
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ίδρυση Εργαστηρίου «Στρατηγικής Ηγεσίας & Ψη-
φιακού Μετασχηματισμού» του Τμήματος Οικο-
νομικής Επιστήμης, της Σχολής Επιχειρηματικών, 
Οικονομικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπι-
στημίου.

2 Αυτοδίκαιη ένταξη της Θωϊδου Μαρίας, υπηρε-
τούντος μέλους σε προσωποπαγή θέση της κα-
τηγορίας Ε.Ε.Π., ΠΕ κατηγορίας με Β’ Βαθμίδα, του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σε κενή ομοιόβαθμη 
οργανική θέση της κατηγορίας Ειδικού Εκπαιδευ-
τικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), σύμφωνα με το άρθρ. 
27 παρ. 4 του ν. 4386/2016.

3 Έγκριση οργάνωσης και λειτουργίας Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής 
Επιστημών - Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστη-
μίου Κρήτης με τίτλο «Νευροεπιστήμες» - Επανί-
δρυση του Προγράμματος βάσει του ν. 4485/17, 
σε αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 1599898/Β7(
ΦΕΚ 2731/Β’/13.10.2014) υπουργικής απόφασης.

4 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για προ-
σωπικό που υπηρετεί στη Ρυθμιστική Αρχή Σιδη-
ροδρόμων.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 20182152 (1)
  Ίδρυση Εργαστηρίου «Στρατηγικής Ηγεσίας και 

Ψηφιακού Μετασχηματισμού» του Τμήματος Οι-

κονομικής Επιστήμης, της Σχολής Επιχειρηματι-

κών, Οικονομικών και Διεθνών Σπουδών του Πα-

νεπιστημίου.

O ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
i. Των άρθρων 28 και 29 του ν. 4485/2017 (Α’/ 

114/4.8.2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες δια-
τάξεις».

ii. Της παρ. 24 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011, 
όπως προστέθηκε με το άρθρο 96 του ν. 4310/2014 
(Α’/258/8.12.2014) «Έρευνα Τεχνολογική Ανάπτυξη και 
Καινοτομία και άλλες διατάξεις» και αντικαταστάθηκε με 
το άρθρο 60 του ν. 4386/2016 (A’/83/11.5.2016) «Ρυθμί-
σεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις της παρ. 5α, του άρθρου 80, του 
ν. 4009/2011 «Δομή λειτουργία, διασφάλιση της ποιό-
τητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α’/195).

3. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήμα-
τος Οικονομικής Επιστήμης, της Σχολής Οικονομικών, 
Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών (συνεδρίαση
14-05-2018).

4. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς (συνεδρίαση 9η, 28ης Μαρτίου 2018).

5. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της 
παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη 
εις βάρος του τακτικού προϋπολογισμού ή την κρατική 
επιχορήγηση του Πανεπιστημίου Πειραιώς, καθώς το 
Εργαστήριο θα λειτουργεί αποκλειστικά με ίδιους πό-
ρους, αποφασίζουμε:

Την ίδρυση Εργαστηρίου «Στρατηγικής Ηγεσίας και 
Ψηφιακού Μετασχηματισμού» του Τμήματος Οικονομι-
κής Επιστήμης, της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματι-
κών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς 
και τον καθορισμό του εσωτερικού του κανονισμού.

Άρθρο 1
Ίδρυση

Ιδρύεται στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανε-
πιστημίου Πειραιώς, Εργαστήριο «Στρατηγικής Ηγεσίας 
και Ψηφιακού Μετασχηματισμού», το οποίο δραστηρι-
οποιείται στη διεξαγωγή ερευνητικού έργου σε θέματα 
που σχετίζονται άμεσα και έμμεσα με το γνωστικό αντι-
κείμενο που περιγράφει ο τίτλος του.

Άρθρο 2
Σκοπός

Κύριος σκοπός του Εργαστηρίου «Στρατηγικής Ηγε-
σίας και Ψηφιακού Μετασχηματισμού», είναι να αποτε-
λέσει έναν επιστημονικό και έγκυρο φορέα παραγωγής 
βασικής κι εφαρμοσμένης έρευνας, μελέτης και ανάπτυ-
ξης της επιστημονικής γνώσης καθώς και να καλύψει 
εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες σε προπτυχιακό 
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και μεταπτυχιακό επίπεδο, τόσο του Τμήματος Οικονο-
μικής Επιστήμης, όσο και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, 
γενικότερα. Το αντικείμενο του εργαστηρίου θα είναι η 
προώθηση και υποστήριξη της ακαδημαϊκής γνώσης, 
έρευνας και επιχειρηματικής πρακτικής στα γνωστικά 
αντικείμενα της ΗΓΕΣΙΑΣ, της ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΕΩΝ και της ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ που 
θεωρούμε ότι θα αποτελέσουν την κινητήρια δύναμη της 
οικονομικής ανάπτυξης της Ελλάδος. Για την υλοποίηση 
του κύριου σκοπού του εργαστηρίου απαραίτητη θα 
είναι η συνεργεία με δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις, 
διεθνείς οργανισμούς, πολυεθνικές επιχειρήσεις ή εται-
ρείες συμβούλων που ασχολούνται με διάφορους τομείς 
της στρατηγικής ηγεσίας, της ψηφιακής οικονομίας και 
του ψηφιακού μετασχηματισμού (τεχνολογική ανάπτυ-
ξη, ψηφιακή ανατροπή μέσω καινοτομιών) καθώς και 
με τους τομείς της Επιχειρησιακής Απόδοσης και της 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Άρθρο 3
Τομείς δραστηριότητας

Οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου συνοψίζονται 
στην εκπαίδευση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοι-
τητών στη βασική έρευνα και εκπόνηση διδακτορικών 
διατριβών και στην εφαρμοσμένη έρευνα καθώς και την 
εκπόνηση χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμ-
μάτων στο γνωστικό αντικείμενο του Εργαστηρίου.

Πιο συγκεκριμένα, η ερευνητική δραστηριότητα του 
Εργαστηρίου επικεντρώνεται στους εξής τομείς:

• Προαγωγή της επιστημονικής γνώσης στα γνωστικά 
αντικείμενα δραστηριοποίησης του εργαστηρίου.

• Ανάπτυξη βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και η 
εκπόνηση σχετικών μελετών

• Προσδιορισμού και αντιμετώπισης εξειδικευμένων 
εκπαιδευτικών αναγκών

• Επιμόρφωση στελεχών της δημόσιας διοίκησης και 
αυτοδιοίκησης και ειδικών φορέων στα διεθνή κι ευρω-
παϊκά αναπτυξιακά ζητήματα και προγράμματα

• Δημιουργία προοπτικών απασχόλησης των αποφοί-
των σε εθνικούς και διεθνείς φορείς

• Δημιουργία κινήτρων για την εντατική ενασχόληση 
των φοιτητών με την έρευνα

• Προσέλκυση πόρων για τη δημιουργία υποδομών 
προκειμένου να καλυφθούν εκπαιδευτικές και γνωσιακές 
ανάγκες.

• Ανάπτυξη συνεργασιών με επιχειρήσεις του Δημο-
σίου και Ιδιωτικού τομέα για παροχή έργου σε επίπεδο 
μελετών, συμβουλευτικών υπηρεσιών, και συνεργασιών 
σε ερευνητικά προγράμματα

• Ανάπτυξη συνεργασιών με ανάλογα Εργαστήρια 
και άλλης φύσεως ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα και 
στο εξωτερικό με σκοπό την ανταλλαγή γνώσεων, δε-
δομένων και συμπαραγωγή ερευνών, μελετών ή άλλου 
επιστημονικού έργου σχετικού με τα αντικείμενα του 
εργαστηρίου

• Διάχυση της γνώσης και των πληροφοριών με δημο-
σιεύσεις άρθρων, μελετών και βιβλίων

• Οργάνωση ή συν-διοργάνωση σεμιναρίων, ημερίδων, 
διαλέξεων, συμποσίων, συνεδρίων με ειδικούς επιστήμο-

νες από την Ελλάδα και το εξωτερικό για την προώθηση 
των στόχων και την καθιέρωση του εργαστηρίου.

Άρθρο 4
Προσωπικό

Το εργαστήριο στελεχώνεται βάσει της κείμενης νο-
μοθεσίας και των σχετικών αποφάσεων των αρμόδιων 
συλλογικών οργάνων από μέλη του Διδακτικού και Ερευ-
νητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Οικονομικής 
Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, που κατέχουν 
θέσεις των οποίων το γνωστικό αντικείμενο εμπίπτει στα 
διδακτικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρί-
ου, από εξωτερικούς συνεργάτες - ειδικούς επιστήμονες 
και από μέλη του Ειδικού Διδακτικού Εργαστηριακού 
Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.), από υποψήφιους διδάκτορες 
και μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπικού. Το ερ-
γαστήριο στελεχώνεται και από μέλη Ε.Τ.Ε.Π., τα οποία 
τοποθετούνται μετά από απόφαση του αρμοδίου, κατά 
περίπτωση, συλλογικού οργάνου που θα περιλαμβάνει 
περιγραφή των καθηκόντων που θα παρέχουν.

