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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Διαπιστωτική απόφαση για την υπαγωγή τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στις διατάξεις της
παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 (Α΄114).

2

Διαπιστωτική απόφαση για την υπαγωγή τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας στις διατάξεις της παρ. 1 του
άρθρου 46 του ν. 4485/2017 (Α΄114).

3

Διαπιστωτική απόφαση για την υπαγωγή τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Πατρών στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 46
του ν. 4485/2017 (Α’114).

4

Διαπιστωτική απόφαση για την υπαγωγή τμημάτων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν.4485/2017
(Α’114).

5

Διαπιστωτική απόφαση για την υπαγωγή τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκριτείου
Πανεπιστημίου Θράκης στις διατάξεις της παρ. 1
του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 (Α΄114).

6

Διαπιστωτική απόφαση για την υπαγωγή τμημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης στις διατάξεις της
παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

7

Διαπιστωτική απόφαση για την υπαγωγή τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 (Α΄114).

8

Σύσταση Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του άρθρου 21 του ν. 4369/2016 του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.).

9

Σύσταση Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του άρθρου 21 του ν. 4369/2016 του Μετοχικού Ταμείου
Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.).

Αρ. Φύλλου 3987

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 134437/Ζ1
(1)
Διαπιστωτική απόφαση για την υπαγωγή τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στις διατάξεις της
παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 (Α΄114).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 46 του
ν. 4485/2017 (Α΄ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και
άλλες διατάξεις» και της παρ. 4 του άρθρου 20 του
ν. 2690/1999 (Α΄45)
2. Το π.δ. 125/2016 (Α΄210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», το π.δ. 18/2018
(Α΄31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων» και το
3. Τα με αρ. πρωτ. 1272/5-2-2018, 3964/5-2-2018,
5388/5-2-2018, 14737/5-2-2018, 6029/5-2-2018 έγγραφα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
(ΥΠ.Π.Ε.Θ. αντίστοιχα 22325/Ζ1/8-2-2018, 22327/Ζ1/
8-2-2018, 22334/Ζ1/8-2-2018, 22257/Ζ1/8-2-2018, 22330/
Ζ1/8-2-2018-συνεδριάσεις Συγκλήτου 2951/29-11-2017
και 2949/16-10-2017), ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης των τμημάτων α) Αρχιτεκτόνων Μηχανικών,
β) Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, γ) Χημικών
Μηχανικών, δ) Μηχανολόγων Μηχανικών, ε) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (συνεδριάσεις αντίστοιχα 1/12-9-2017, 4/3-10-2017, 2/20-10-2017,
2/17-10-2017, 21/12-1-2017
4. Το υπ’ αριθμ. 47323/Z1/21-3-2018 έγγραφο προς
την Πρόεδρο της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης
της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.), με το
οποίο ζητείται η διατύπωση γνώμης από την Αρχή για
την πλήρωση των κριτηρίων της παρ. 1 του άρθρου 46
του ν. 4485/2017 και την υπαγωγή των τμημάτων στις
παραπάνω διατάξεις.
5. Το υπ’ αριθμ. 47322/Ζ1/21-3-2018 έγγραφο προς τo
Εθνικό Συμβούλιο Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ.), με το οποίο ζητείται η
διατύπωση γνώμης για την πλήρωση των κριτηρίων της
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παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 και την υπαγωγή
των τμημάτων στις παραπάνω διατάξεις.
6. Το γεγονός ότι παρήλθε άπρακτη η τασσόμενη από
την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 προθεσμία
για τη διατύπωση γνώμης από το Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ.
7. Το γεγονός ότι παρήλθε άπρακτη η τασσόμενη, από
την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017, προθεσμία
για τη διατύπωση γνώμης από την Α.ΔΙ.Π. για τα τμήματα: α) Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, β) Αγρονόμων και
Τοπογράφων Μηχανικών, γ) Μηχανολόγων Μηχανικών,
δ) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.
8. Το αριθμ. 6235/02-08-2018 έγγραφο της Α.ΔΙ.Π.,
σύμφωνα με το οποίο το Συμβούλιο της Αρχής (συνεδρίαση 66η/01-08-2018) διατυπώνει θετική γνώμη για
την υπαγωγή του τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., στις διατάξεις του άρθρου
46 του ν. 4485/2017.
9. Το με αρ. πρωτ. 273/Υ1/10-7-2018 Υ.Σ. Γρ. Υπουργού
με θέμα «Σύνταξη υπουργικών αποφάσεων».
10. Τη με αρ. πρωτ. Φ.1/Γ/210/121753/Β1/18-7-2018
εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄143), όπως
ισχύει, του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ.Π.Ε.Θ., σύμφωνα με την
οποία από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν
προκαλείται δαπάνη στον τακτικό προϋπολογισμό του
ΥΠ.Π.Ε.Θ.
ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΤΑΙ
Ότι η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, που οργανώνεται στα Τμήματα: α) Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών, β) Μηχανολόγων Μηχανικών, γ) Αγρονόμων
και Τοπογράφων Μηχανικών, δ) Χημικών Μηχανικών καθώς και ε) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών
Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στην
ειδικότητα εκάστου τμήματος, επιπέδου 7 του Εθνικού
και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 9 Αυγούστου 2018
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
Ι

