
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 102763/ΕΥΘΥ 739 
(ΦΕΚ Β΄ 3652/17.10.2017) κοινής υπουργικής από-
φασης «Διαδικασία εφαρμογής της κινητικότητας 
και της εναλλαγής σε ευαίσθητες θέσεις του προ-
σωπικού στις Ειδικές Υπηρεσίες του ν. 4314/2014 
(Α΄ 265) και στην Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ 
Α.Ε», όπως ισχύει.

2 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για το προσω-
πικό του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλω-
σης της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και 
Πρασίνου του Δήμου Καρδίτσας.

3 Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών με τίτλο «Φωτογραφία, Βίντεο και Μέσα 
Τεκμηρίωσης» του Τμήματος Φωτογραφίας και 
Οπτικοακουστικών Τεχνών, της Σχολής Εφαρμο-
σμένων Τεχνών και Πολιτισμού.

4 Έγκριση υπερωριακής εργασίας προσωπικού 
«ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.» για το έτος 2019.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 127874/ΕΥΘΥ 964 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 102763/ΕΥΘΥ 739 

(ΦΕΚ Β΄ 3652/17.10.2017) κοινής υπουργικής 

απόφασης «Διαδικασία εφαρμογής της κινητι-

κότητας και της εναλλαγής σε ευαίσθητες θέ-

σεις του προσωπικού στις Ειδικές Υπηρεσίες του 

ν. 4314/2014 (Α΄ 265) και στην Κεντρική Υπηρε-

σία της ΜΟΔ Α.Ε», όπως ισχύει.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-

βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/2005).

2. Το ν. 4314/2014 (Α΄ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον 
έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 
για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσω-

μάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ 
L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του 
ν. 3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα 
τα άρθρα 4, 5, 8, 16, 34, 37, 39 και 53Α.

3. Το π.δ. 147/2017 (ΦΕΚ Α΄ 192) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

4. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ Α΄ 208) «Ανασύσταση και 
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθ-
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύστα-
ση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονο-
μασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

5. Το π.δ. 22/2018 (ΦΕΚ Α΄ 37) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».

6. Το π.δ. 88/2018 (ΦΕΚ Α΄ 160) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

7. Την υπ’ αριθμό 91589/3.9.2018 (ΦΕΚ Α΄ 3814) από-
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας 
και Ανάπτυξης για Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ-
πουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ευστάθιο Γιαννακίδη.

8. Την από Ιουνίου 2016 μελέτη ανάπτυξης μεθοδο-
λογίας εφαρμογής για την εναλλαγή προσωπικού των 
Υπηρεσιών του ΕΣΠΑ 2014-2020 σε ευαίσθητες θέσεις 
εργασίας, που εκπονήθηκε από την ΕΥΘΥ και τη ΜΟΔ 
Α.Ε..

9. Την υπ’ αριθμ. 102763/ΕΥΘΥ 739 (ΦΕΚ Β΄ 3652/
17.10.2017) κοινή υπουργική απόφαση «Διαδικασία 
εφαρμογής της κινητικότητας και της εναλλαγής σε ευ-
αίσθητες θέσεις του προσωπικού στις Ειδικές Υπηρεσίες 
του ν. 4314/2014 (Α΄ 265) και στην Κεντρική Υπηρεσία 
της ΜΟΔ Α.Ε.», όπως ισχύει.

10. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλεί-
ται πρόσθετη δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό, 
αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 102763/ΕΥΘΥ 739 
(ΦΕΚ Β΄ 3652/17.10.2017) κοινής υπουργικής απόφασης 
«Διαδικασία εφαρμογής της κινητικότητας και της εναλ-
λαγής σε ευαίσθητες θέσεις του προσωπικού στις Ειδικές 
Υπηρεσίες του ν. 4314/2014 (Α΄ 265) και στην Κεντρική 
Υπηρεσία της ΜΟΔ Α.Ε», όπως ισχύει, ως ακολούθως:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Άρθρο ΜΟΝΟ
Το άρθρο 7 της κοινής υπουργικής απόφασης 102763/

ΕΥΘΥ 739 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Ο πρώτος κύκλος κινητικότητας θα πραγματοποιηθεί 

εντός ενός μηνός από την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
επιλογής προϊσταμένων σύμφωνα με την κοινή υπουργι-
κή απόφαση 133426/ΕΥΘΥ 972 (ΦΕΚ Β΄ 4273/6.12.2017), 
όπως ισχύει. Μέχρι τότε:

i) οι μετακινήσεις του προσωπικού πραγματοποι-
ούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59 του 
ν. 4314/2014

ii) ειδικά, για την περίπτωση β της παρ. 2 του άρθρου 
3, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 3, η ΜΟΔ Α.Ε. δύναται να 
πραγματοποιήσει έκτακτες διαδικασίες κινητικότητας.

Κάθε ζήτημα που αφορά τη διαδικασία αυτή και δεν 
καλύπτεται από τα παραπάνω ρυθμίζεται με απόφαση 
της Επιτροπής Κινητικότητας.

Από τη δημοσιοποίηση της πρόσκλησης του πρώτου 
κύκλου της κινητικότητας καταργείται κάθε άλλη γενική 
ή ειδική αντίθετη διάταξη».