Άρθρο 5
Διοίκηση-Αρμοδιότητες

Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του Διδακτικού 
Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Οικο-
νομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς που 
εκλέγεται σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία. Ο 
Διευθυντής του εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιότητες 
που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και τον 
Κανονισμό Λειτουργίας του Εργαστηρίου, μεταξύ των 
οποίων περιλαμβάνονται ο συντονισμός του έργου του 
εργαστηρίου, η κατάρτιση και υποβολή στη Συνέλευση 
του Τμήματος του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας 
του εργαστηρίου και η μέριμνα για την τήρηση του, η 
μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση 
και την κατανομή των χώρων του εργαστηρίου και η 
σύνταξη των αναγκαίων εισηγήσεων προς την Συνέλευ-
ση του Τμήματος.

Άρθρο 6
Εγκατάσταση-Λειτουργία

1. Το εργαστήριο λειτουργεί σύμφωνα με τον κανο-
νισμό του Πανεπιστημίου Πειραιώς και σε χώρους που 
παραχωρούνται σ’ αυτό για την εγκατάσταση του τεχνι-
κού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη διεξαγωγή 
των ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 
του στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς. Στο χώρο εγκατάστασης του εργαστηρίου 
τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του.

2. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ενημερώνεται πριν 
από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας, που πραγματοποιείται 
στο Εργαστήριο στα πλαίσια ερευνητικού προγράμμα-
τος ή άλλου έργου, που έχει αποφασισθεί και καθορίζει 
την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώ-
ρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.

3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία του εργαστηρίου, τη χρήση των διαθέσιμων 
υλικών πόρων (χώρων, τεχνικού εξοπλισμού και λοιπών 
υλικών) που ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή των εργα-
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ζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους 
χώρους του, καθώς και την προστασία του εξοπλισμού 
και των εν γένει εγκαταστάσεων του εργαστηρίου.

4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του Εργαστη-
ρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους 
ερευνητές που διαθέτουν ειδική επί των οργάνων αυ-
τών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από τον Διευθυντή 
αυτού. Κινητά όργανα και σκεύη τα οποία παραδίδονται 
για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρη-
σιμοποίηση τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.

5. Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα 
του Τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων 
σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές 
δραστηριότητες του Εργαστηρίου, σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 7
Έσοδα

Τα έσοδα του εργαστηρίου μπορεί να προέρχονται 
από:

1. Την εκτέλεση ερευνητικών ή/και αναπτυξιακών προ-
γραμμάτων και μελετών η χρηματοδότηση των οποίων 
μπορεί να πραγματοποιείται από φορείς του ιδιωτικού 
ή και του ευρύτερου δημοσίου τομέα, τοπικής αυτοδιοί-
κησης, περιφέρειες, διεθνείς οργανισμούς κ.α..

2. Τα έσοδα από τη διεξαγωγή ειδικών παρουσιάσεων, 
ημερίδων, συμποσίων, σεμιναρίων, διαλέξεων.

3. Την διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονι-
κών προϊόντων.

4. Την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

5. Τις ειδικές εισφορές ή συνδρομές και χρηματοδο-
τήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές 
επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού 
δικαίου και φυσικά πρόσωπα κτλ.

6. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που 
καταλείπονται προς το Πανεπιστήμιο Πειραιώς για τους 
σκοπούς των εργαστηρίων, γενικότερα, και του οικείου 
εργαστηρίου, ειδικότερα.

Διευκρινίζεται ότι η οικονομική διαχείριση των εσόδων 
που θα προέρχονται από την εκτέλεση κάθε είδους έρ-
γων και των σχετικών δαπανών θα γίνεται από το Κέντρο 
Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς- ΚΕΠΠ (Ειδικός 
Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Πει-
ραιώς).

Άρθρο 8
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημοσί-
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Πειραιάς, 3 Απριλίου 2018

Ο Πρύτανης

ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ

Aριθμ. 4472/18/ΓΠ (2)
    Αυτοδίκαιη ένταξη της Θωϊδου Μαρίας, υπηρε-

τούντος μέλους σε προσωποπαγή θέση της κατη-

γορίας Ε.Ε.Π., ΠΕ κατηγορίας με Β’ Βαθμίδα, του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σε κενή ομοιόβαθμη 

οργανική θέση της κατηγορίας Ειδικού Εκπαιδευ-

τικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), σύμφωνα με το άρθρ. 

27 παρ. 4 του ν. 4386/2016. 

 Ο ΠPYTANHΣ TOY ΠANEΠIΣTHMIOY ΘEΣΣAΛIAΣ 

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του π.δ. 83/1984, όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει σήμερα. 
2. Τις διατάξεις του π.δ. 118/2002 (ΦΕΚ 99/Α’) «Βαθ-

μολογική και μισθολογική κατάσταση και εξέλιξη των 
μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π. των ΑΕΙ». 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 29 και 79 του ν. 4009/2011 
(ΦΕΚ 195/Α’) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τον 
ν. 4115/2013, τον ν. 4186/2013 και του ν. 4386/2016. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 του ν. 4009/2011 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 του 
ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159/Α’). 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 68 της παραγράφου 3 περ. 
1 του ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α’), όπως αντικαταστάθηκε 
από τις διατάξεις του άρθρ. 27 παρ. 4 του ν. 4386/2016 
(ΦΕΚ 83/Α’), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρ. 27 παρ. 7 
του ν. 4405/2016 (ΦΕΚ). 

