
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός Δημοτικών Σχολείων της πόλης της 
Ρόδου για την πρακτική άσκηση των φοιτητών/-
τριών του Παιδαγωγικού τμήματος Δημοτικής 
Εκπαίδευσης, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστη-
μών, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, για το ακαδημα-
ϊκό έτος 2017-2018.

2 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 131759/
3479/19-11-2015 κοινής υπουργικής απόφασης 
(ΦΕΚ 2564 Β΄) με τίτλο «Ίδρυση Δασικών Φυτωρίων».

3 Συμπλήρωση της αριθ. 3511.1/05/2008 (Β΄ 1170) 
υπουργικής απόφασης «Καθορισμός οργανικής 
σύνθεσης πληρώματος των δρομολογημένων επι-
βατηγών - οχηματαγωγών (Ε/Γ - Ο/Γ) πλοίων ανοι-
κτού τύπου που εκτελούν πλόες συνολικής από-
στασης από λιμάνι αφετηρίας μέχρι τελικό λιμάνι 
προορισμού έως και τριάντα (30) ν.μ.», όπως συ-
μπληρώθηκε με την αριθ. 3511.1/12/2009 υπουρ-
γική απόφαση (Β΄ 1556/Διορθ. Σφαλμ. (Β΄ 1761).

4 Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του τμήμα-
τος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Ανθρω-
πιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπι-
στημίου Θεσσαλίας.

5 Έγκριση κατανομής επτά (7) κενών οργανικών θέ-
σεων ΔΕΠ στο τμήμα Ιατρικής της μονοτμηματι-
κής Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου 
Κρήτης.

6 Αναγνώριση συστάσεως Ενορίας της Ιεράς Μη-
τροπόλεως Ιωαννίνων συμφώνως προς το άρθρο 
25 του ν. 4301/2014.

7 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης για το προ-
σωπικό του ΝΠΙΔ «Εθνικό Θέατρο» για το έτος 
2018.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 210655/Ζ1 (1)
Καθορισμός Δημοτικών Σχολείων της πόλης της 

Ρόδου για την πρακτική άσκηση των φοιτητών/-

τριών του Παιδαγωγικού τμήματος Δημοτικής 

Εκπαίδευσης, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επι-

στημών, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, για το ακα-

δημαϊκό έτος 2017-2018. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 4 του π.δ. 320/1983 

«Οργάνωση και λειτουργία των Παιδαγωγικών 
τμημάτων των Α.Ε.Ι.» (Α΄ 116), β) Του π.δ. 70/2015
(Α΄ 114) περί ανασυστάσεως και μετονομασίας Υπουργεί-
ων και γ) Του π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός, Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

2. Το με αριθμ. 2152/2-10-2017 αίτημα του Προέδρου 
του Παιδαγωγικού τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

3. Το έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρω-
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης/Διεύθυνση 
Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Α΄/θμιας Εκ-
παίδευσης (ΥΠ.Π.Ε.Θ. Φ27/165321/171961/Δ1).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του Ιδρύματος, 
αποφασίζουμε:

Την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης των 
φοιτητών του Παιδαγωγικού τμήματος Δημοτικής Εκ-
παίδευσης, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου για το ακαδημαϊκό έτος 2017-
2018 στο σύνολο των Σχολικών Μονάδων Α΄/θμιας Εκ-
παίδευσης της πόλης της Ρόδου.

Ο Πρόεδρος του οικείου τμήματος ή ο υπεύθυνος Κα-
θηγητής οφείλει να ενημερώνει εγκαίρως τον Προϊστά-

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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μενο της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και 
το Διευθυντή του σχολείου για τις ημερομηνίες κατά τις 
οποίες θα πραγματοποιούνται οι επισκέψεις των φοιτη-
τών στο σχολείο τους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 1 Δεκεμβρίου 2017

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ   

Ι

 Αριθμ. 163478/2903 (2)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 

131759/3479/19-11-2015 κοινής υπουργικής 

απόφασης (ΦΕΚ 2564 Β΄) με τίτλο «Ίδρυση Δα-

σικών Φυτωρίων». 

 ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 51 του ν. 86/1969 (ΦΕΚ Α΄7) όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 45 του ν. 4280/2014 (ΦΕΚ 
Α΄ 159) «Τροποποιήσεις του ν.δ. 86/1969 - Ίδρυση δασι-
κών φυτωρίων - Διάθεση δασικών σπόρων».

2. Την αριθμ. 131759/3479/19-11-2015 κοινή υπουρ-
γική απόφαση (ΦΕΚ 2564 Β΄) με τίτλο «Ίδρυση Δασικών 
Φυτωρίων».

3. Τα άρθρα 1 έως και 12 του ν. 3889/2010 «Χρημα-
τοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων. Πράσινο 
Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις 
(ΦΕΚ Α΄ 182 /2010).

4. Το υπ’ αριθμ. π.δ. 132/2017 (ΦΕΚ 160/Α΄/2017 «Ορ-
γανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
(Υ.Π.ΕΝ.)».

5. Τις διατάξεις του π.δ. 365/2002 (ΦΕΚ Α΄ 307).
6. Το π.δ. 70 (ΦΕΚ 114/22-09-2015, τ. Α΄) σχετικά με την 

«Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του 
Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων 
σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και 
Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυ-
γκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής 
Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού».

7. Το π.δ. 73/23-9-2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/23-9-2015 Α΄).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που 
κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

9. Την αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).