Αριθμ. 134322/Ζ1
(2)
Διαπιστωτική απόφαση για την υπαγωγή τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στις διατάξεις της παρ. 1
του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 (Α΄114).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 46 του
ν. 4485/2017 (Α' 114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώ-
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τατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις» και της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 2690/1999
(Α'45).
2. Το π.δ. 125/2016 (Α'210) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και το π.δ.
18/2018 (Α'31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»
3. Τα αριθμ. 3963/23-01-2018 (ΥΠ.Π.Ε.Θ. 25251/Ζ1/
13-02-2018), 3964/23-01-2018 (ΥΠ.Π.Ε.Θ. 25253/Ζ1/
13-02-2018) και 6380/4-7-2018 (ΥΠ.Π.Ε.Θ. 114379/Ζ1/
6-7-2018) έγγραφα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (συνεδριάσεις Συγκλήτου 50η/21-12-2017, 49η/
13-12-2017, 63η/22-06-2018), ύστερα από εισήγηση της
Συνέλευσης των Τμημάτων: α) Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και β) Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ιδρύματος (συνεδριάσεις 22/15-11-2017 και 238/19-12-2017, αντίστοιχα).
4. Τα αριθμ. 38024/Ζ1/06-03-2018 και 115842/Ζ1/
10-07-2018 έγγραφα προς την Πρόεδρο της Αρχής
Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην
Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.), με τα οποία ζητείται η
διατύπωση γνώμης από την Αρχή για την πλήρωση των
κριτηρίων της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 και
την υπαγωγή των τμημάτων στις παραπάνω διατάξεις.
5. Το αριθμ. 38025/Ζ1/6-3-2018 έγγραφο προς το Εθνικό Συμβούλιο Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου
Δυναμικού (Ε.Σ.Ε.Κ.A.A.Δ.), με το οποίο ζητείται η διατύπωση γνώμης για την πλήρωση των κριτηρίων της παρ. 1
του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 και την υπαγωγή των
τμημάτων στις παραπάνω διατάξεις.
6. Το γεγονός ότι παρήλθε άπρακτη η τασσόμενη
από την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 προθεσμία για τη διατύπωση γνώμης από την Α.ΔΙ.Π. και το
Ε.Σ.Ε.Κ.A.A.Δ.
7. Το με αρ. πρωτ. 273/Υ1/10-07-2018 Υ.Σ. Γρ. Υπουργού, με θέμα «Σύνταξη Υπουργικών Αποφάσεων».
8. Τη με αρ. πρωτ. Φ.1/Γ/212/121728/Β1/18-07-2018
εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α'143), όπως
ισχύει, του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ.Π.Ε.Θ., σύμφωνα με την
οποία από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν
προκαλείται δαπάνη στον τακτικό προϋπολογισμό του
ΥΠ.Π.Ε.Θ., δεδομένου ότι αφορά στην απονομή ενιαίου
και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), στην ειδικότητα του τμήματος, επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου
Προσόντων.
ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΤΑΙ
Ότι η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, που οργανώνεται στα τμήματα: α) Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και β) Μηχανολόγων
Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας, οδηγεί στην απονομή ενιαίου και
αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου
(integrated master), στην ειδικότητα εκάστου τμήματος, επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου
Προσόντων.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 8 Αυγούστου 2018
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
Ι