6. Την εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με αρ. πρωτ. 126603/
Ζ2/29-7-2016. 

7. Τη με αρ. 2702/5-3-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΣ469Β7Ξ-ΧΧΕ) 
Διαπιστωτική Πράξη του Πρύτανη για την αυτοδίκαια 
μετατροπή των οργανικών θέσεων του Ιδρύματος κατη-
γορίας Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπι-
κού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.), κλάδων Ι και ΙΙ, σε αντίστοιχες οργανικές 
θέσεις των κατηγοριών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπι-
κού (Ε.Ε.Π.) και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού 
(Ε.ΔΙ.Π.), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 29 
του ν. 4009/2011. 

8. Την αρ. πρωτ. 18034/17/ΓΠ/28-11-2017 εισήγηση 
της Τριμελούς Επιτροπής για τον καθορισμό του γνω-
στικού αντικειμένου της Θωϊδου ως «Φωνητική Μουσική 
Εκτέλεση – Μονωδία». 

9. Την απόφαση της Συγκλήτου στην αρ. 190/21-12-2017 
συνεδρίασή της, με την οποία διαπιστώνει την πιστοποίηση 
του γνωστικού αντικειμένου εξαιρετικής ή αδιαμφισβή-
τητης ιδιαιτερότητας της ανωτέρω, για το οποίο δεν είναι 
δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. 

10. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας στην αρ. 192/16-2-2018 συνεδρίασή της, 
για την μεταφορά μιας (1) κενής οργανικής θέσης της 
κατηγορίας Ε.Ε.Π., ΠΕ κατηγορίας από το ΑΕΙ στο Πανε-
πιστήμιο Θεσσαλίας. 

11. Την αρ. πρωτ. 7962/17/ΓΠ/2-6-2017 (ΦΕΚ 566/
19-6-2017/Γ’) πρυτανική πράξη αυτοδίκαιης βαθμολο-
γικής και μισθολογικής κατάταξης την 11-5-2016, ημε-
ρομηνία δημοσίευσης του ν. 4386/2016, στις βαθμίδες 
της παρ. 2 του άρθρ. 1 του π.δ. 118/2002 (ΦΕΚ 99/Α’), με 
υπολογιζόμενη τριετή θητεία στην Εισαγωγική βαθμίδα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 27 παρ. 1 και 3 του 
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ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α’), των μελών της κατηγορίας 
Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) στο Πανε-
πιστήμιο Θεσσαλίας. 

12. Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου της υπαλ-
λήλου. 

13. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, διαπιστώνουμε:

Ι. την αυτοδίκαια ένταξη της Θωϊδου Μαρίας του Δη-
μητρίου, υπηρετούντος σε προσωποπαγή θέση μέλους 
της κατηγορίας Ε.Ε.Π., ΠΕ κατηγορίας με Β΄ Βαθμίδα του 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, από 21-12-2017, ημερομηνία 
λήψης της απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας, σε κενή ομοιόβαθμη οργανική θέση της κα-
τηγορίας Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), ΠΕ 
κατηγορίας, με γνωστικό αντικείμενο «Φωνητική Μουσι-
κή Εκτέλεση – Μονωδία» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 
επειδή διαπιστώθηκε στην αρ. 190/21-12-2017 συνεδρί-
αση της Συγκλήτου ότι το ανωτέρω γνωστικό αντικείμε-
νο εμπίπτει στις διατάξεις για τα γνωστικά αντικείμενα 
εξαιρετικής ή αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για τα 
οποία δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδα-
κτορικής διατριβής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 27 παρ. 4 του ν. 4386/2016. 

ΙΙ. Η διανυθείσα προϋπηρεσία του ανωτέρω λαμβά-
νεται υπόψη για κάθε υπηρεσιακή, βαθμολογική και 
μισθολογική συνέπεια. 