10. Την αριθμ. Υ198/16-11-2016 ανάθεση αρμοδιο-
τήτων στον αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, Σωκράτη Φάμμελο (ΦΕΚ 3722 Β΄).

11. Την αριθμ. 20499/13-5-2015 (ΦΕΚ 342) Ανάθεση 
καθηκόντων Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Παραγω-
γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

12. Την αριθμ. 41343/10-10-2017 της Γενικής Διεύθυν-
σης Οικονομικών, Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρο-
νικής Διακυβέρνησης, της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού 
και Δημοσιονομικών Αναφορών.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθμ. 131759/3479/19-11-2015 
κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2564 Β΄) με τίτλο «Ίδρυ-
ση Δασικών Φυτωρίων» ως ακολούθως:

1) Στο άρθρο 4 μετά την παράγραφο 5 προστίθεται 
παράγραφος 6 ως εξής:

« Στην περίπτωση που ο κάτοχος της βεβαίωσης της 
παραγράφου 56 επιθυμεί τη συνέχιση της λειτουργίας 
του δασικού φυτωρίου, υποβάλλει ένα μήνα πριν το πέ-
ρας της πενταετίας, αίτηση για την επικαιροποίηση του 
φακέλου, στην Δ/νση Δασικών Έργων και Υποδομών, 
συνοδευόμενη από το αποδεικτικό κατάθεσης του παρα-
βόλου του άρθρου 8 και ακολουθείται η διαδικασία της 
παρ. 5 του παρόντος άρθρου. Ο αριθμός Μητρώου του 
δασικού φυτωρίου δεν αλλάζει και η Βεβαίωση Έναρ-
ξης Λειτουργίας Δασικού Φυτωρίου ισχύει για πέντε (5) 
χρόνια και αρχίζει μια ημέρα μετά την ημερομηνία λήξης 
της προηγούμενης».

2) Στο άρθρο 6 μετά το δεύτερο εδάφιο προστίθεται 
τρίτο εδάφιο ως εξής:

«Επιτρέπεται η ενδοενωσιακή απόκτηση και εμπορία 
δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού ειδών που είναι 
εγγεγραμμένα στους εθνικούς καταλόγους ή στους κα-
ταλόγους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ρυθμίζονται από 
ειδικές διατάξεις περί ισοδυναμίας με Τρίτες Χώρες. Επι-
τρέπεται η ενδοενωσιακή απόκτηση και εμπορία δασι-
κού πολλαπλασιαστικού υλικού ειδών που δεν είναι εγ-
γεγραμμένα σε εθνικούς ή καταλόγους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης αλλά η εμπορία τους ρυθμίζεται από κοινούς 
κανόνες σε ενδοενωσιακό επίπεδο.

Η ενδοενωσιακή απόκτηση ή εισαγωγή από Τρίτες Χώ-
ρες και η εμπορία δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού 
που δεν ανήκει στις ανωτέρω περιπτώσεις επιτρέπεται 
μετά από σχετική έγκριση της Διεύθυνσης Δασικών Έρ-
γων και Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης 
και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του 
Υ.Π.ΕΝ.».

3) Το άρθρο 8 αναδιατυπώνεται ως εξής:

«Άρθρο 8
Παράβολο

Για την χορήγηση των αδειών λειτουργίας δασικών φυ-
τωρίων των τύπων Β και Γ του άρθρου 3 και ανανέωσης 
αυτών απαιτείται η καταβολή παραβόλου το οποίο απο-
τελεί έσοδα του «Ειδικού Φορέα Δασών» του άρθρου 8
του ν. 3208/2003 (ΦΕΚ Α΄ 303/2003).
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Καθορίζουμε το ύφος του παραβόλου για τη χορήγηση 
της άδειας λειτουργίας ως εξής:

α) ΤΥΠΟΣ ΑΔΕΙΑΣ Β σε οκτακόσια (800) ευρώ.
β) ΤΥΠΟΣ ΑΔΕΙΑΣ Γ σε τετρακόσια (400) ευρώ.
γ) Για την ανανέωση της άδειας λειτουργίας Τύπου Β 

και Γ το ύφος του παραβόλου καθορίζεται σε πενήντα 
(50) ευρώ.

Το ανωτέρω παράβολο κατατίθεται υπέρ του Πράσι-
νου Ταμείου στον ειδικό κωδικό «Ειδικός Φορέας Δα-
σών» και διατίθεται αποκλειστικά για την ανάπτυξη και 
προστασία των δασών και κατά προτεραιότητα για την 
λειτουργία των δημοσίων δασικών φυτωρίων και του 
Κέντρου Επεξεργασίας Ελέγχου και Πιστοποίησης Δα-
σικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού».