Αριθμ. 134320/Ζ1
(3)
Διαπιστωτική απόφαση για την υπαγωγή τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Πατρών στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 46
του ν. 4485/2017 (Α'114).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 46 του
ν.4485/2017 (Α' 114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις» και της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 2690/99
(Α'45).
2. Το π.δ. 125/2016 (Α'210) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και το π.δ.
18/2018 (Α'31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»
3. Τα αριθμ. 81/1992/23-01-2018, 78/1979/23-01-2018,
83/2000/23-01-2018, 77/1977/23-01-2018, 75/1975/
23-01-2018 και 79/1983/23-01-2018 έγγραφα του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρίαση Συγκλήτου 130η/
18-01-2018), ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης των
τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής: α) Χημικών Μηχανικών, β) Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, γ) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, δ) Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών
Μηχανικών, ε) Πολιτικών Μηχανικών, στ) Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών (συνεδριάσεις 560η/21-11-2017, 125η/
14-11-2017, 2η/17-10-2017, 6η/14-11-2017, 8η/08-11-2017,
6η /20-12-2017 αντίστοιχα).
4. Τα υπ' αριθμ. 38036/Ζ1/06-03-2018 και 40925/
Ζ1/12-03-2018 έγγραφα ΥΠΠΕΘ προς την Πρόεδρο της
Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας
στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.), με τα οποία ζητείται
η διατύπωση γνώμης από την Αρχή για την πλήρωση των
κριτηρίων της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 και
την υπαγωγή των τμημάτων στις παραπάνω διατάξεις.
5. Τα υπ' αριθμ. 38033/Ζ1/06-03-2018 και 40928/
Ζ1/12-03-2018 έγγραφα ΥΠΠΕΘ προς το Εθνικό Συμβούλιο Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
(Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ.), με τα οποία ζητείται η διατύπωση γνώμης
για την πλήρωση των κριτηρίων της παρ. 1 του άρθρου
46 του ν. 4485/2017 και την υπαγωγή των τμημάτων στις
παραπάνω διατάξεις.
6. Το γεγονός ότι παρήλθε άπρακτη η τασσόμενη, από
την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017, προθεσμία
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για τη διατύπωση γνώμης από την Α.ΔΙ.Π. για τα τμήματα:
α) Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών και
β) Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Πατρών.
7. Το αριθμ. 5983/09-07-2018 έγγραφο της Αρχής
Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην
Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.), σύμφωνα με το οποίο
το Συμβούλιο της Αρχής (συνεδρίαση 63η 03-07-2018)
διατυπώνει θετική γνώμη για την υπαγωγή των τμημάτων: α) Χημικών Μηχανικών, β) Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, γ) Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, δ) Πολιτικών
Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Πατρών, στις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4485/2017.
8. Το γεγονός ότι παρήλθε άπρακτη η τασσόμενη
από την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 προθεσμία για τη διατύπωση γνώμης από το Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ.
για τα τμήματα: α) Χημικών Μηχανικών, β) Μηχανικών
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, γ) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών,
δ) Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, ε) Πολιτικών Μηχανικών, στ) Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της
Πολυτεχνικής Σχολής του ιδρύματος.
9. Το με αρ. πρωτ. 273/Υ1/10-07-2018 Υ.Σ. Γρ. Υπουργού, με θέμα «Σύνταξη Υπουργικών Αποφάσεων».
10. Τη με αρ. πρωτ. Φ.1/Γ/211/121673/Β1/18-07-2018
εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α'143), όπως
ισχύει, του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ.Π.Ε.Θ., σύμφωνα με την
