.3701/2017/0003604/26.2.2018 

απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας που δημοσιεύθη-
κε στο ΦΕΚ 901/15.3.2018 (τ.Β΄), διορθώνεται ο Δήμος 
διαμονής:

από το λανθασμένο: «Λαρισαίων»
στο ορθό: «Αγιάς».

(Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας)  
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

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

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας: 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 κυκλο-
φορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του δημοσίου (ν. 3469/2006, ΦΕΚ Α΄ 131). 

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 αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία 
αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε 
με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος 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) προσαυξάνεται 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 Δημοσιευτέας Ύλης. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, 

με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπη-

ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας. Η ενδεδειγμένη διαδρομή είναι: 

www.et.gr/ Φ.Ε.Κ./ Δημοσίευση Κειμένων ή Τεύχη ή Διάθεση ΦΕΚ ή Πώληση ή Συν-

δρομητές. Επίσης μέσω της ιστοσελίδας μας δίδονται πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). 

Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν 
τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημο-
σίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογρα-
φικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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