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2017

Οι Αναπληρωτές Υπουργοί

Οικονομικών Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ   

Ι

   Αριθ. 2241.3/86448/2017 (3)
Συμπλήρωση της αριθ. 3511.1/05/2008 (Β΄ 1170) 
υπουργικής απόφασης «Καθορισμός οργανικής 
σύνθεσης πληρώματος των δρομολογημένων 
επιβατηγών - οχηματαγωγών (Ε/Γ - Ο/Γ) πλοίων 
ανοικτού τύπου που εκτελούν πλόες συνολικής 
απόστασης από λιμάνι αφετηρίας μέχρι τελικό λι-
μάνι προορισμού έως και τριάντα (30) ν.μ.», όπως 
συμπληρώθηκε με την αριθ. 3511.1/12/2009 
υπουργική απόφαση (Β΄ 1556/Διορθ. Σφαλμ.
(Β΄ 1761). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παραγράφου 2 του άρθρου 87 του Κώδικα Δη-

μοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το ν.δ. 187/ 
1973 (Α΄ 261), όπως ισχύει,

β. των άρθρων 1, 4 και 5 του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρό-
τηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 102), όπως ισχύει,

γ. του π.δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτι-
λίας και Αιγαίου» (Α΄ 170),

δ. του άρθρου 2 του π.δ. 70/ 2015 «Ανασύσταση των 
Υπουργείων.... Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας 
και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυ-
τιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.... Μεταφορά Γενικής 
Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 114),

ε. του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210),

στ. την παρ. 3 του άρθρου 2 του Κανονισμού ειδικευ-
μένων και εκπαιδευμένων ατόμων για το χειρισμό των 

σωστικών μέσων των επιβατηγών πλοίων που τέθηκε σε 
εφαρμογή με το άρθρο πρώτο του π.δ. 38/2011 (Α΄ 96),

ζ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

2. Την ανάγκη ομαλής και αποτελεσματικής δραστηρι-
οποίησης των πλοίων από άποψη στελέχωσης.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

1. Στην υποπαράγραφο Γ «ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ» της παρα-
γράφου 1 της αριθμ. 3511.1/05/2008 υπουργικής απόφασης 
(Β΄ 1170), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 3511.1/12/2009 
υπουργική απόφαση (Β΄ 1556/Διορθ. Σφαλμ. (Β΄ 1761)), προ-
στίθεται περίπτωση IV, ως ακολούθως: 

«IV. Στα επιβατηγά - οχηματαγωγά (Ε/Γ - Ο/Γ) πλοία 
ανοικτού τύπου που εκτελούν πλόες συνολικής απόστα-
σης άνω των δεκατεσσάρων (14) ναυτικών μιλίων από 
τον αφετήριο λιμένα έως τον τελικό λιμένα προορισμού 
και διαθέτουν σύμφωνα με το πιστοποιητικό ασφαλείας 
ή το πρωτόκολλο γενικής επιθεώρησης αυτών μεταφο-
ρική ικανότητα άνω των τετρακοσίων ογδόντα (480) επι-
βατών ναυτολογείται από την 1η Ιουνίου έως την 31η 
Αυγούστου ένας (01) Επίκουρος.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πειραιάς, 1 Δεκεμβρίου 2017

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ   

Ι

 Αριθμ. 18206/17/ΓΠ (4)
Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του τμήμα-

τος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Ανθρω-

πιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπι-

στημίου Θεσσαλίας. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 45, παρ. 2 του ν. 4485/2017 

(ΦΕΚ 114/4-8-2017, Α΄), σύμφωνα με τις οποίες «Με 
απόφαση της Συνέλευσης του τμήματος καταρτίζεται 
ο Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του τμήματος, ο 
οποίος εγκρίνεται από τη Σύγκλητο, δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αναρτάται στο διαδικτυα-
κό τόπο του Ιδρύματος και κοινοποιείται στο Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 6, εδ. β του ν. 4485/ 
2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017, Α΄), σύμφωνα με τις οποίες «Τα 
ΑΕΙ οφείλουν, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου να καταρτίσουν και 
να δημοσιεύσουν τους Κανονισμούς του άρθρου 45».

3. Την απόφαση της Συνέλευσης του τμήματος Οικο-
νομικών Επιστημών στην αρ. 4/15-11-2017 συνεδρίασή 
της.
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4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολο-
γισμού του ιδρύματος, αποφασίζουμε:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗ-
ΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Άρθρο 1
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

Το Διδακτορικό Δίπλωμα αποτελεί ακαδημαϊκό τίτλο ο 
οποίος πιστοποιεί την ουσιαστική συνεισφορά του κατό-
χου του στην εξέλιξη καίριων γνωστικών περιοχών, την 
κατανόηση σε βάθος της επιστημονικής του περιοχής 
και την εκπόνηση μιας πρωτότυπης διατριβής στο πεδίο 
των οικονομικών επιστημών.

To TOE προσφέρει ένα ολοκληρωμένο διδακτορικό 
πρόγραμμα στις Οικονομικές Επιστήμες. Ο πρώτος κύ-
κλος του προγράμματος συνίσταται από το Μεταπτυχια-
κό Πρόγραμμα «Εφαρμοσμένη Οικονομική» και την από-
κτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.). 
Υποψήφιοι για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής που 
δεν έχουν ΔΜΣ από το TOE του Πανεπιστημίου Θεσσα-
λίας εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 4.

Η διάρκεια του διδακτορικού προγράμματος είναι κατ' 
ελάχιστον τρία (3) και κατά το μέγιστο έξι (6) έτη μετά 
την εγγραφή στο πρόγραμμα. Οι υποψήφιοι διδάκτορες 
έχουν την υποχρέωση ανανέωσης εγγραφής κάθε ακα-
δημαϊκό έτος, μετά από σύμφωνη γνώμη της τριμελούς 
συμβουλευτικής επιτροπής. Οι διδακτορικές σπουδές 
προσφέρονται δωρεάν.

Oι υποψήφιοι διδάκτορες συστήνεται να διαμένουν 
στην έδρα του Πανεπιστημίου και είναι υποχρεωτική η 
παρουσία τους στις εκπαιδευτικές - ερευνητικές δρα-
στηριότητες του TOE.