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπ’ αριθμ. 
102763/ΕΥΘΥ 739 (ΦΕΚ Β΄ 3652/17.10.2017) κοινή 
υπουργική απόφαση «Διαδικασία εφαρμογής της κινη-
τικότητας και της εναλλαγής σε ευαίσθητες θέσεις του 
προσωπικού στις Ειδικές Υπηρεσίες του ν. 4314/2014 
(Α΄ 265) και στην Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ Α.Ε», όπως 
ισχύει.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη-
μοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Nοεμβρίου 2018 

Ο Υπουργός  Ο Υφυπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ

Ι

Αριθμ. 20634 (2)
  Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για το προ-

σωπικό του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύ-

κλωσης της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης 

και Πρασίνου του Δήμου Καρδίτσας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1δ του άρθρου 58 

του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7.6.2010 τ.Α΄).
2. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 48 και του 

άρθρου 176 του ν. 3584/2007.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 

176/16.12.2015 τ.Α΄) «Διαχείριση των μη εξυπηρετού-
μενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επεί-
γουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιο-
νομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

4. Την αριθμ. 340/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου, η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 8073/2009 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλί-

ας (ΦΕΚ 1798 Β΄/28.8.2009), με την οποία καθιερώνεται 
η 24ωρη λειτουργία καθώς και η λειτουργία τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ημέρες της υπηρεσίας καθαριότητας του 
Δήμου Καρδίτσας.

5. Την αριθμ. 1314/2018 απόφαση Δημάρχου Καρδί-
τσας.

6. Τις λειτουργικές ανάγκες του Τμήματος Καθαριότη-
τας και Ανακύκλωσης της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανα-
κύκλωσης και Πρασίνου του Δήμου Καρδίτσας, αποφα-
σίζουμε:

Διαπιστώνουμε τις όλως εξαιρετικές και έκτακτες 
υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου που επιβάλλουν την 
απασχόληση του μόνιμου και αορίστου χρόνου προ-
σωπικού του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 
της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πρασίνου 
του Δήμου Καρδίτσας, πέρα από το κανονικό ωράριο 
εργασίας και καθιερώνουμε την υπερωριακή εργασία 
για το έτος 2019, ως εξής:

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙ-
ΝΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Ι. Για νυχτερινή εργασία εργάσιμων ημερών προς συ-

μπλήρωση της υποχρεωτικής από 22η ώρα - 6η πρωινή 
για τις ανάγκες αποκομιδής απορριμμάτων, πλυσίματος 
οδών και πλατειών και καθαριότητας με μηχανικά σάρω-
θρα (Περίπτωση δ).
11 ΔΕ Οδηγοί (Μόνιμοι) 3.960
15 ΔΕ Οδηγοί (ΙΔΑΧ) 5.400
1 ΔΕ Οδηγός (Ορισμένου Χρόνου) 360
20 ΥΕ Εργάτες (Μόνιμοι) 7.200
12 ΥΕ Εργάτες (ΙΔΑΧ) 4.320
9  ΥΕ Εργάτες (Ορισμένου Χρόνου) 3.240
1  ΔΕ Χειριστών (Μόνιμων) 360
4 ΔΕ Χειριστών (ΙΔΑΧ) 1.440
3  ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων 
  (Μόνιμοι) 1.080
4 ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων 
  (ΙΔΑΧ) 1.440
1  ΔΕ Ηλεκτρολόγων (Μόνιμος) 360
1 ΔΕ Εποπτών (Μόνιμων) 360
  ---------------
  29.520 ώρες

2. Για εργασία προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας 
υποχρεωτικής, νυχτερινή και ημερήσια Κυριακών και 
εξαιρέσιμων (Περίπτωση ε).
11 ΔΕ Οδηγοί (Μόνιμοι) 3.960
15  ΔΕ Οδηγοί (ΙΔΑΧ) 5.400
1  ΔΕ Οδηγός (Ορισμένου Χρόνου) 360
20  ΥΕ Εργάτες (Μόνιμοι) 7.200
12 ΥΕ Εργάτες (ΙΔΑΧ) 4.320
9  ΥΕ Εργάτες (Ορισμένου Χρόνου) 3.240
1  ΔΕ Χειριστών (Μόνιμος) 360
4  ΔΕ Χειριστές (ΙΔΑΧ) 1.440
3  ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων 
 (Μόνιμοι) 1.080
4  ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων 
 (ΙΔΑΧ) 1.440
1  ΔΕ Ηλεκτρολόγων (Μόνιμος) 360
1  ΔΕ Εποπτών (Μόνιμων) 360
  ---------------
  29.520 ώρες
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Οι δαπάνες υπερωριακής απασχόλησης του πιο πάνω 
προσωπικού είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό 
του Δήμου οικονομικού έτους 2019, δεν υπερβαίνουν 
αυτόν και έχουν ως εξής:
Καθαριότητα (Μόνιμοι) Κ.Α. 20-6012.0001  14.374,48 €
Καθαριότητα (ΙΔΑΧ) Κ.Α. 20-6022.0001  11.735,01 €

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 1320.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Καρδίτσα, 12 Δεκεμβρίου 2018

Ο Δήμαρχος

ΦΩΤΙΟΣ ΑΛΕΞΑΚΟΣ

Ι

Αριθμ. 14688 (3)
Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών με τίτλο «Φωτογραφία, Βίντεο και Μέσα 
Τεκμηρίωσης» του Τμήματος Φωτογραφίας και 
Οπτικοακουστικών Τεχνών, της Σχολής Εφαρμο-
σμένων Τεχνών και Πολιτισμού.

H ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2, της παρ. 2 

του άρθρου 3, της παρ. 2 του άρθρου 4 και των παρ. 7 
και 8 του άρθρου 19 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/2.3.2018, 
τ.Α΄): «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Άλλες 
Διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/6.9.2011, 
τ.Α΄): «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των 
Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτι-
κών Ιδρυμάτων», όπως ισχύει σήμερα με τις τροποποι-
ήσεις και τις συμπληρώσεις του.