ΙΙΙ. Η προσωποπαγή θέση καταργείται αυτοδίκαια. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Βόλος, 20 Μαρτίου 2018 

Ο Πρύτανης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ

Ι

Αριθμ. Γενικού 4145/03.04.2018 (3)
    Έγκριση οργάνωσης και λειτουργίας Προγράμ-

ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Επι-

στημών - Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου 

Κρήτης με τίτλο «Νευροεπιστήμες» - Επανίδρυ-

ση του Προγράμματος βάσει του ν. 4485/17, σε 

αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 1599898/Β7 (ΦΕΚ 

2731/Β’/13.10.2014) υπουργικής απόφασης.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
(Αριθμ. τακτικής Συνεδρίασης 383η/15-02-2018)

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 296/1973 (ΦΕΚ 239/τ.Α’/1973) 

περί καθορισμού του τίτλου και της έδρας του εν Κρήτη 
ιδρυθέντος Πανεπιστημίου, του 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 Πανεπι-
στημίων εις Θράκην και εις Κρήτην» και επεκτάσεως δια-
τάξεων τινών αυτού εις άπαντα τα ΑΕΙ..., του ν. 259/1976 
(ΦΕΚ 25 τ.Α’/76) περί τροποποιήσεως και συμπληρώ-

σεως των περί Πανεπιστημίων Θράκης και Κρήτης κει-
μένων διατάξεων, τις διατάξεις του π.δ. 103/1983, (ΦΕΚ 
48/15.04.1983/τ. Α’) - Αυτοδύναμη λειτουργία του Πανε-
πιστημίου Κρήτης..., καθώς και της λοιπής νομοθεσίας 
περί Πανεπιστημίου Κρήτης.

2. Το υπ’ αριθμόν π.δ. 96/2013 (Φ.Ε.Κ. 133/τ.Α’/
05.06.2013) για την «Κατάργηση - συγχώνευση τμημά-
των - Μετονομασία Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το υπ’ αριθμόν π.δ. 
128/2013 (Φ.Ε.Κ. 195/τ.Α’/17.09.2013), και τις εκδοθεί-
σες μετ’ αυτού Διαπιστωτικές Πράξεις του Πρύτανη, 
υπ’ αριθμόν 10.953/31.07.2013, 10.954/31.07.2013 και 
10.955/31.07.2013 (Φ.Ε.Κ. 1959/τ.Β’/12.08.2013). Το 
ν. 4452/2017 (Φ.Ε.Κ. 17/τ.Α’/15.02.2017) «Ρύθμιση θεμά-
των του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της 
Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις», 
άρθρο 27 «Ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής στο Πανεπιστή-
μιο Ιωαννίνων - Μετονομασία Σχολής στο Πανεπιστήμιο 
Κρήτης», παράγραφος 4.

3. Το ΦΕΚ τ.ΥΟΔΔ 82/18-02-2016 και την υπ’ αριθμ. 
31460/Ζ1/23-02-2016 (ΑΔΑ: ΨΡΙ24653ΠΣ-Υ1Κ) διαπι-
στωτική πράξη της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων όπου διαπιστώνεται ότι ο 
Καθηγητής Οδυσσέας-Ιωάννης Ζώρας, του Τμήματος 
Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Π.Κ., έχει 
εκλεγεί Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης με πλήρη 
θητεία, από 23/02/2016.

4. Την υπ’ αριθμ. 17070/01-12-2017 (ΑΔΑ: 9ΙΖΔ469Β7Γ-
ΟΞΛ) Πράξη Συγκρότησης της Συγκλήτου του Πανεπι-
στημίου Κρήτης, στις 01-12-2017 σε εφαρμογή των δια-
τάξεων του Νόμου 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/04-08-2017) 
για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α’) «Οργά-
νωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμί-
σεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», και ιδίως:

6. Τις διατάξεις του Άρθρου 31 «Όργανα διοίκησης των 
Π.Μ.Σ. και των Διδακτορικών Σπουδών» του ΚΕΦ. ΣΤ’ 
«Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος Σπουδών» του ν. 4485/2017 
(ΦΕΚ 114/Α’) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες δια-
τάξεις», καθώς και τις διατάξεις του Αρθρ. 32 «Ίδρυση 
Π.Μ.Σ.» του ΚΕΦ. ΣΤ’ «Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος Σπου-
δών» του ως άνω νόμου.

7. Τις διατάξεις του Άρθρου 85 «Τελικές και μεταβα-
τικές διατάξεις Κεφαλαίου ΣΤ’» Μέρος Δεύτερο, του 
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α’) «Οργάνωση και λειτουργία 
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα 
και άλλες διατάξεις».

8. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Φ.Ε.Κ. Α’/195/
06.09.2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιό-
τητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν.

9. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ.Α’/
02-08-2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη 
εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πι-
στωτικών μονάδων-Παράρτημα διπλώματος», και ιδίως 
του άρθρου 13, του οποίου η παρ. 3 προστέθηκε με το 
άρθρο 13 παρ. 3 του ν. 3577/2007 (ΦΕΚ τ.Α’/130) και 
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αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 
3794/2009 (ΦΕΚ τ.Α’/156/04-09-2009), του άρθρου 14 
και του άρθρου 15 καθώς και την εκδοθείσα υπ’ αριθμ. 
Φ5/89656/Β3/2007 Υπουργική Απόφαση «Εφαρμογή του 
Συστήματος Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων» (ΦΕΚ 
τ.Β’/1466/13-08-2007).

10. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 
τ.Α’/112/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», 
όπως αντικαταστάθηκε, συμπληρώθηκε, τροποποιή-
θηκε και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 23 του 
ν. 4210/2013 (ΦΕΚ τ.Α’/254/21-11-2013), του άρθρου 197 
του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ τ.Α’/160/8-8-2014), του άρθρου 
31 του π.δ. 28/2015 (ΦΕΚ 34/Α’/23-3-2015) περί "κωδι-
κοποίησης διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 
έγγραφα και στοιχεία, του άρθρου 375 του ν. 4412/2016 
(ΦΕΚ τ.Α’/147/08-08-2016 καθώς και την εκδοθείσα υπ’ 
αριθ. ΥΠΟΙΚ Δ6 1127865/ΕΞ2010/30-09-2010 απόφαση.

11. Την υπ’ αριθμ. 216772/Ζ1 (ΦΕΚ 4334/Β’/12-12-2017) 
υπουργική απόφαση που αφορά τον «Τρόπο κατάρτισης 
του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και την 
έκθεση βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχια-
κών Σπουδών» και τις εγκυκλίους εφαρμογής υπ’ αριθμ. 
163204/Ζ1/29-09-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του 
ν. 4485/17 (Α’/114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών 
και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-λοιπά θέματα 
ΑΔΑ: ΨΙΜΖ4653ΠΣ-0Ρ2, υπ’ αριθμ. 164530/Ζ1/03-10-2017 
«Άμεσες ενέργειες και χρονοδιάγραμμα όσον αφορά τη 
λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας 
(Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. μετά τη δημοσίευση του ν. 4485/2017 
(Α’/114), υπ’ αριθμ. 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινίσεις 
σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α’/114).

12. Τη συγκρότηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης σε εφαρμογή του 
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α’) με ΑΔΑ: 6ΔΑΒ469Β7Γ-34Ι.

13. Την υπ’ αριθμ. 209776/Ζ1 (ΦΕΚ 3607/Β’/31.12.2014) 
υπουργική απόφαση που αφορά στο Πρόγραμμα Με-
ταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Επιστημών - Τμήμα 
Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης με τίτλο "Νευροε-
πιστήμες".

14. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης 
της Μονοτμηματικής Σχολής Επιστημών Υγείας - Τμήμα 
Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης (συνεδρίαση 9-2-2018) 
σχετικά με την εισήγηση ίδρυσης του ΠΜΣ.

15. Το υπ’ αριθμ. 350/08-04-2010 έγγραφο της ΑΔΙΠ 
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξω-
τερική αξιολόγηση του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπι-
στημίου Κρήτης.

16. Την εισήγηση με αριθμ. 2/13.02.2018 συνεδρίασης 
της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπι-
στημίου Κρήτης που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών της Σχολής Επιστημών Υγείας - Τμήμα 
Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης με τίτλο «Μοριακή 
Βάση των Νοσημάτων του Ανθρώπου» -επανίδρυση του 
Προγράμματος σύμφωνα με το ν. 4485/2017.

17. Το ότι το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

της παρούσας απόφασης θα λειτουργήσει χωρίς τέλη 
φοίτησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 ιδίως 
παρ. 1, 3, 5, του ν. 4485/2017.

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

Αντικαθιστούμε την υπ’ αριθμ. 209776/Ζ1 (ΦΕΚ 
3607/Β’/31.12.2014) υπουργική απόφαση που αφορά 
στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής 
Επιστημών - Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης 
με τίτλο "Νευροεπιστήμες", ως ακολούθως.

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει και λειτουργεί από το 
ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχια-
κών Σπουδών(ΠΜΣ) με τίτλο «Νευροεπιστήμες» σύμφω-
να με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις 
του νόμου 4485/2017 (ΦΕΚ 144/τ.Α’).

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η παροχή υψηλού επιπέ-
δου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στις Νευροεπιστήμες. 
Σκοπός του Προγράμματος είναι να προάγει τη γνώση 
και την έρευνα στην περιοχή των Νευροεπιστημών 
και να προετοιμάσει άριστα εκπαιδευμένα στελέχη για 
σταδιοδρομία στον Ακαδημαϊκό Χώρο, σε Ερευνητικά 
Ιδρύματα, σε Δημόσιες Υπηρεσίες και στον Παραγωγικό 
Τομέα στην χώρα μας και διεθνώς.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ) στις Νευροεπιστήμες» (MScinNeuroscience)

Άρθρο 4
Κατηγορίες Εισακτέων Πτυχιούχων

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρι-
κής, Βιολογίας, Ψυχολογίας, Φαρμακευτικής, Χημείας, 
Κτηνιατρικής πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοτα-
γών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι 
τμημάτων ΤΕΙ συναφούς με το Πρόγραμμα γνωστικού 
αντικειμένου.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια των σπουδών για την 
απονομή του τίτλου ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά 
εξάμηνα.