Άρθρο 2
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτο-
ρικής διατριβής έχουν:

> Κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής

ή
> Κάτοχοι αναγνωρισμένου (από ΔΟΑΤΑΠ) τίτλου 

σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου ως ισότιμου της αλ-
λοδαπής

ή
> Κάτοχοι ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών 

μεταπτυχιακού επιπέδου ο οποίος έχει αποκτηθεί μετά 
την επιτυχή ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, 
που οργανώνεται σε τμήματα Α.Ε.Ι. και διαρκεί κατ’ ελά-
χιστον δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα (υποχρεωτικά 
εξάμηνα για τη λήψη πτυχίου ή διπλώματος σύμφωνα 
με το πρόγραμμα σπουδών).

Οι Έλληνες πτυχιούχοι πρέπει να γνωρίζουν επαρκώς 
τουλάχιστον την Αγγλική, οι δε αλλοδαποί επαρκώς 
την ελληνική. Η επιλογή των υποψηφίων Διδακτόρων, 
εφόσον πληρούν την παραπάνω συνθήκη, γίνεται με 
συνεκτίμηση των εξής βασικών και συμπληρωματικών 
κριτηρίων:

Βασικά Κριτήρια
i. Γενικός βαθμός του πτυχίου και του μεταπτυχιακού 

διπλώματος.
ii. Επίδοση στη διπλωματική εργασία του μεταπτυχι-

ακού - όπου προβλέπεται.
iii. Πιστοποιημένη γνώση της ξένης γλώσσας.
iν. Τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου. 

Αυτό αποδεικνύεται με δημοσιεύσεις σε επιστημονικά 
περιοδικά ή/και ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια 
ή/και συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα.

ν. Πληρότητα της πρότασης εκπόνησης διδακτορικής 
διατριβής.

Συμπληρωματικά Κριτήρια
i. Δύο πρόσφατες συστατικές επιστολές.
ii. Υποτροφία ή οικονομική κάλυψη (συνεκτιμάται θε-

τικά).
iii. Στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος του υπο-

ψηφίου που καταδεικνύουν την επαγγελματική του 
εμπειρία.

iv. Άλλα πτυχία

Άρθρο 3
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

1. Κατά τη διάρκεια κάθε Ακαδημαϊκού Έτους ο/η υπο-
ψήφιος/α που ενδιαφέρεται για εκπόνηση Διδακτορικής 
διατριβής υποβάλλει σχετική αίτηση στη γραμματεία 
του τμήματος. Στην αίτηση του ο υποψήφιος οφείλει 
να αναγράφει:

> Τον προτεινόμενο τίτλο της Διδακτορικής Διατριβής.
> Την γλώσσα εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής 

(ελληνική ή αγγλική).
> Τον προτεινόμενο επιβλέποντα καθηγητή ο οποίος 

είναι μέλος Δ.Ε.Π. του TOE.
Μαζί με την αίτησή του, οφείλει να υποβάλει όλα τα 

δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 2.
2. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου πληρότητας των 

τυπικών προσόντων από την Επιτροπή Αξιολόγησης και 
Επιλογής (ΕΑΕ) ο Υποψήφιος καλείται σε συνέντευξη.
Η ΕΑΕ συνεδριάζει 3 φορές το χρόνο (Οκτώβριο, Φε-
βρουάριο και Ιούνιο).

3. Τέλος, η Επιτροπή εισηγείται προς τη ΣΤ, η οποία και 
λαμβάνει την οριστική απόφαση. Η Συνέλευση του τμή-
ματος κρίνει αν ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις 
για εκπόνηση Διδακτορικής διατριβής και ορίζει τριμε-
λή Συμβουλευτική Επιτροπή από μέλη ΔΕΠ, ένα από τα 
οποία ορίζεται ως Επιβλέπων και ανήκει στη βαθμίδα του 
Καθηγητή ή του Αναπληρωτή καθηγητή ή του Επίκουρου 
καθηγητή του τμήματος. Κάθε μέλος ΔΕΠ μπορεί να επι-
βλέπει έως πέντε (5) το πολύ υποψήφιους διδάκτορες.

Άρθρο 4
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Υποψήφιος Διδάκτορας κάτοχος ΔΜΣ αλλά όχι στις 
Οικονομικές Επιστήμες θα πρέπει να παρακολουθήσει 
και να εξεταστεί σε μαθήματα του ΠΜΣ του TOE. Η ομά-
δα μαθημάτων που θα παρακολουθήσει ο υποψήφιος 
καθορίζεται μετά από σχετική πρόταση της Τριμελούς 
Συμβουλευτικής Επιτροπής και έγκριση από τη Συνέ-
λευση τμήματος.
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Άρθρο 5
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

1. Ο Υποψήφιος Διδάκτορας κατά την περίοδο εκπό-
νησης της διδακτορικής του διατριβής έχει υποχρέωση 
παρουσίασης της προόδου της εργασίας του ετησίως 
στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή.

2. Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή υποβάλλει 
έκθεση προόδου του υποψήφιου διδάκτορα στη Συνέ-
λευση του τμήματος στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους.