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/4.8.2017, 
τ.Α΄): «Οργάνωση και Λειτουργία της Ανώτατης Εκπαί-
δευσης, Ρυθμίσεις για την Έρευνα και Άλλες Διατάξεις» 
και ιδίως τα άρθρα 13, 30 έως και 37, 43, 45 και 85.

4. Τη με αριθμ. 38008/Ζ1/6.3.2018 (ΦΕΚ 117/6.3.2018, 
τ. Υ.Ο.Δ.Δ.): «Σύσταση - Συγκρότηση - Ορισμός Μελών 
της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής / Καθορισμός των Επιμέρους Αρμοδιοτήτων του 
Αντιπροέδρου της Δ.Ε. του Ιδρύματος».

5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (ΦΕΚ 189/2.8.2005, τ.Α΄): «Διασφάλιση της Ποιό-
τητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα Μεταφοράς 
και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων - Παράρτημα 
Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/11.5.2016, 
τ.Α΄): «Ρυθμίσεις για την Έρευνα και Άλλες Διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

7. Τη με αριθμ. 163204/Ζ1/29.9.2017 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σχε-
τικά με την: «Εφαρμογή των Διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α΄114) για Θέματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και Εκπό-
νησης Διδακτορικών Διατριβών - Λοιπά Θέματα».

8. Τη με αριθμ. 216772/Z1/8.12.2017 υπουργική από-
φαση (ΦΕΚ 4334/12.12.2017, τ.Β΄): «Τρόπος Κατάρτισης 
του Αναλυτικού Προϋπολογισμού Λειτουργίας και της 

Έκθεσης Βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών».

9. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 
112 τ.Α΄/13.7.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με τη υπο-
χρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνη-
τικών, 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 254 τ.Α΄/21.11.2013), του άρθρου 197 
του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 τ.Α΄/8.8.2014), του άρθρου 
31 του π.δ. 28/2015 (ΦΕΚ 34 τ.Α΄/23.3.2015) περί «κω-
δικοποίησης διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 
έγγραφα και στοιχεία, του άρθρου 375 του ν. 4412/2016 
(ΦΕΚ 147 τ.Α΄/8.8.2016) καθώς και την εκδοθείσα αριθμ. 
ΥΠΟΙΚ Δ6 1127865/ΕΞ2010/30.9.2010 απόφαση.

10. Τη σχετική «Μελέτη Σκοπιμότητας και Έκθεση Βι-
ωσιμότητας» για την ίδρυση του Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών: «Φωτογραφία, Βίντεο και Μέσα 
Τεκμηρίωσης».

11. Τη σχετική «Έκθεση Υλικοτεχνικής Υποδομής» για 
το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Φωτογραφία, 
Βίντεο και Μέσα Τεκμηρίωσης».

12. Την πράξη 5/2.4.2018 (Θέμα 14ο) της Διοικούσας 
Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σχετικά 
με την: «Σύσταση Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών 
στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής» (παρ. 6, άρθρο 
31 του ν. 4485/2017, ΦΕΚ 114/4.8.2017, τ.Α΄) με ΑΔΑ.: 
72ΟΤ46Μ9ΞΗ-ΘΧΩ.

13. Την πράξη 3/16.5.2018 (Θέμα 2ο) της Συνέλευσης 
του Τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τε-
χνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σχετικά με την 
ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών: 
«Φωτογραφία, Βίντεο και Μέσα Τεκμηρίωσης».

14. Την εισήγηση με αριθμ. 2/9.5.2018 της Επιτροπής 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής.

15. Το με αριθμό πρωτ. 105323/Ζ1/26.6.2018 έγγραφο 
του ΥΠΠΕΘ έγκρισης του ΠΜΣ με τίτλο «Φωτογραφία, 
Βίντεο και Μέσα Τεκμηρίωσης».

16. Την με αριθμό πράξη 9/17.5.2018 απόφαση της Δι-
οικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
με ΑΔΑ: Ψ3ΨΜ46Μ9ΞΗ-Π53.

17. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρους του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζει:

την ίδρυση και λειτουργία του ΠΜΣ του Τμήματος 
Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Αττικής με τίτλο, «Φωτογραφία, 
Βίντεο και Μέσα Τεκμηρίωσης» από το ακαδημαϊκό έτος 
2018 - 2019, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής οργανώνει και λει-
τουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμ-
μα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με ελληνικό τίτλο 
«Φωτογραφία, Βίντεο και Μέσα Τεκμηρίωσης» και με 
αγγλικό τίτλο «Photography, Video and Documentation 
Means», σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 
Α΄ 114), όπως ισχύει.
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Άρθρο 2
Αντικείμενο, στόχοι και σκοποί ίδρυσης του Π.Μ.Σ.

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή εκπαίδευσης 
σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες, ώστε να 
αποκτήσουν ένα ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο και 
να διευρύνουν την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους 
στην αναπτυσσόμενη νέα τάξη πραγμάτων πάνω στους 
τομείς της Φωτογραφίας των ειδήσεων, του Φωτογραφι-
κού Δοκιμίου, του Δημοσιογραφικού Βίντεο, του δημο-
σιογραφικού λόγου και των μέσων τεκμηρίωσης.