οποία από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν
προκαλείται δαπάνη στον τακτικό προϋπολογισμό του
ΥΠ.Π.Ε.Θ., δεδομένου ότι αφορά στην απονομή ενιαίου
και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), στην ειδικότητα εκάστου Τμήματος, επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου
Προσόντων.
ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΤΑΙ
Ότι η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, που οργανώνεται στα τμήματα: α) Χημικών Μηχανικών, β) Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και
Πληροφορικής, γ) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, δ) Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών
Μηχανικών, ε) Πολιτικών Μηχανικών και στ) Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Πατρών, οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου
τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated
master), στην ειδικότητα εκάστου Τμήματος, επιπέδου 7
του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 8 Αυγούστου 2018
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
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Αριθμ. 134312/Ζ1
(4)
Διαπιστωτική απόφαση για την υπαγωγή τμημάτων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 46 του
ν.4485/2017 (Α'114).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 46 του
ν. 4485/2017 (Α' 114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις» και της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 2690/1999
(Α'45)
2. Το π.δ. 125/2016 (Α'210) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και το π.δ.
18/2018 (Α'31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
3.Τομεαρ.πρωτ.53685/14-11-2017έγγραφοτουΕθνικού
Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Αρ. πρωτ. Γρ. Υπουργού 10498/
14-11-2017) (συνεδρίαση Συγκλήτου 11η/13-11-2017),
ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης των Τμημάτων:
α) Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, β) Πολιτικών Μηχανικών, γ) Μηχανολόγων Μηχανικών, δ) Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ε) Χημικών Μηχανικών, στ) Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών,
ζ) Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών, η) Ναυπηγών
Μηχανολόγων Μηχανικών και θ) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου (συνεδριάσεις αντίστοιχα 11η/19-10-2017,
7-11-2017, 25-9-2017, 3/8-11-2017, 18-10-2017, 26-10-2017,
16-10-2017, 1-11-2017, 17-10-2017).
4. Τα υπ' αριθμ. 9380/Ζ1/19-1-2018 και 41693/Ζ1/
13-3-2018 έγγραφα προς την Πρόεδρο της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.), με τα οποία ζητείται η διατύπωση γνώμης από την Αρχή για την πλήρωση των
κριτηρίων της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 και
την υπαγωγή των τμημάτων στις παραπάνω διατάξεις.
5. Τα υπ' αριθμ. 9388/19-1-2018 και 41691/Ζ1/13-3-2018
έγγραφα προς το Εθνικό Συμβούλιο Εκπαίδευσης και
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ.), με
τα οποία ζητείται η διατύπωση γνώμης για την πλήρωση των κριτηρίων της παρ. 1 του άρθρου 46 του
ν. 4485/2017 και την υπαγωγή των τμημάτων στις παραπάνω διατάξεις.
6. Το γεγονός ότι παρήλθε άπρακτη η τασσόμενη
από την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 προθεσμία για τη διατύπωση γνώμης από την Α.ΔΙ.Π και το
Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ.
7. Το με αρ. πρωτ 273/Υ1/10-7-2108 Υ.Σ. Γρ. Υπουργού
με θέμα «Σύνταξη Υπουργικών Αποφάσεων».
8. Τη με αρ. πρωτ. Φ.1/Γ/209/121752/Β1/18-7-2018 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α'143), όπως
ισχύει, του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ.Π.Ε.Θ., σύμφωνα με την
οποία από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν
προκαλείται δαπάνη στον τακτικό προϋπολογισμό του
ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Τεύχος Β’ 3987/14.09.2018

ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΤΑΙ
Ότι η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, που οργανώνεται στα τμήματα: α) Εφαρμοσμένων
Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, β) Πολιτικών
Μηχανικών, γ) Μηχανολόγων Μηχανικών, δ) Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ε) Χημικών Μηχανικών, στ) Αγρονόμων
και Τοπογράφων Μηχανικών, ζ) Μηχανικών Μεταλλείων
Μεταλλουργών, η) Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών
καθώς και θ) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών
Υπολογιστών, των αντίστοιχων Σχολών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, οδηγεί στην απονομή ενιαίου και
αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου
(integrated master) στην ειδικότητα εκάστου Τμήματος,
επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 8 Αυγούστου 2018
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
Ι

Αριθμ. 134324/Ζ1
(5)
Διαπιστωτική απόφαση για την υπαγωγή τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκριτείου
Πανεπιστημίου Θράκης στις διατάξεις της παρ. 1
του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 (Α΄114).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 46 του
ν. 4485/2017 (Α' 114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις» και της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν.2690/99
(Α'45).
2. Το π.δ. 125/2016 (Α'210) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και το π.δ.
18/2018 (Α'31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
3. Τα αριθμ. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/22772/1172/05-02-2018 και
ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/35142/1736/14-03-2018 έγγραφα του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (αποφάσεις Συγκλήτου 90/53/25-01-2018 και 44/55/12-03-2018 αντίστοιχα),
ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης των τμημάτων:
α) Πολιτικών Μηχανικών, β) Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
της Πολυτεχνικής Σχολής (συνεδριάσεις 9η/20-12-2017
και 7η /06-03-2018 αντίστοιχα).
4. Τα υπ' αριθμ. 46001/Ζ1/20-03-2018 και 56274/Ζ1
/05-04-2018 έγγραφα προς την Πρόεδρο της Αρχής
Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην
Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.), με τα οποία ζητείται η
διατύπωση γνώμης από την Αρχή για την πλήρωση των
κριτηρίων της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 και
την υπαγωγή των τμημάτων στις παραπάνω διατάξεις.
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5. Τα υπ' αριθμ. 45996/Ζ1/20-03-2018 και 56269/
Ζ1/05-04-2018 έγγραφα προς το Εθνικό Συμβούλιο
Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
(Ε.Σ.Ε.Κ.A.A.Δ.), με τα οποία ζητείται η διατύπωση γνώμης
για την πλήρωση των κριτηρίων της παρ. 1 του άρθρου
46 του ν. 4485/2017 και την υπαγωγή των τμημάτων στις
παραπάνω διατάξεις.
6. Το γεγονός ότι παρήλθε άπρακτη η τασσόμενη
από την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017, προθεσμία για τη διατύπωση γνώμης από την Α.ΔΙ.Π. και το
Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ.
7. Το με αρ. πρωτ. 273/Υ1/10-07-2018 Υ.Σ. Γρ. Υπουργού, με θέμα «Σύνταξη Υπουργικών Αποφάσεων».
8. Τη με αρ. πρωτ. Φ.1/Γ/230/121733/Β1/18-07-2018
εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α'143), όπως
ισχύει, του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ.Π.Ε.Θ., σύμφωνα με την
οποία από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν
προκαλείται δαπάνη στον τακτικό προϋπολογισμό του
ΥΠ.Π.Ε.Θ., δεδομένου ότι αφορά στην απονομή ενιαίου
και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), στην ειδικότητα εκάστου Τμήματος, επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου
Προσόντων.
ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΤΑΙ
Ότι η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου
σπουδών, που οργανώνεται στα τμήματα: α) Πολιτικών
Μηχανικών, β) Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης,
οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου
σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master),
στην ειδικότητα εκάστου τμήματος, επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 8 Αυγούστου 2018
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
Ι