3. Η χρονική διάρκεια για την εκπόνηση της διατρι-
βής δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία έτη από 
την εγγραφή στο πρόγραμμα και μεγαλύτερη από έξι 
έτη. Άδεια παράτασης μέχρι και 12 επιπρόσθετους μή-
νες μπορεί να ζητηθεί εγγράφως από τη Συνέλευση του 
TOE, εφόσον η πρόοδος στα προηγούμενα έτη επιτρέπει 
την ολοκλήρωση της διατριβής στους 12 μήνες της πα-
ράτασης. Εάν και μετά την νέα παράταση αποτύχει να 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, αυτό οδηγεί σε οριστι-
κή διακοπή της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής.

4. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο επιβλέπων εκλείψει ή 
διαπιστωμένα αδυνατεί να τελέσει χρέη επιβλέποντος 
για μεγάλο χρονικό διάστημα, η Συνέλευση του τμήμα-
τος, εκτιμώντας τις περιστάσεις, αναθέτει σε άλλο μέ-
λος ΔΕΠ την επίβλεψη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις 
προηγούμενες παραγράφους, ύστερα από αίτηση του 
υποψήφιου διδάκτορα και γνώμη του προτεινόμενου 
επιβλέποντος, ακόμη και καθ' υπέρβαση του μέγιστου 
αριθμού υποψήφιων διδακτόρων που μπορεί να επιβλέ-
πεται από κάθε επιβλέποντα, σύμφωνα με όσα ορίζονται 
στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών.

5. Αν ο αρχικός επιβλέπων μετακινηθεί σε άλλο Α.Ε.Ι. ή 
τμήμα Α.Ε.Ι. ή συνταξιοδοτηθεί, συνεχίζει να τελεί χρέη 
επιβλέποντος των διδακτορικών διατριβών που έχει ανα-
λάβει, και ο τίτλος απονέμεται από το Α.Ε.Ι., στο οποίο 
ανήκει το τμήμα, όπου ξεκίνησε η εκπόνηση της διατρι-
βής. Αντικατάσταση επιβλέποντα μπορεί να γίνει μόνο 
με αίτηση του και μετά από αιτιολογημένη απόφαση της 
Συνέλευσης του TOE.

Τα ονόματα των υποψήφιων διδακτόρων, των επιβλε-
πόντων μελών Δ.Ε.Π. ή ερευνητών, οι τίτλοι των εκπονού-
μενων διδακτορικών διατριβών και σύντομη περίληψη 
αυτών, καθώς και τα μέλη των τριμελών συμβουλευτικών 
επιτροπών αναρτώνται στον διαδικτυακο τόπο του Ιδρύ-
ματος στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 6
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

1. Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής της διδακτο-
ρικής διατριβής, η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή 
δέχεται ή απορρίπτει αίτηση του υποψηφίου για τη δη-
μόσια υποστήριξη και την αξιολόγησή της. Αν η τριμε-
λής συμβουλευτική επιτροπή αποδεχθεί την αίτηση του 
υποψηφίου, συντάσσει αναλυτική εισηγητική έκθεση και 
την υποβάλλει στη Συνέλευση του τμήματος ζητώντας 
τον ορισμό επταμελούς εξεταστικής επιτροπής για την 
κρίση της διδακτορικής διατριβής.

2. Για την τελική αξιολόγηση και κρίση της Διδακτο-
ρικής Διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα, ορίζεται 
από την Συνέλευση τμήματος Επταμελής Εξεταστική 
Επιτροπή που αποτελείται από τα μέλη της 3μελούς 
Συμβουλευτικής Επιτροπής, και τέσσερα (4) άλλα μέλη 
ΔΕΠ, όπως ορίζει ο νόμος.

3. Η τελική εξέταση της Διδακτορικής διατριβής πραγ-
ματοποιείται εντός δύο μηνών από την υποβολή της. Ο 
υποψήφιος διδάκτορας αναπτύσσει την Διδακτορική 
Διατριβή του, δημόσια, ενώπιον της Επταμελούς Εξετα-
στικής Επιτροπής.

4. Κατά την τελική εξέταση ο υποψήφιος Διδάκτορας 
παρουσιάζει και αναλύει την επιστημονική συνεισφορά 
της Διδακτορικής διατριβής. Κατόπιν απαντά σε ερωτή-
σεις των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής και μόνον 
αυτών.

5. Μετά το πέρας της Εξεταστικής διαδικασίας συνέρ-
χεται κατά μόνας η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή, για 
να αποφανθεί και να αξιολογήσει τη Διδακτορική Διατρι-
βή και το ερευνητικό έργο του υποψηφίου Διδάκτορα, 
όπως ο νόμος ορίζει. Η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή 
κρίνει το πρωτότυπο της Διδακτορικής Διατριβής και 
κατά πόσον αυτή αποτελεί συμβολή στην επιστήμη. Για 
την έγκριση της Διδακτορικής Διατριβής απαιτείται η 
σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον πέντε (5) μελών της Επτα-
μελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Αξιολογείται ως αποδε-
κτή, αποδεκτή με διορθώσεις, αποδεκτή με διορθώσεις, 
απορριπτέα. Σε τυχόν αποδοχή της διατριβής με διορ-
θώσεις παρέχεται η δυνατότητα επανεξέτασης μετά από 
ένα εξάμηνο, η δε ενδεχόμενη απόρριψη συνεπάγεται 
την αποβολή του υποψηφίου από το πρόγραμμα.