Ο στόχος του προγράμματος είναι να παρέχει στους 
μεταπτυχιακούς φοιτητές εξειδικευμένες γνώσεις και νέες 
τεχνικές στην παραγωγή της Φωτογραφίας των ειδήσεων, 
του Φωτογραφικού Δοκιμίου, του βίντεο, του δημοσιο-
γραφικού λόγου και των μέσων τεκμηρίωσης. Στόχος επί-
σης αποτελεί να αποκτήσουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές 
και φοιτήτριες ένα ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο διευ-
ρύνοντας την εμπειρία τους και την τεχνογνωσία τους, 
καθώς επίσης και την ανάπτυξη δεξιοτήτων στην επίλυση 
προβλημάτων. Επιστημονικοί και κοινωνικοί λόγοι οριο-
θετούνται σχετικά με την έρευνα και τη μεθοδολογία στο 
γνωστικό αντικείμενο, ενώ παράλληλα θα ενθαρρύνονται 
οι καινοτόμες πρακτικές, η επαγγελματική εξωστρέφεια 
και οι αποτελεσματικές τεχνικές επικοινωνίας.

Βασικοί σκοποί του Π.Μ.Σ. είναι: Η παροχή γνώσης στις 
σύγχρονες εξελίξεις και την ανάπτυξη της έρευνας και η 
δημιουργία επιστημόνων με τις απαιτούμενες γνώσεις 
και δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, 
δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα.

Άρθρο 3
Συνάφεια του Π.Μ.Σ. με το αντικείμενο 
του πρώτου κύκλου σπουδών

Το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ είναι απολύτως συ-
ναφές με τα διδασκόμενα στον πρώτο κύκλο μαθήματα 

έχοντας όμως ουσιαστικές διαφοροποιήσεις ως προς 
τον στόχο τον σκοπό και τη διαφοροποίηση της ύλης.

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. του εσω-
τερικού ή ομοταγών Σχολών του εξωτερικού ή ΑΣΠΑΙΤΕ 
ή Ανωτάτων εν γένει Σχολών, ανεξαρτήτως γνωστικού 
αντικειμένου.

Άρθρο 5
Όργανα Διοίκησης του ΠΜΣ

Τα αρμόδια Όργανα του Π.Μ.Σ. (άρθρο 31 του 
ν. 4485/2017) είναι: 

Α. Συνέλευση του Τμήματος
Β. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. 
Γ. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

Άρθρο 6
Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργεί κάθε χρόνο με πρώτη έναρξη 
τον Μάρτιο του 2019 μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2023-
2024 εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής και 
εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ-
θρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 7
Κόστος Λειτουργίας

Ως προς τα έσοδα αναγράφονται οι πηγές χρηματοδό-
τησης, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017, και 
τα αντίστοιχα ποσά - αναμενόμενες εισροές από κάθε 
πηγή χρηματοδότησης.

ΠΙΝΑΚΑ 1 - ΕΙΣΡΟΕΣ

Α/Α ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Ποσό σε €
1 Προϋπολογισμός του Α.Ε.Ι. και των συνεργαζόμενων για την οργάνωσή 

του φορέων σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 4485/2017
€

2 Δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους χορηγίες φορέων του 
δημόσιου τομέα, όπως οριοθετείται στην περίπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 
14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), ή του ιδιωτικού τομέα

0 €

Δεν υπάρχουν πόροι σε αυτή την 
κατηγορία

3 Πόροι από ερευνητικά προγράμματα 0 €

Δεν υπάρχουν πόροι σε αυτή την 
κατηγορία

4 Πόροι από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών ορ-
γανισμών

0 €

5 Έσοδα των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι. 0 €
6 Κάθε άλλη νόμιμη πηγή (...αναλυτική αναφορά...) Από τα δίδακτρα των φοιτητών και 

φοιτητριών 3.000 x 20 = 60.000 € 
και έως 8 φοιτητές - φοιτήτριες με 
υποτροφία με οικονομικά κριτήρια

ΣΥΝΟΛΟ € 60.000
Ως προς τα έξοδα αναγράφονται οι κατηγορίες των λειτουργικών εξόδων και τα αντίστοιχα ποσά - αναμενόμενες 

εκροές, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 37 του ν. 4485/2017 και την υπ’ αριθμ. 216772/Z1/8.12.2017 υπουργική 
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απόφαση (Β΄ 4334) με θέμα: «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης 
βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».

(Λαμβάνεται υπόψη ότι, ως ορίζεται στο άρθρο 4 του ν. 4485/2017, η διαχείριση των εσόδων των Π.Μ.Σ. γίνεται 
από τον Ε.Λ.Κ.Ε. και κατανέμεται κατά εβδομήντα τοις εκατό (70%) για κάλυψη λειτουργικών εξόδων του προγράμ-
ματος, ήτοι δαπάνες διδασκαλίας, διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, μετακινήσεων, εξοπλισμού, λογισμικού, 
αναλώσιμων, χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και λοιπές δαπάνες- οι δαπάνες αποζημίωσης 
του τακτικού διδακτικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού των Ιδρυμάτων αφορά σε εργασία που υπερβαίνει 
τις κατά νόμο υποχρεώσεις τους- και κατά τριάντα τοις εκατό (30%) για κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Ιδρύματος, 
με προτεραιότητα στην κάλυψη των αναγκών των Π.Μ.Σ. που λειτουργούν χωρίς τέλη φοίτησης).

ΠΙΝΑΚΑ 2 - ΕΚΡΟΕΣ
Α/Α ΕΞΟΔΑ Ποσό σε €

1 Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 1.500 €

2 Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές 0 €

3 Δαπάνες αναλωσίμων 1.000 €

4 Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ. 2.500 €

5 Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς 0 €

6 Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. και ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων 
που συμμετέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ.

