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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
27 Ιουλίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Αναγνώριση του Ρευματολογικού τμήματος του
Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» ως κατάλληλου για την εκπαίδευση ιατρών
στην ειδικότητα της Ρευματολογίας.

2

Έγκριση Α ’Αναθεώρησης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2018 του ΝΠΙΔ με την επωνυμία
«Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης».

3

Τροποποίηση - Συμπλήρωση της Υπουργικής
Απόφασης με αριθμ. 2133.3/33761/2018 και τίτλο
«“Περιοδικός έλεγχος και θεώρηση ναυτιλιακών
εγγράφων πλοίων στο πλαίσιο της διαδικασίας
κατάπλου και απόπλου» (Β΄ 1933)”».

4

Έγκριση της 24/2018 απόφασης του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Νεολαίας
και Αθλητισμού Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης – ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ», περί σύστασης
μιας (1) προσωποπαγούς θέσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε εφαρμογή αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

5

Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο
«Σακχαρώδης Διαβήτης και Παχυσαρκία» (ΜSc in
Diabetes Mellitus and Obesity).

Αρ. Φύλλου 3085

οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για
το φάρμακο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 165/ Α').
γ. Του άρθρου 6 του ν.δ. 3366/1955 «Περί ασκήσεως
του ιατρικού επαγγέλματος και ιατρικών ειδικοτήτων και
άλλων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ 258/ Α').
δ. Του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α'), όπως ισχύει.
ε. Του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υγείας», (ΦΕΚ 148/Α΄) όπως ισχύει.
2. Την αριθ. Υ80/31-10-2017 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη» (ΦΕΚ 3904/Β΄).
3. Την αριθμ. 14 απόφ. της 270ης Ολομ/6-7-2018 του
Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.)
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Κυρώνεται η ανωτέρω (3) σχετική με την οποία εγκρίνεται η καταλληλότητα του Ρευματολογικού τμήματος
του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»
για χορήγηση δύο (2) ετών άσκησης στην ειδικότητα
της Ρευματολογίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Ιουλίου 2018
Ο Αναπληρωτής Yπουργός

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. Γ5α/Γ.Π. οικ. 56921
(1)
Αναγνώριση του Ρευματολογικού τμήματος του
Γ.Ν. Ιωαννίνων «Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» ως κατάλληλου
για την εκπαίδευση ιατρών στην ειδικότητα της
Ρευματολογίας.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 3 του ν. 1278/1982 «Για σύσταση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας» (ΦΕΚ 105/Α').
β. Της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 2519/1997 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας,

Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΕΦΔΑΧΤΠ/ΤΠΕΛΦ/
264841/17429/1106/712
(2)
Έγκριση Α 'Αναθεώρησης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2018 του ΝΠΙΔ με την επωνυμία
«Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης».
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Το ν. 496/1974 «Περί Λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ. και Ι.Δ.»
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β) των άρθρων 7, 8 και 10 του Ν. 3429/2005 «Δημόσιες
Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (Α' 314), όπως
ισχύει,
γ) Του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α'/22.04.05) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
δ) Του π.δ. 4/2018 (ΦΕΚ /7/Α'/22.01.2018) «Οργανισμός
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».
ε) Το ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28.06.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 10 του ν.
4337/2015 (ΦΕΚ 129/Α'/2015).
στ) Του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α'/22.09.2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού
Ανάπτυξης και Τουρισμού».
ζ) Του π.δ.125/2016(ΦΕΚ 210/Α'/05.11.2016) με θέμα
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών».
η) Του Π.Δ 22/2018 (ΦΕΚ 37/Α/28.02.2018) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών»
θ) του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222)
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής
του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016», όπως έχει
επικαιροποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου μόνου του
ν. 4127/2013 (Α΄ 50) και ισχύει, του άρθρου μόνου του
ν. 4263/2014 (Α΄ 117) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015 - 2018», καθώς και
του μέρους Ζ΄ του ν. 4472/2017 (Α΄ 74) «Μεσοπρόθεσμο
Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021».
2. Τις Αποφάσεις:
α) Την με ΑΠ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡ.ΥΠ./130027/2973/27.03.2018
Απόφαση με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Κωνσταντίνο Στρατή»
β) Την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΓΔΑΔΤΠ/
Α1/272598/33659/30330/23405/06-10-2015 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού
(ΦΕΚ 706/ΥΟΔΔ/06-10-2015).
γ) Την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/155934/
482/05-04-2018 «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» ή/και «Με εντολή Υφυπουργού» κατά περίπτωση στο Γενικό Γραμματέα του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 1298/
Β/12-04-2018).
δ) Την με ΑΠ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/546307/
42732/40508/31960/20.12.2017 Απόφαση τοποθέτησης
Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ.
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ε) Την υπ'αριθ. 2/26549/ΔΠΓΚ/2018 απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα "Αντικειμενικοί λόγοι, εξωγενείς παράγοντες και διαδικασία
αναθεώρησης των εγκεκριμένων προϋπολογισμών των
φορέων του Κεφαλαίου Α' του ν. 3429/2005."
στ) Τις με Α.Π. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΕΦΔΑΧΤΠ/ΤΠΕΛΦ/
540465/48227/4068/2866/20-12-2017 και Α.Π. ΥΠΠΟΑ/
ΓΔΟΥ/ΔΕΦΔΑΧ/ΤΠΕΛΦ/552031/49318/4164/2918/
22-12-2017 αποφάσεις έκτακτων επιχορηγήσεων που
έλαβε ο Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης
κατά τον Δεκέμβριο του 2017.
3. Το από 27.4.2018 απόσπασμα Πρακτικού της υπ'αρ.
Β6 Συνεδρίασης του Δ.Σ του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης το οποίο διαβιβάστηκε με το με το
υπ' αριθμ. 468/14.05.2018 έγγραφο του φορέα.
4. Την σχετική εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού.
5. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την Α 'Αναθεώρηση του προϋπολογισμού
του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης» έτους 2018, τα βασικά οικονομικά
μεγέθη του οποίου, σύμφωνα με το με το ισχύον Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών - ESA, έχουν, σε ευρώ, ως εξής:
Αρχικός Π/Υ
Αναθεώρηση
ΕΣΟΔΑ:
3.867.000 €
3.867.000 €
ΕΞΟΔΑ:
3.539.203 €
4.539.203 €
ΙΣΟΖΥΓΙΟ:
327.797€
-672.203€
2. Το αρνητικό ισοζύγιο, θα καλυφθεί με ισόποση χρήση ταμειακών διαθεσίμων.
3. Ειδικότερα η εξειδίκευση αυτού κατά λογαριασμό
αποτυπώνεται στο συνημμένο πίνακα, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης υπουργικής απόφασης.
4. Εντέλλεται η διοίκηση του εν λόγω φορέα όπως συνεργαστεί με τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής
Κυβέρνησης του Γ.Λ.Κ, ώστε να αναπροσαρμοστούν
σε μηνιαία και τριμηνιαία βάση οι κατηγορίες εσόδων
και εξόδων που περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς
του συνημμένου πίνακα, κοινοποιώντας παράλληλα τα
στοιχεία στη Διεύθυνση Εποπτευομένων Φορέων, Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Χορηγιών του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού.
5. Η διοίκηση του ανωτέρω φορέα καλείται να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν αρνητικές αποκλίσεις
από τους εγκεκριμένους δημοσιονομικούς στόχους,
λαμβάνοντας εγκαίρως όλα τα απαραίτητα μέτρα προς
το σκοπό αυτό.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Ιουνίου 2018
Η Υπουργός

Ο Υφυπουργός

ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ
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Αριθμ. 2133.3/55194/2018
(3)
Τροποποίηση - Συμπλήρωση της Υπουργικής
Απόφασης με αριθμ. 2133.3/33761/2018 και τίτλο
«“Περιοδικός έλεγχος και θεώρηση ναυτιλιακών
εγγράφων πλοίων στο πλαίσιο της διαδικασίας
κατάπλου και απόπλου» (Β΄ 1933)”».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παραγράφου 2 του άρθρου 126 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο
μόνον του ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261), όπως αντικαταστάθηκε
με το άρθρο 120 του ν. 4504/2017 (Α΄ 184), καθώς και
του άρθρου 46 του ίδιου Κώδικα.
β) του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102).
γ) του ν. 4256/ 2014 «Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 92).
δ) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
ε) του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής … Μεταφορά Γενικής Γραμματείας
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού» (Α΄ 114).
στ) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).
ζ) του άρθρου 16 του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 26).
2. Την ανάγκη αποτελεσματικότερης εξυπηρέτησης
κατηγορίας πλοίων θαλασσίων ενδομεταφορών και ειδικότερα αυτής των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής
και την ανάγκη απλούστευσης της διαδικασίας ελέγχου
και θεώρησης των ναυτιλιακών τους εγγράφων κατά
τον κατάπλου και απόπλου αυτών σε/από λιμένες, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας χορήγησης άδειας
απόπλου αυτών.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Στο άρθρο 1 της αριθ. 2133.3/33761/2018/08-5-2018
(Β΄ 1933) απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προστίθεται περ. ζ. ως εξής:
«ζ. Για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής του πρώτου
εδαφίου της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν.
4256/2014 (Α΄ 92), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.
9 του άρθρου 94 του ν. 4504/2017 (Α΄ 184), με ολικό
μήκος μέχρι και είκοσι τέσσερα (24) μέτρα, από τη Λιμενική Αρχή αφετηρίας της εκναύλωσης του πλοίου,
κάθε τριάντα (30) ημέρες».
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Άρθρο 2
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 19 Ιουλίου 2018
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ
Ι