Η εγκεκριμένη Διδακτορική Διατριβή, μετά τις τυχόν 
διορθώσεις που προτείνει η Επταμελής Εξεταστική Επι-
τροπή, κατατίθεται στη βιβλιοθήκη σε τρία αντίτυπα, 
ήτοι δύο (2) βιβλιοδετημένα έντυπα και ένα (1) σε ηλε-
κτρονική μορφή.

Άρθρο 7
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

Οι υποχρεώσεις των υποψηφίων διδακτόρων, κατά την 
περίοδο εκπόνησης της διδακτορικής τους διατριβής 
είναι οι ακόλουθες:

• Να ολοκληρώσει επιτυχώς τα μαθήματα του ΠΜΣ, 
εφόσον απαιτηθούν.

• Να παρουσιάζει την πρόοδο του ερευνητικού του/
της έργο στο τμήμα κάθε χρόνο.

• Να συνεισφέρει στο ερευνητικό και διδακτικό έργο 
του τμήματος (εργαστήρια, φροντιστηριακά μαθήματα, 
επιτηρήσεις εξετάσεων προπτυχιακού και μεταπτυχια-
κού επιπέδου).

• Να επιδιώκει συναντήσεις με τον επιβλέποντα κα-
θηγητή.

• Να συζητά την εργασία του με τα άλλα δύο μέλη της 
Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και να τους παρέ-
χει γραπτές επεξηγήσεις, εφόσον του ζητηθούν.

• Να συμμετέχει υποχρεωτικά στα ερευνητικά σεμινά-
ρια του τμήματος.

• Να αναφέρει πάντα στις δημοσιεύσεις και στις ανα-
κοινώσεις του το τμήμα Οικονομικών Επιστημών.

Άρθρο 
ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

Ο επιβλέπων καθηγητής οφείλει:
• Να συναντά τον υποψήφιο διδάκτορα σε τακτά χρο-

νικά διαστήματα.
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• Να συμβουλεύει τον υποψήφιο διδάκτορα στην επι-
λογή των μεθόδων που θα χρησιμοποιηθούν.

• Να διαβάζει και να σχολιάζει γραπτώς τα κεφάλαια 
της διατριβής.

• Να ελέγχει αν η διδακτορική διατριβή έχει δυνητική 
συνεισφορά στην Επιστήμη.

• Να μεριμνά, ώστε ο υποψήφιος διδάκτορας να κα-
ταθέσει την εργασία του εντός των προβλεπόμενων 
χρονικών ορίων.

• Να συντονίζει την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή.

Άρθρο 9
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα προσφέρει τη δυνατό-
τητα υποτροφίας σε υποψηφίους διδάκτορες βάσει των 
χρηματοδοτικών δυνατοτήτων του Προγράμματος για 
κάθε ακαδημαϊκό έτος. Οι υποτροφίες δίνονται με βάση 
την ακαδημαϊκή επίδοση των υποψηφίων φοιτητών και 
τις ανάγκες υποστήριξης του εκπαιδευτικού και οργανω-
τικού έργου του ΠΜΣ.

Υποτροφία δεν χορηγείται στις περιπτώσεις:
α) Υποψηφίων διδακτόρων οι οποίοι λαμβάνουν ήδη 

υποτροφία από άλλη πηγή.
β) Υποψηφίων διδακτόρων που βρίσκονται σε εκπαι-

δευτική άδεια μετ' αποδοχών.
γ) Υποψηφίων διδακτόρων που είναι δημόσιοι υπάλ-

ληλοι ή αμείβονται από κάποια δημόσια πηγή.
Σε κάθε περίπτωση η χορήγηση υποτροφιών αξιολο-

γείται κατά περίπτωση από τη Συνέλευση του TOE.

Άρθρο 10
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οι παραπάνω διατάξεις εφαρμόζονται και για τους 
υποψήφιους διδάκτορες που έχουν γίνει δεκτοί πριν από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Αποφάσεις για ειδικές περιπτώσεις που δεν εντάσ-
σονται στις παραπάνω διατάξεις λαμβάνονται από τη 
Συνέλευση του TOE.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Βόλος, 30 Νοεμβρίου 2017

Ο Πρύτανης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ   

Ι

 Αριθμ. 17056 (5)
Έγκριση κατανομής επτά (7) κενών οργανικών 

θέσεων ΔΕΠ στο τμήμα Ιατρικής της μονοτμη-

ματικής Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπι-

στημίου Κρήτης. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
(Αριθμ. τακτικής συνεδρίασης 379/23-11-2017) 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 296/1973 (ΦΕΚ 239 τ.Α΄/1973) περί καθορι-

σμού του τίτλου και της έδρας του εν Κρήτη ιδρυθέντος 
Πανεπιστημίου, το ν.δ. 114/1974 (ΦΕΚ 310 τ.Α΄/1974) 

περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του ν.δ. 87/ 
1973 (ΦΕΚ 159 τ.Α΄/1973) «περί ιδρύσεως Πανεπιστημίων 
εις Θράκην και εις Κρήτην» και επεκτάσεως διατάξεων 
τινών αυτού εις άπαντα τα ΑΕΙ (A΄ 310), τον. 259/1976 
(ΦΕΚ 25 τ.Α΄/1976) περί τροποποιήσεως και συμπληρώ-
σεως των περί Πανεπιστημίων Θράκης και Κρήτης κει-
μένων διατάξεων, τις διατάξεις του π.δ. 103/1983, (Φ.Ε.Κ. 
48/15.04.1983, τ.Α΄) - Αυτοδύναμη λειτουργία του Πανε-
πιστημίου Κρήτης..., καθώς και της λοιπής νομοθεσίας 
περί Πανεπιστημίου Κρήτης.