23.000 €

7 Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ. 3.000 €

8 Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 3.000 €

9 Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης 4.500 €

10 Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα δημοσιότητας - προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, 
οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου

3.500 €

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (70%) 42.000 €

11 Λειτουργικά έξοδα Ιδρύματος (30%) με προτεραιότητα στην κάλυψη των αναγκών των Π.Μ.Σ. που 
λειτουργούν χωρίς τέλη φοίτησης.

18.000 €

ΣΥΝΟΛΟ 60.000 €

Αναγραφή των εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης 
που προβλέπονται και των αναμενόμενων εισροών ανά 
πηγή χρηματοδότησης, πλην της αύξησης των τελών 
φοίτησης, αν ο αριθμός των φοιτητών/τριών δεν είναι ο 
αναμενόμενος για να υλοποιηθεί ο προτεινόμενος προ-
ϋπολογισμός. Δεν υπάρχει η δυνατότητα εναλλακτικών 
πηγών χρηματοδότησης.

Το ύψος των διδάκτρων ανέρχεται σε 3.000 € και κα-
ταβάλλονται εφάπαξ ή σε τρεις δόσεις, ως εξής:

Με την εγγραφή 1.000 € στην αρχή του Α΄ εξαμήνου, 
1000 € στην αρχή του Β΄ εξαμήνου και 1000 € στην αρχή 
του Γ΄ εξαμήνου.

Άρθρο 8
Χρονική Διάρκεια Σπουδών - 
Αριθμός Εισακτέων - Πιστωτικές μονάδες

Σκοπός είναι το ΜΠΣ να λειτουργεί κάθε χρόνο με πρώ-
τη έναρξη τον Μάρτιο του 2019. Ο προϋπολογισμός αυ-
τός θα διατηρηθεί ίδιος για την πενταετία 2018-2023. Για 
να λειτουργήσει κάθε ανεξάρτητος κύκλος σπουδών θα 
πρέπει να είναι 28 φοιτητές - φοιτήτριες ανά κύκλο σπου-
δών. Οι 20 εξ αυτών θα πληρώνουν δίδακτρα 3.000 € έκα-
στος ώστε να καλυφθούν με αυτόν τον τρόπο τα πάσης 
φύσεως έξοδα. Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης 
του ΠΜΣ έως του ποσοστού 30% του συνολικού αριθμού 
των φοιτητών που εισάγονται στο ΠΜΣ, σύμφωνα με το 

άρθρο 35 του ν. 4585/2017. Στην προκειμένη περίπτωση 
οκτώ (8) φοιτητές. Εάν δεν συγκεντρώνονται 28 φοιτητές 
ανά κύκλο σπουδών, που οι 20 εξ αυτών θα πληρώνουν 
πλήρως τα δίδακτρα και έως 8 άτομα θα εισέρχονται με 
κοινωνικά κριτήρια δωρεάν, θα επανεξετάζεται η λει-
τουργία ή όχι του κάθε κύκλου.

Καθ’ υπέρβαση του συνολικού αριθμού των εισαχθέ-
ντων μπορούν να εγγραφούν και να παρακολουθήσουν 
το μεταπτυχιακό «Φωτογραφία, Βίντεο και Μέσα Τεκμη-
ρίωσης» φοιτητές που έχουν παρακολουθήσει ελλιπώς 
το προηγούμενο μεταπτυχιακό πρόγραμμα  του τμή-
ματος «Παραγωγή Βίντεο Οπτικοακουστικά Μέσα και 
Κινούμενα Γραφικά» και οι οποίοι έχουν αποπληρώσει 
πλήρως τα δίδακτρα αλλά δεν έχουν ολοκληρώσει το 
σύνολο του προγράμματος. Σε αυτούς θα δίδεται η δυνα-
τότητα να παρακολουθήσουν το νέο μεταπτυχιακό άνευ 
άλλης οικονομικής υποχρέωσης. Παράλληλα όσα μαθή-
ματα έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς θα μπορούν να τα 
αντιστοιχήσουν με μαθήματα του νέου διατηρώντας τον 
βαθμό τους έως του ποσοστού 25% των μαθημάτων του 
νέου προγράμματος. Όσοι εκ των φοιτητών έχουν πα-
ρακολουθήσει ελλιπώς το προηγούμενο μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα του τμήματος «Παραγωγή Βίντεο Οπτικοα-
κουστικά Μέσα και Κινούμενα Γραφικά» και οι οποίοι δεν 
έχουν αποπληρώσει πλήρως τα δίδακτρα και δεν  έχουν 
ολοκληρώσει το σύνολο του προγράμματος τους δίδεται 
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η δυνατότητα να παρακολουθήσουν το νέο μεταπτυχια-
κό καταβάλλοντας το 50% των νέων διδάκτρων. Παράλ-
ληλα όσα μαθήματα έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς θα 
μπορούν να τα αντιστοιχήσουν με μαθήματα του νέου 
διατηρώντας το βαθμό τους έως του ποσοστού 25% των 
μαθημάτων του νέου προγράμματος.

Μεταφορά και συσσώρευση Πιστωτικών Μονάδων 
(ECTS)

Το ΠΜΣ ακολουθεί το σύστημα μεταφοράς και συσ-
σώρευσης πιστωτικών μονάδων που ισχύει σε όλα τα 
Ανώτατα Εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, και σύμ-
φωνα με τη σχετική οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
(2015, http://ec.europa.eu/education/ects/users-guide/
docs/ects- users-guide_en.pdf).

Οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) είναι άμεση συνάρτηση 
του φόρτου εργασίας που απαιτείται για την ολοκλήρω-
ση των στόχων ενός ακαδημαϊκού προγράμματος από 
κάθε φοιτητή ή σπουδαστή. Ο φόρτος εργασίας κάθε 
προσφερόμενου μαθήματος του Π.Μ.Σ. αντιστοιχεί στο 
χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση όλων των 
προγραμματισμένων δραστηριοτήτων μάθησης και η 
εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Ο φόρτος εργα-
σίας αποτιμάται ανά εξάμηνο σε τριάντα (30) ECTS.

Σύνολο ECTS του Α΄ εξαμήνου σπουδών 30, σύνολο 
ECTS του Β΄ εξαμήνου σπουδών 30, σύνολο ECTS του Γ΄ 
εξαμήνου σπουδών (διπλωματική εργασία) 30.

Σύνολο 90 ECTS.

Άρθρο 9
Γλώσσα Διδασκαλίας

Η γλώσσα διδασκαλίας θα πραγματοποιείται στην ελ-
ληνική. Μπορεί να πραγματοποιηθεί και στην αγγλική 
γλώσσα.

Άρθρο 10
Υλικοτεχνική Υποδομή

Σημειώνεται ότι βάσει της υπ’ αριθμ. 216772/
Z1/8.12.2017 υπουργικής απόφασης (Β΄ 4334), η έκθεση 
βιωσιμότητας συνδέεται με τη μελέτη σκοπιμότητας της 
περίπτ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017, 
και περιέχει ιδίως τα εξής:

Αναγραφή των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Π.Μ.Σ.) που οργανώνονται από το Τμήμα (τίτλος, 
συνεργαζόμενα Τμήματα / Ιδρύματα αν υπάρχουν, διάρ-
κεια, ιστοσελίδα κ.λπ.).

Από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 το Τμήμα Φωτο-
γραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών του ΤΕΙ Αθήνας 
έχοντας συσσωρευμένη εμπειρία ετών, προχώρησε 
στην διοργάνωση ενός αυτοδύναμου Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο με τίτλο «Παραγωγή 
Βίντεο, Οπτικοακουστικά Μέσα και Κινούμενα Γραφικά». 
Η πραγματοποίηση αυτού του Προγράμματος έδωσε 
μια περαιτέρω αίγλη στο Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτι-
κοακουστικών Τεχνών. Το ΠΜΣ αυτό συνεχίζεται μέχρι 
σήμερα και έχει κάνει ήδη 3 κύκλους σπουδών.

Υπάρχει διαθεσιμότητα αιθουσών και η ύπαρξη των 
υποδομών και του αναγκαίου εξοπλισμού για την απρό-
σκοπτη λειτουργία αυτού του Μεταπτυχιακού κύκλου 
σπουδών. Υπάρχουν επίσης τα απαραίτητα εργαστήρια, 
χώροι και εξοπλισμός.

Άρθρο 11 
Προσωπικό

Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων μπο-
ρούν να συμμετέχουν μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Φωτο-
γραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών καθώς και άλλες 
κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 36 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 12
Πρόγραμμα Μαθημάτων:

Το ενδεικτικό πρόγραμμα μαθημάτων έχει ως εξής:

ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«Φωτογραφία, Βίντεο και Μέσα Τεκμηρίωσης»

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ Π.Μ.
ECTS

ΝΕΕΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 5

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ 5

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ 5

ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΟΥΜΕΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑ-
ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

5

ΕΙΚΟΝΟΛΗΨΙΑ 10

ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«Φωτογραφία, Βίντεο και Μέσα Τεκμηρίωσης»

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ Π.Μ.
ECTS

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 5

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΕ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣ-
ΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ

5

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ 
ΕΙΚΟΝΑΣ

5

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΟΝΤΑΖ 5

ΝΕΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 5

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΣΕΝΑΡΙΟ 5

Κατά τη διάρκεια του Α΄ Εξαμήνου στο μάθημα της ει-
κονοληψίας θα πραγματοποιηθεί εξωτερικό γύρισμα σε 
κάποιο Σαββατοκύριακο του εξαμήνου που θα οριστεί 
διάρκειας 15 ωρών.

Η διάρκεια του ΠΜΣ «Φωτογραφία, Βίντεο και Μέσα 
Τεκμηρίωσης» ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα (δύο εξά-
μηνα μαθημάτων και ένα εξάμηνο για τη διπλωματική 
εργασία).

Η διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε 30 ECTS.
Σύνολο ECTS του Α΄ εξαμήνου σπουδών 30, σύνολο 

ECTS του Β΄ εξαμήνου σπουδών 30, σύνολο ECTS του Γ΄ 
εξαμήνου σπουδών (διπλωματική εργασία) 30.

Σύνολο 90 ECTS.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 72739Τεύχος Β’ 6170/31.12.2018

Γλώσσα συγγραφής της διπλωματικής εργασίας
Η συγγραφή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργα-

σίας πραγματοποιείται στην ελληνική γλώσσα. Μπορεί 
να γραφτεί στην αγγλική μετά από αίτηση του μεταπτυ-
χιακού φοιτητή, με σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος 
και έγκριση από τη Συνέλευση.

Άρθρο 13
Μεταβατικές Διατάξεις

Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα 
απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αιγάλεω, 13 Δεκεμβρίου 2018

Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ

Ι

Αριθμ. απόφ. 3567/7.12.2018 (4)
Έγκριση υπερωριακής εργασίας προσωπικού 

«ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.» για το έτος 2019.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
«ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Έχοντες υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. Α του άρθρου 20 του 

ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α΄) «Διαχείριση των μη εξυπηρε-
τούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσι-
ονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του 
ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212 Α΄) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής 
του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314 
Α΄) «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)».