Αριθμ. 58538/20570
(4)
Έγκριση της 24/2018 απόφασης του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Νεολαίας
και Αθλητισμού Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης – ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ», περί σύστασης μιας (1) προσωποπαγούς θέσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε
εφαρμογή αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως
ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2503/1997
(ΦΕΚ 107/Α/1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της
Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α΄/2010)
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής»,
όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015
(ΦΕΚ 47/Α/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-Καταπολέμηση της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις»
όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24
του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ
143/Α/2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3068/2002 (ΦΕΚ
274/Α/2002) «Συμμόρφωση της διοίκησης σε δικαστικές
αποφάσεις και λοιπές διατάξεις».
6. Την απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 3ης Συνεδρίασης της 17ης Φεβρουαρίου 2010.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 5 του ν. 4447/2016
(ΦΕΚ 241/Α/2016) «Χωρικός σχεδιασμός – Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις».
8. Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 2 του ν. 4456/2017
(ΦΕΚ 24/Α/2017) «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής
του Κανονισμού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα
επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
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9. Την 2066/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εργατικών Διαφορών), με την
οποία αναγνωρίστηκε ότι η Μαρία Άντοβα του Ιλιέβα
συνδέεται με το ΝΠΔΔ «Οργανισμός Νεολαίας και Αθλητισμού Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης – ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ» με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, από την ημερομηνία της
αρχικής πρόσληψής της.
10. Την ΓΑΚ/ΕΑΚ/ΕΤΟΣ 507902/5417/2014 έφεση του
ΝΠΔΔ «Οργανισμός Νεολαίας και Αθλητισμού Δήμου
Ελληνικού – Αργυρούπολης – ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ»
κατά της ανωτέρω 2066/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
11. Το 8627/2018 Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου
Αθηνών.
12. Την 25/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Νεολαίας και Αθλητισμού Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης – ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ», περί παραίτησης από την ανωτέρω ασκηθείσα
έφεση κατά της 2066/2014 απόφασης του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών.
13. Την 2734/60459/21.06.2018 Έκθεση κατάθεσης
παραίτησης του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Νεολαίας και Αθλητισμού Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης – ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ» από την ΓΑΚ/ΕΑΚ/ΕΤΟΣ 507902/5417/2014
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έφεσή του κατά της 2066/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
14. Την 24/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Νεολαίας και Αθλητισμού Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης – ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ», περί σύστασης μιας (1) προσωποπαγούς θέσης με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε
εφαρμογή αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.
15. Το 30275/07.10.2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με το οποίο εφόσον η απόφαση του
Μονομελούς Πρωτοδικείου, με την οποία αναγνωρίζεται
ότι η έννομη σχέση που συνδέει τους ενάγοντες με τον
εναγόμενο Δήμο είναι σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου, έχει καταστεί τελεσίδικη, παράγει δεδικασμένο ως προς την κριθείσα έννομη σχέση και εκτελεστότητα και η Διοίκηση υποχρεούται να την εφαρμόσει,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3068/2002
σε συνδυασμό με τα άρθρα 321, 324, 904 παρ. 2 περ. α΄
του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την 24/2018 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Νεολαίας και Αθλητισμού Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης – ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ», περί σύστασης μιας (1) προσωποπαγούς
θέσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου, σε εφαρμογή αμετάκλητης δικαστικής απόφασης, ως εξής:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΕΙΣ

ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΟΒΑ του Ιλιέβα

ΠΕ

Καθηγητών Φυσικής Αγωγής

1

Η παραπάνω θέση θα συμπεριληφθεί στον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας (ΟΕΥ) του ΝΠΔΔ. Η εν λόγω θέση
καταργείται μόλις κενωθεί με οποιονδήποτε τρόπο.
Από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη για το κόστος μισθοδοσίας του παραπάνω προσωπικού ύψους
9.500,00 € περίπου, σε βάρος των Κ.Α. 10.6021.0001 και 10.6052.0001 του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ «Οργανισμός
Νεολαίας και Αθλητισμού Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης – ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ», οικονομικού έτους 2018,
ανάλογη δε δαπάνη ύψους 22.800,00 € περίπου θα προβλεφθεί στους αντίστοιχους ΚΑ των προϋπολογισμών των
επόμενων οικονομικών ετών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Αθήνα, 19 Ιουλίου 2018
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοικήσεις
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 874
(5)
Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Σακχαρώδης Διαβήτης και Παχυσαρκία» (ΜSc
in Diabetes Mellitus and Obesity).
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄114), και ειδικότερα
τα άρθρα 30 έως και 37, 45 και 85.