Άρθρο 6
Προσφερόμενα Μαθήματα

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος και 
την απονομή του Δ.Μ.Σ ο μεταπτυχιακός φοιτητής πρέ-
πει να συγκεντρώσει τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) Πι-
στωτικές Μονάδες (ECTS), και συγκεκριμένα: (α) τουλάχι-
στον εξήντα (60) ECTS από την επιτυχή παρακολούθηση 
των υποχρεωτικών και των κατ’ επιλογή υποχρεωτικών 
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μαθημάτων, (β) τριάντα 30 ECTS από εργαστηριακές ασκήσεις (Rotations), και γ) τριάντα (30) ECTS από την επιτυχή 
εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Το (ενδεικτικό) πρόγραμμα σπουδών ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

Τίτλος μαθήματος Υποχρεωτικό (Υ)
/ Επιλογής (Ε) ECTS

Α’ εξάμηνο

Κυτταρικές- Μοριακές Νευροεπιστήμες Υ 8

Συστημικές Νευροεπιστήμες Υ 8

Αρχές και Μέθοδοι Μελέτης Νευρικού Συστήματος Υ 5

Υπολογιστικά Θέματα Νευροφυσιολογίας Ε 3
Αναπτυξιακή Νευροβιολογία E 4

Στατιστική Y 4

Ανάπτυξη Φαρμάκων Ε 2
Σύνολο Α΄εξαμήνου (τουλάχιστον) 30

Β’ εξάμηνο

Νευροχημεία / Νευροφαρμακολογία Υ 6

Ψυχοφαρμακολογία Ε 4

Νευροαναγεννητική Φαρμακολογία Ε 3

Νευροψυχολογία: Θεωρία και Εφαρμογές Ε 4

Νευροβιολογία και Ψυχοφαρμακολογία της Ανταμοιβής, του Εθισμού και 
της Κατάθλιψης Ε 6

Παθοφυσιολογία και Μοριακή Βάση Νευρολογικών Νοσημάτων Ε 5

Φυσιολογία του Υποθαλάμου-Υποφυσιακού Άξονα Ε 2

Κυτταρικοί Μηχανισμοί Μνήμης και Μάθησης E 6
Σύνολο Β΄εξαμήνου (τουλάχιστον) 30

Γ’ εξάμηνο
Εργαστηριακή Άσκηση Υ 15

Εργαστηριακή Άσκηση Υ 15
Σύνολο Γ’ Εξαμήνου 30
Δ’ εξάμηνο
Μεταπτυχιακή εργασία Υ 30
Σύνολο Δ’ Εξαμήνου 30

Τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων, ανακατανομή μαθημάτων μεταξύ των εξαμήνων, ορισμός ή 
τροποποίηση των πιστωτικών μονάδων (ECTS) ανά μάθημα καθώς και προσθήκη μαθημάτων, μπορούν να επέλθουν 
με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων.

Ως Γλώσσα του Προγράμματος τόσο στη διδασκαλία όσο και στη συγγραφή της μεταπτυχιακής εργασίας ορίζεται 
η ελληνική ή/και η αγγλική.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε είκοσι (20) φοιτητές κάθε δύο έτη.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Στο ΠΜΣ διδάσκουν μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ιατρικής καθώς και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης 
ή άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και της αλλοδαπής, καθώς και άλλες  κατηγορίες διδασκόντων 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017.
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Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή

Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης διαθέτει 
την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή (αίθουσες διδα-
σκαλίας, αίθουσα πολυμέσων, τεχνικό και εργαστηριακό 
εξοπλισμό, βιβλιοθήκη κλπ) για την απρόσκοπτη λει-
τουργία του Προγράμματος.

Οι εκπαιδευτικές και οι ερευνητικές δραστηριότητες 
των μεταπτυχιακών φοιτητών του ΠΜΣ διεξάγονται στα 
ερευνητικά εργαστήρια των μελών ΔΕΠ που συμμετέ-
χουν στο ΠΜΣ καθώς και των συνεργαζόμενων ειδικών 
επιστημόνων του ΠΜΣ σε άλλα πανεπιστήμια, νοσοκο-
μεία ή ερευνητικά κέντρα της χώρας. Τέλος, είναι δυ-
νατόν να διεξάγονται και σε αντίστοιχα πανεπιστήμια, 
νοσοκομεία και ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού, εφό-
σον εξασφαλίζεται ότι η ερευνητική εργασία θα γίνει υπό 
την εποπτεία επιβλέποντος με γνωστικό αντικείμενο που 
να εντάσσεται στο πεδίο του ΠΜΣ.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Πρόγραμμα θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημα-
ϊκό έτος 2024− 25, με την επιφύλαξη της παραγράφου 8 
του άρθρου 32 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Προγράμματος εκτι-
μάται ότι θα ανέλθει στο ποσό των 50.000 ευρώ, το οποίο 
αναλύεται ως εξής:

Ετήσιος προϋπολογισμός
Α/Α Κατηγορία Δαπάνης Κόστος 

€
1. Αναλώσιμα εργαστηρίου 30.000
2. Χαρτικά- Γραφική ύλη 3.000
3. Δαπάνες μετακίνησης− ανθρώπινο 

δυναμικό
5.000

4. Συντήρηση υλικοτεχνικής υποδομής 
(ανταλλακτικά, επισκευές)

10.000

5. Άλλες δαπάνες (π.χ. δημοσιότητα) 2.000
ΣΥΝΟΛΟ 50.000

Μέρος του κόστους λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυ-
φθεί από τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Κρή-
της και το υπόλοιπο από άλλες πηγές όπως: χορηγίες, 
δωρεές διαφόρων φορέων, ερευνητικά προγράμματα, 
αναπτυξιακά προγράμματα κ.λπ.

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις

Οι εισαχθέντες μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2017-
18 θα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με το 
πρόγραμμα σπουδών της προηγούμενης υπουργικής 
απόφασης.

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Προγράμματος καθώς και από τα αρμόδια 
όργανα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ρέθυμνο, 3 Απριλίου 2018

Ο Πρύτανης

ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ

Ι

Αριθμ. 7509 (4)
    Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για προ-

σωπικό που υπηρετεί στη Ρυθμιστική Αρχή Σι-

δηροδρόμων.

  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. 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» (Α’/176).

2. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’/210).

3. Την υπ’ αριθμ. 12/30-6-2017(Υ.Ο.Δ.Δ. 324) πράξη του 
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Προέ-
δρου, Αντιπροέδρου και μελών της Ρυθμιστικής Αρχής 
Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ).

4. Τη με αριθμ. 79177/2308/26.01.2017 (ΦΕΚ Β’/174) 
Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών 
και του Προέδρου της ΡΑΣ για την εξυπηρέτηση της 
Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων (Ρ.Α.Σ) από τη Γενι-
κή Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών.

5. Τη με αριθμ. 2/1757/0026/12.01.2017 (ΦΕΚ Β’/17) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός δι-
καιολογητικών για την καταβολή αποζημίωσης για υπε-
ρωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών 
εργασία».

6. Την υποστελέχωση της ΡΑΣ και το γεγονός ότι πα-
ρίσταται ανάγκη παροχής εργασίας πέρα από το κανο-
νικό ωράριο για τους 10 τακτικούς υπαλλήλους της ΡΑΣ 
προκειμένου να αντιμετωπισθούν έγκαιρα υπηρεσιακές 
ανάγκες και ειδικότερα μεταξύ άλλων: για τη διενέργεια 
ελέγχων στο διαχειριστή υποδομής και στις σιδηροδρο-
μικές επιχειρήσεις.

7. Το με αρ. πρωτ. 6806/21.12.2017 αίτημα της ΡΑΣ 
για την έκδοση απόφασης ανάληψης για την καταβολή 
αποζημίωσης υπερωριακής εργασίας προσωπικού της 
για το Α’ εξάμηνο του έτους 2018.

8. Τη με αρ. 92906/21387/12.01.2018 απόφαση δέ-
σμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχεί-
ρισης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που 
αφορά στην υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων 
της ΡΑΣ.

9. Τις με αρ. πρωτ. Δ4δ/21503/20.03.2018 και 
Δ4δ/16440/28.02.2018 κοινή υπουργική απόφαση 
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απόσπασης υπαλλήλων του ΕΦΚΑ και του Δήμου Αγίας 
Παρασκευής στη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων.

10. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί-
ται συνολική δαπάνη εντός του εγκεκριμένου ποσού 
ανάληψης, (8.400,00 ευρώ) η οποία θα καλυφθεί από 
τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού της 
ΡΑΣ ( ΕΦ 39-750) στον ΚΑΕ 0511, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε για το διάστημα από τη δημοσίευση της 
παρούσης και μέχρι 30.06.2018 την υπερωριακή απο-
γευματινή απασχόληση πέραν του ωραρίου εργασίας 
τις καθημερινές, μέχρι 60 ώρες, για κάθε υπάλληλο (2) 

της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων. Υπεύθυνος για 
την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την βεβαίωση της 
πραγματικής παροχής της υπερωριακής εργασίας είναι 
η Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 2 Απριλίου 2018 

Η Πρόεδρος

ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΙΑΠΑΡΙΚΟΥ  

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