4. Την υπ’ αριθμόν ΔΝΣα/33/Φ.50ε/1.7.2015 κοινή από-
φαση των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας 
και Τουρισμού - Οικονομικών «Αντικατάσταση Προέ-
δρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και μελών του Διοικη-
τικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω-
νυμία “ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε.”» (ΦΕΚ 487/3.7.2015 - τ. Υ.Ο.Δ.Δ.).

5. Την υπ’ αριθμόν ΔΝΣα/οικ.55204/Φ.50ε/28.7.2017 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών - Υπο-
δομών και Μεταφορών «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 
ΔΝΣα/33/Φ.50ε/1.7.2015 κοινής υπουργικής απόφα-
σης: «Αντικατάσταση Προέδρου, Διευθύνοντος Συμ-
βούλου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε.”» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 487), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» (ΦΕΚ 
377/1.8.2017 - τ. Υ.Ο.Δ.Δ.).

6. Την υπ’ αριθμόν 3400/4.8.2017 απόφαση του Διοικη-
τικού Συμβουλίου της «ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.» για την συγκρότηση 
του Δ.Σ. σε σώμα.

7. Τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της «ΕΡ-
ΓΟΣΕ Α.Ε.», ο οποίος τέθηκε σε ισχύ με την υπ’ αριθμ. 
Φ.37/10594/1183/14.3.2011 απόφαση του Υπουργού 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ 473 Β΄).

8. Την υπ’ αριθμ. 3567/7.12.2018 απόφαση του Διοι-
κητικού Συμβουλίου της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. «Λήψη απόφασης 
για την έγκριση υπερωριακής εργασίας του προσωπικού 
της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. για το έτος 2019» η οποία ελήφθη συμ-
φώνως προς την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΡΟΣΕ οικ.13570/18/
4.12.2018 εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου της 
ΕΡΓΟΣΕ.

9. Την ανάγκη εκτέλεσης απογευματινής υπερωριακής 
εργασίας, εργασίας σε Κυριακές και αργίες και νυκτερινής 
απασχόλησης από τους υπαλλήλους της «ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.», 
για την αντιμετώπιση εποχιακών, έκτακτων, επειγουσών 
και όλως απρόβλεπτων αναγκών και συγκεκριμένα λόγω:

• του προβλεπόμενου αυξημένου φόρτου εργασίας με 
εντατικούς ρυθμούς για τη σύνταξη τευχών δημοπρά-
τησης συμβάσεων μελετών και έργων, που χρηματοδο-
τούνται από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
την τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2014-2020 με 
αυστηρά χρονοδιαγράμματα υλοποίησης,

• της εντατικοποίησης των εργασιών για τη διενέργεια 
δημοπρατήσεων και συμβασιοποιήσεως μελετών και 
έργων αναγκαίων για την ολοκλήρωση του σιδηροδρο-
μικού ΠΑΘΕΠ,

• του προβλεπόμενου αυξημένου φόρτου εργασίας 
με εντατικούς ρυθμούς που απορρέει από τους κανο-
νισμούς χρηματοδότησης των έργων, ήτοι προετοιμα-
σία αιτήσεων χρηματοδότησης έργων στην τρέχουσα 
προγραμματική περίοδο, αναφορές παρακολούθησης 
(τακτικές και έκτακτες) κατά τα ισχύοντα για κάθε πρό-
γραμμα χρηματοδότησης πρότυπα (ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και 
CEF), και λοιπές ενέργειες για εξασφάλιση χρηματοδό-
τησης νέων έργων,

• της εντατικοποίησης στην εκπόνηση μελετών για 
τα σιδηροδρομικά έργα στα τμήματα του δικτύου Ρίο - 
Πάτρα και Αλεξανδρούπολη - Ορμένιο, Προαστιακού 
Δυτικής Θεσσαλονίκης, αναβαθμίσεων σε εντοπισμένα 
τμήματα του σιδηροδρομικού δικτύου (όπως Οινόη - 
Τιθορέα, Δομοκός - Λάρισα, Θεσσαλονίκη - Στρυμόνας - 
Προμαχώνας) και σύνδεσης με λιμένες (Καβάλα, Πάτρα, 
Θεσσαλονίκη),

• της εντατικοποίησης των εργασιών κατασκευής σε 
εν εξελίξει συμβάσεις για την ολοκλήρωση του σιδη-
ροδρομικού ΠΑΘΕΠ, με αυστηρά χρονοδιαγράμματα 
υλοποίησης και απόδοσης σε λειτουργία,

• της πραγματοποίησης των προβλεπόμενων δοκιμών 
στα Συστήματα Ηλεκτροκίνησης, Σηματοδότησης, Τη-
λεδιοίκησης και Η/Μ, σε συνδυασμό με τα υφιστάμενα 
συστήματα του λειτουργούντος δικτύου, οι οποίες μπο-
ρούν να πραγματοποιηθούν μόνο σε περιθώρια χωρίς 
κυκλοφορία συρμών στη γραμμή, νυκτερινές ώρες με-
ταξύ 00:00 και 05:00, 7 ημέρες/εβδομάδα,

• της επίβλεψης των εργασιών τακτικής-προληπτικής 
συντήρησης, αποκατάστασης βλαβών και δολιοφθορών 
και καταγραφής γραμμής με χρήση καταγραφικού σε 
κυκλοφορούσες γραμμές, οι οποίες μπορούν να εκτελε-
σθούν μόνον σε περιθώρια χωρίς κυκλοφορία συρμών 
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στη γραμμή, τις νυκτερινές ώρες μεταξύ 00:00 και 05:00, 
7 ημέρες/εβδομάδα,