2. Την 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 λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών».
4. Τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 και την παρ.
3α του άρθρου 42 του ν. 4521 «Ίδρυση Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».
5. Τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 101 του
ν. 4547/2018 (ΦΕΚ Α΄102).
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6. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ Α΄195),
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
7. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄83), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
8. Το π.δ. 85/31-5-2013 (ΦΕΚ Α΄124) «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος
στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών».
9. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14
και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/02-08-2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Την αριθμ. 234/27-05-2016 (1703/Β/14-06-2016)
Πράξη Πρύτανη «Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ με τίτλο
«ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ».
11. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 03 Aπριλίου 2018)
12. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 5η, 12 Απριλίου
2018).
13. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ
(συνεδρίαση 30 Απριλίου).
14. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη εις βάρους του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:
την επανίδρυση και λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής του ΕΚΠΑ,
με τίτλο «Σακχαρώδης Διαβήτης και Παχυσαρκία», από
το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Η Ιατρική Σχολή της Σχολής Επιστημών Υγείας του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
θα οργανώσει και θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό
έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(ΠΜΣ) με τίτλο «Σακχαρώδης Διαβήτης και Παχυσαρκία»,
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις
διατάξεις του ν. 4485/2017.
Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Το ΠΜΣ περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη
ενός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με αντικείμενο τον σακχαρώδη διαβήτη και την παχυσαρκία.
Το Πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή υψηλού επιπέδου
εκπαίδευσης και εξειδίκευσης στο αναπτυσσόμενο αντικείμενο του σακχαρώδους διαβήτη και της παχυσαρκίας,
την πρακτική εξάσκηση και την προαγωγή της έρευνας
σε αυτά τα γνωστικά αντικείμενα. Ολοκληρώνοντας το
Πρόγραμμα, οι φοιτητές θα μπορούν:
• Να διαχειριστούν ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη.
• Να αντιμετωπίσουν τις επιπλοκές του σακχαρώδη
διαβήτη και τα συχνά συνυπάρχοντα νοσήματα.
• Να διαχειριστούν και να αντιμετωπίσουν παχύσαρκους ασθενείς.
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• Να συμβάλλουν στην πρόληψη του σακχαρώδους
διαβήτη και της παχυσαρκίας.
• Να πραγματοποιήσουν κλινική και βασική έρευνα
στον τομέα του σακχαρώδους διαβήτη και της παχυσαρκίας.
• Να απασχοληθούν σε θέσεις του δημοσίου και του
ιδιωτικού τομέα που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις
για τη διαχείριση των θεμάτων που άπτονται του σακχαρώδη διαβήτη και της παχυσαρκίας.
Το ΠΜΣ στοχεύει στην δημιουργία επιστημόνων με
τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία
στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα σε θέματα που αφορούν στον σακχαρώδη διαβήτη και την
παχυσαρκία.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(ΔΜΣ) με τίτλο «Σακχαρώδης Διαβήτης και Παχυσαρκία»
(MSc in Diabetes Mellitus and Obesity ).
Άρθρο 4
Φοίτηση στο ΠΜΣ
Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν
είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).
Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί
φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική
απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών,
καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής
εργασίας.
Τα μαθήματα διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα. Σε
περίπτωση διαλέξεως από ξένο διακεκριμένο επιστήμονα η γλώσσα διδασκαλίας θα είναι η Αγγλική.
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος
ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
Άρθρο 5
Χρηματοδότηση ΠΜΣ
Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «Σακχαρώδης Διαβήτης και Παχυσαρκία» θα καλύπτεται από:
- από τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών
τα οποία ανέρχονται στα χίλια (1.000) ευρώ το εξάμηνο,
- 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 κρίνεται αναγκαία για την κάλυψη των εκπαιδευτικών υλικών (στους
μεταπτυχιακούς φοιτητές χορηγείται δωρεάν βιβλίο αναφοράς σχετικό με το αντικείμενο του ΠΜΣ, καθώς και
λοιπό διδακτικό υλικό), για την εκτύπωση του οδηγού
σπουδών, για την αγορά και συντήρηση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού του ΠΜΣ, για την δαπάνη της τεχνικής
υποστήριξης των μαθημάτων μέσω τηλεκπαίδευσης,
καθώς και την αμοιβή των διδασκόντων.
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Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΠΜΣ
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος
2027-2028, εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής
και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την παρ. 8 του
άρθρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 του ν. 4485/2017.
Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση,
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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.
Αθήνα, 9 Ιουλίου 2018
Ο Πρύτανης
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