2. Το π.δ. 358/1998 (ΦΕΚ τ.Α΄ 240/29-10-1998) «Περί 
Οργανισμού Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου 
Κρήτης».

3. Τον. 2690/1999 (ΦΕΚ τ.Α΄ 45/09-03-1999) «Κύρωση 
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατά-
ξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 του ν. 3469/2006 
(ΦΕΚ 131/28-6-2006, τ. Α΄) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημε-
ρίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις».

5. Το διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4009/ 
2011 (ΦΕΚ τ.Α΄ 195/06-09-2011) «Δομή, λειτουργία, δι-
ασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί-
ηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως 
ισχύουν σήμερα.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 
112 τ.Α΄/2010) ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρε-
ωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδί-
κτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/
τ.Α΄/21.11.2013), καθώς και την κατ’ εξουσιοδότηση 
αυτού εκδοθείσα υπ' αριθ. ΥΠΟΙΚΔ 6 1127865/ΕΞ2010/
30-09-2010 απόφαση.

7. Το ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 τ.Α΄/04-08-2017) «Οργά-
νωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμί-
σεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις).

8. Το ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 82/18-02-2016) και την υπ' αριθμ. 
πρωτ. 31460/Ζ1/23-02-2016 (ΑΔΑ: ΨΡΙ24653ΠΣ-Υ1Κ) 
διαπιστωτική πράξη της Αναπληρώτριας Υπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, όπου διαπιστώ-
νεται ότι ο Καθηγητής Οδυσσέας Ζώρας έχει εκλεγεί ως 
Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης.

9. Την υπ' αριθμ. 10992/01-09-2017 (ΑΔΑ: ΩΘΣΞ469Β7Γ-
89Γ) πράξη Συγκρότησης της Συγκλήτου του Πανεπιστη-
μίου Κρήτης, στις 01-09-2017 μετά από την παράταση 
της θητείας του οργάνου βάσει των διατάξεων του 
ν.4473/2017/τ.Α΄/30-05-2017 όπως ισχύει.

10. Το υπ’ αριθμ. Γεν. Πρωτ.: 14567/31-10-2017 έγγρα-
φο της Αν. Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Διοικητικού 
του Πανεπιστημίου Κρήτης, Μαρίας Παπαδογιαννάκη.

11. Τις υπ’ αριθμ. Φ. 122.1/89/1122643/Ζ2/25-07-2016
και Φ.122.1/92/131091/Ζ2/08.08.2016 αποφάσεις της 
Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων με θέμα «Κατανομή θέσεων για την πρόσλη-
ψη Καθηγητών στις Ιατρικές Σχολές και στα τμήματα Ια-
τρικής των Πανεπιστήμιων, της χώρας για το ακαδημαϊκό 
έτος 2016-2017» (ΑΔΑΩ3ΜΑ4653ΠΣ-Η4Δ) και (ΑΔΑ: 
6ΤΦ74653ΠΣ-ΩΜΘ).

12. Την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων ΔΕΠ στο 
Πανεπιστήμιο Κρήτης.
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13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού.

14. Την εισήγηση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου 
Κρήτης, Καθηγητή Οδυσσέα - Ιωάννη Ζώρα, αποφασί-
ζει και εγκρίνει:

την κατανομή επτά (7) κενών οργανικών θέσεων ΔΕΠ 
στο τμήμα Ιατρικής της μονοτμηματικής Σχολής Επι-
στημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης, για το έτος 
2016-2017, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 16 του 
ν. 4009/2011.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ρέθυμνο, 1 Δεκεμβρίου 2017

Ο Πρύτανης

ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ   

Ι

 Αριθμ. 5238/2481 (6)
Αναγνώριση συστάσεως Ενορίας της Ιεράς Μη-
τροπόλεως Ιωαννίνων συμφώνως προς το άρθρο 
25 του ν. 4301/2014. 

 Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 Έχοντες υπόψη:
1. το άρθρον 25 παρ. 1 του ν. 4301/2014,
2. τας υπ’ αριθμ. 909/528/10.7.2015 και υπ’ αριθμ. 

1577/971/8.11.2017 εισηγήσεις του Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Ιωαννίνων Μαξίμου,

3. την από 10.9.2015 απόφασιν της Διαρκούς Ιεράς 
Συνόδου, διαπιστούμεν:

την σύστασιν προ της ενάρξεως ισχύος του ν. 590/ 
1977, της Ενορίας του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου χωρί-
ου Δραγοψά, με έδρα την τοπικήν Κοινότητα Δραγοψάς, 
της Δημοτικής Ενότητος Δωδώνης, του Δήμου Δωδώνης, 
της Περιφερειακής Ενότητος Ιωαννίνων, της Περιφερείας 
Ηπείρου, της Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων, ιδρυθεί-
σα προ του έτους 1906, ως εμφαίνεται εκ της υπ' αριθμ. 
6/19.1.1906 αδείας γάμου.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2017

Ο Πρόεδρος

† Ο Αθηνών ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ   

Ι

 Αριθμ. 3380/100-835 (7)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης για το προ-
σωπικό του ΝΠΙΔ «Εθνικό Θέατρο» για το έτος 
2018. 

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ Ν.Π.ΙΔ. «ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ» 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 και του άρθρου 20 του 

κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015 «διαχείριση των μη εξυ-

πηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και 
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων».

2. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 2/1015/ΔΕΠ/5.1.2016 εγκύ-
κλιο του Υπουργείου Οικονομικών «Παροχή οδηγιών 
για την εφαρμογή των διατάξεων του κεφαλαίου Β΄ του
ν. 4354/2015 (176 Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των 
υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των 
Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού 
Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Α.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α΄ του 
ν. 3429/2005 (Α΄ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις» 
και την υπ' αριθμ. πρωτ.: 2/31029/ΔΕΠ/6.5.2016 εγκύκλιο 
«Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του 
Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015 (176/Α΄)».

3. Τις διατάξεις των άρθρων 1 (παραγρ. 1), 2 (παραγρ. 1)
και 10 (παραγρ. 1) του ν. 2273/1994 (ΦΕΚ 233/Α΄/1994) 
«Εθνικό Θέατρο, Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και 
άλλες διατάξεις», όπως συμπληρώθηκαν, από το άρ-
θρο 7 παραγρ. 21 του ν. 2557/1997 (ΦΕΚ 271/Α΄/1997) 
«Θεσμοί μέτρα και δράσεις Πολιτιστικής ανάπτυξης», 
δια των οποίων ορίζεται ότι η Εθνική Λυρική Σκηνή, το 
Εθνικό Θέατρο και το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος 
λειτουργούν σε δωδεκάωρη βάση.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του β.δ. 748/1966 «Περί 
κωδικοποιήσεως, καταργήσεως, τροποποιήσεως και συ-
μπληρώσεως των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας 
περί εβδομαδιαίας και Κυριακής αναπαύσεως και ημε-
ρών αργίας».

5. Το απόσπασμα της 96ης Συνεδρίασης του Διοικητι-
κού Συμβουλίου στις 28 Νοεμβρίου 2017 όπου ελήφθη 
η σχετική Απόφαση καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας.

6. Το άρθρο 8 του π.δ. 118/1997, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

7. Το π.δ. 73/23-9-2015 (ΦΕΚ 116/Α΄/23-9-2015) και το 
π.δ. 70/22-9-2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/22-9-2015).

8. Το γεγονός ότι η αιτούμενη υπερωριακή, νυχτερινή 
και Κυριακών-Εξαιρέσιμων ημερών απασχόληση κρί-
νεται απαραίτητη λόγω της φύσης της λειτουργίας του 
Εθνικού Θεάτρου με συνεχείς δοκιμές και παραστάσεις 
από Τρίτη έως Κυριακή, πρωί και βράδυ και περιοδείες 
στο εσωτερικό και εξωτερικό.

9. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη για την 
ως άνω αποζημίωση, ύψους συνολικά 170.000,00 € έχει 
προβλεφθεί και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Προ-
ϋπολογισμού του Εθνικού Θεάτρου έτους 2018 (Φορέας 
21/110 ΚΑΕ 2526), αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε για το έτος 2018 την υπερωριακή, νυ-
κτερινή και κατά τις Κυριακές - εξαιρέσιμες ημέρες απα-
σχόληση, για ογδόντα οκτώ (88) εργαζομένους αορίστου 
χρόνου με βάση το π.δ. 164/2004, για εκατόν είκοσι (120) 
ορισμένου χρόνου και για έξι (6) μονίμους και αορίστου 
χρόνου υπαλλήλους του ΥΠΠΟΑ που έχουν διατεθεί στο 
Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Εθνικό Θέατρο», προκειμένου 
να αντιμετωπισθούν οι επείγουσες υπηρεσιακές του ανά-
γκες, ως εξής:

Α) ΓΙΑ ΤΟ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2018
α) Την απογευματινή υπερωριακή απασχόληση με 

αμοιβή μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά υπάλληλο.
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β) Tηv νυχτερινή εργασία με αμοιβή μέχρι τετρακόσια 
ογδόντα (480) ώρες προς συμπλήρωση της υποχρεωτι-
κής κατά την εβδομάδα εργασίας και ενενήντα έξι (96) 
ώρες καθ’ υπέρβαση αυτής, ανά υπάλληλο.

γ) Tηv εργασία Κυριακών - Εξαιρέσιμων ημερών με 
αμοιβή, μέχρι διακόσιες ογδόντα οκτώ (288) ώρες προς 
συμπλήρωση της υποχρεωτικής κατά εβδομάδα εργα-
σίας και ενενήντα έξι (96) ώρες καθ’ υπέρβαση αυτής, 
ανά υπάλληλο.

Β) ΓΙΑ ΤΟ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2018
α) Την απογευματινή υπερωριακή απασχόληση με 

αμοιβή μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά υπάλληλο.
β) Την νυχτερινή εργασία με αμοιβή μέχρι τετρακόσια 

ογδόντα (480) ώρες προς συμπλήρωση της υποχρεωτι-

κής κατά την εβδομάδα εργασίας και ενενήντα έξι (96) 
ώρες καθ’ υπέρβαση αυτής, ανά υπάλληλο.

γ) Tηv εργασία Κυριακών-Εξαιρέσιμων ημερών με 
αμοιβή, μέχρι διακόσιες ογδόντα οκτώ (288) ώρες προς 
συμπλήρωση της υποχρεωτικής κατά εβδομάδα εργα-
σίας και ενενήντα έξι (96) ώρες καθ' υπέρβαση αυτής, 
ανά υπάλληλο.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
και μέχρι 31-12-2018. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2017

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ  

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