• της ρητής προβλέψεως στο άρθρο 4, παρ. 4.4.6 
(3) του συμβατικού τεύχους 1 από 2 της Ειδικής Συγ-
γραφής Υποχρεώσεων των υπ’ αριθμ. 635/18.12.2013, 
715/11.9.2014 και 716/4.8.2017 δημοσίων συμβάσεων 
κατασκευής έργων, που έχουν υπογραφεί μεταξύ της 
«ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.» και αναδόχων εργοληπτικών επιχειρήσε-
ων, για την κατασκευή της σιδηροδρομικής υποδομής 
«Τιθορέα - Δομοκός», «Κιάτο - Ροδοδάφνη» και «Ψαθό-
πυργος - Περιοχή Ρίου», αντιστοίχως, σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις της νομοθεσίας, η οποία διέπει την ανάθεση και 
κατασκευή των ως άνω δημόσιων συγχρηματοδοτούμε-
νων έργων (ν. 3669/2008 - ΦΕΚ 116 Α΄, ν. 4314/2014 - ΦΕΚ 
265 Α΄, π.δ. 59/2007 - ΦΕΚ 63 Α΄), δυνάμει της οποίας οι 

ανάδοχοι είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν υπερω-
ριακή εργασία, ήτοι τρεις (3) πλήρεις βάρδιες (24ωρη 
εργασία στο εργοτάξιο), τηρώντας τις απαραίτητες δια-
τάξεις των αρμοδίων Αρχών, η επίβλεψη δε των έργων 
ασκείται από τις διευθύνουσες υπηρεσίες της «ΕΡΓΟΣΕ 
Α.Ε.» (άρθρο 36 ν. 3669/2008),

• της εντατικοποίησης εργασιών που καθίστανται ανα-
γκαίες για την ομαλή διαχείριση εντός των συμβατικών 
χρονοδιαγραμμάτων των έργων σε τρίτους (Μονάδες 
Εκτέλεσης Έργων σχετικά με την εξωστρέφεια), που έχει 
ήδη αναλάβει η εταιρεία, αποφασίζει:

Την έγκριση της απαιτούμενης, βάσει των προανα-
φερόμενων αναγκών, υπερωριακής εργασίας του προ-
σωπικού της «ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.» για το έτος 2019, η οποία θα 
κατανεμηθεί ως εξής:

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02061703112180008*

ΧΩΡΟΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΕΙΔΟΣ 
ΥΠΕΡΩΡΙΑΣ

ΑΡ. 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Συν. Ώρες μέση 

τιμή/ώρα
σύνολο 

ευρώ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΡΓΩΝ

1. Υπερωρίες απογευματινές

2. Νυχτερινά, Κυριακές και 
εξαιρέσιμες

80

55

12.100

3.625

6,20

7,80

75.020,00

28.275,00

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΜΕΛΕΤΩΝ

1. Υπερωρίες απογευματινές

2. Νυχτερινά, Κυριακές και 
εξαιρέσιμες

20

10

2.250

150

6,20

7,80

13.950,00

1.170,00

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

KAI ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

1. Υπερωρίες απογευματινές

2. Νυχτερινά, Κυριακές και 
εξαιρέσιμες

20

5

650

80

6,20

7,80

4.030,00

624,00

ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

1. Υπερωρίες απογευματινές

2. Νυχτερινά, Κυριακές και 
εξαιρέσιμες

30

5

2.260

330

6,20

7,80

14.013,00

2.574,00

Σύνολο 21.445 139.656,00

Το σύνολο των ωρών υπερωριακής απασχόλησης 
του προσωπικού της «ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.» δύναται να ανέλθει 
σε 21.445 ώρες κατ’ ανώτατο όριο ετησίως, η δε ετή-
σια δαπάνη εκτιμάται κατ’ ανώτατο όριο στο ποσό των 
139.656,00 ευρώ και θα βαρύνει το συνολικό κόστος μι-
σθοδοσίας της «ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.», το οποίο έχει προβλεφθεί 
στον τακτικό προϋπολογισμό του έτους 2019.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, οι ώρες απογευ-
ματινής υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων δεν 
μπορούν να υπερβαίνουν κατ’ ανώτατο όριο τις εκατόν 
είκοσι (120) ώρες ανά υπάλληλο για το πρώτο εξάμηνο 
κάθε έτους και εκατόν είκοσι (120) για το δεύτερο εξάμη-
νο. Οι ίδιες διατάξεις προβλέπουν επίσης ότι, σε υπαλλή-
λους που ανήκουν σε υπηρεσίες που λειτουργούν βάσει 
νόμου όλες τις ημέρες του μήνα ή σε δωδεκάωρη ή σε 
εικοσιτετράωρη βάση, ο αριθμός των καθ’ υπέρβαση 

της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας ωρών νυκτε-
ρινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τις ενενήντα έξι (96) ώρες κατά το πρώτο και 
ενενήντα έξι (96) ώρες κατά το δεύτερο εξάμηνο.

Η πραγματοποίηση των ωρών απογευματινής υπερω-
ριακής απασχόλησης, νυκτερινής εργασίας ή Κυριακών 
και εξαιρέσιμων (αργιών), θα βεβαιώνεται στα τέλη κάθε 
μήνα από τον Προϊστάμενο της εκάστοτε Διεύθυνσης ή 
υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως

Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2018

Ο Πρόεδρος 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΟΥΚΑΚΗΣ  
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