Αριθμ. 134328/Ζ1
(6)
Διαπιστωτική απόφαση για την υπαγωγή τμημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης στις διατάξεις της
παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 (Α' 114).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 46 του
ν. 4485/2017 (Α' 114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις» και της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 2690/1999
(Α'45).
2. Το π.δ. 125/2016 (Α'210) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και το π.δ.
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18/2018 (Α'31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
3. Τα αριθμ. 3328/14.02.2018, 3329/14.02.2018
3331/14.02.2018, έγγραφα του Πολυτεχνείου Κρήτης
(συνεδρίαση Συγκλήτου 463η/20.12.2017), ύστερα από
εισήγηση της Συνέλευσης των τμημάτων α) Μηχανικών
Ορυκτών Πόρων, β) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και γ) Αρχιτεκτόνων Μηχανικών,
των αντίστοιχων μονοτμηματικών σχολών του ιδρύματος (συνεδριάσεις 1η/13.12.2017, 1η/13.12.2017 και
1η/13.12.2017, αντίστοιχα).
4. Το αριθμ. 47265/Ζ1/21.03.2018 έγγραφο προς την
Πρόεδρο της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης
της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.), με
το οποίο ζητείται η διατύπωση γνώμης από την Αρχή
για την πλήρωση των κριτηρίων της παρ. 1 του άρθρου
46 του ν. 4485/2017 και την υπαγωγή των τμημάτων στις
παραπάνω διατάξεις.
5. Το αριθμ. 47266/Ζ1/21.03.2018 έγγραφο προς το
Εθνικό Συμβούλιο Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Σ.Ε.Κ.A.A.Δ.), με το οποίο ζητείται η
διατύπωση γνώμης για την πλήρωση των κριτηρίων της
παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 και την υπαγωγή
των τμημάτων στις παραπάνω διατάξεις.
6. Το γεγονός ότι παρήλθε άπρακτη η τασσόμενη,
από την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017, προθεσμία για τη διατύπωση γνώμης από την Α.ΔΙ.Π. και το
Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ.
7. Το αριθμ. 273/Υ1/10.07.2018 Υ.Σ. Γρ. Υπουργού, με
θέμα «Σύνταξη Υπουργικών Αποφάσεων».
8. Την αριθμ. Φ.1/Γ/231/121678/Β1/18.07.2018 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α'143), όπως ισχύει,
του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του ΥΠ.Π.Ε.Θ., σύμφωνα με την οποία από
τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται
δαπάνη στον τακτικό προϋπολογισμό του ΥΠ.Π.Ε.Θ.,
δεδομένου ότι αφορά στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου
(integrated master), στην ειδικότητα εκάστου τμήματος, επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου
Προσόντων.
ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΤΑΙ
Ότι η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, που οργανώνεται στα τμήματα α) Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, β) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και γ) Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, των
αντίστοιχων μονοτμηματικών Σχολών του Πολυτεχνείου
Κρήτης, οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου
τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated
master), στην ειδικότητα εκάστου τμήματος, επιπέδου 7
του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 8 Αυγούστου 2018
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
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Αριθμ. 134442/Ζ1
(7)
Διαπιστωτική απόφαση για την υπαγωγή τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 (Α΄114).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 46 του
ν. 4485/2017 (Α' 114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις» και της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 2690/1999
(Α'45).
2. Το π.δ. 125/2016 (Α'210) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και το π.δ.
18/2018 (Α'31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
3. Τα αριθμ. 5800/05.12.2017 και 5613/05.12.2017,
έγγραφα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (συνεδρίαση
Συγκλήτου 1041/50/30.11.2017), ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης των Τμημάτων: α) Μηχανικών Επιστήμης Υλικών της Πολυτεχνικής Σχολής και β) Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής
της Πολυτεχνικής Σχολής του ιδρύματος (συνεδριάσεις
307/22.11.2017 και 371/22.11.2017 αντίστοιχα).
4. Το αριθμ. 12731/Ζ1/25.01.2018 έγγραφο προς την
Πρόεδρο της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης
της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.), με
το οποίο ζητείται η διατύπωση γνώμης από την Αρχή
για την πλήρωση των κριτηρίων της παρ. 1 του άρθρου
46 του ν. 4485/2017 και την υπαγωγή των τμημάτων στις
παραπάνω διατάξεις.
5. Το αριθμ. 12735/Ζ1/25.01.2018 έγγραφο προς το
Εθνικό Συμβούλιο Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ.), με το οποίο ζητείται η
διατύπωση γνώμης για την πλήρωση των κριτηρίων της
παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 και την υπαγωγή
των τμημάτων στις παραπάνω διατάξεις.
6. Το γεγονός ότι παρήλθε άπρακτη η τασσόμενη, από
την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017, προθεσμία
για τη διατύπωση γνώμης από το Ε.Σ.Ε.Κ.A.A.Δ.
7. Το αριθμ. 6218/30.07.2018 έγγραφο της Α.ΔΙ.Π.,
σύμφωνα με το οποίο το Συμβούλιο της Αρχής (συνεδρίαση 65η/24.07.2018) διατυπώνει θετική γνώμη για
την υπαγωγή των τμημάτων, στις διατάξεις του άρθρου
46 του ν. 4485/2017.
8. Το αριθμ. 273/Υ1/10.07.2018 Υ.Σ. Γρ. Υπουργού, με
θέμα «Σύνταξη Υπουργικών Αποφάσεων».
9. Την αριθμ. Φ.1/Γ/207/121739/Β1/18.07.2018 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α'143), όπως ισχύει,
του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του ΥΠ.Π.Ε.Θ., σύμφωνα με την οποία από
τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται
δαπάνη στον τακτικό προϋπολογισμό του ΥΠ.Π.Ε.Θ.,
δεδομένου ότι αφορά στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου
(integrated master), στην ειδικότητα εκάστου τμήμα-
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τος, επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου
Προσόντων.
ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΤΑΙ
Ότι η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου
σπουδών, που οργανώνεται στα Τμήματα: α) Μηχανικών
Επιστήμης Υλικών και β) Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, της Πολυτεχνικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, οδηγεί στην απονομή
ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), στην ειδικότητα εκάστου Τμήματος, επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού
Πλαισίου Προσόντων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 9 Αυγούστου 2018
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
Ι

Αριθμ. 31106/Δ1/10750
(8)
Σύσταση Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του άρθρου 21 του ν. 4369/2016 του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 21 του ν. 4369/2016, «Εθνικό Μητρώο
Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική
διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια - αξιοκρατία
και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και
άλλες διατάξεις» (Α' 33).
β) Του ν. 3528/2007 (Α' 26) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων
και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ισχύουν.
γ) Των άρθρων 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 45).
δ) Του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής
Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α 85),
όπως ισχύει.
ε) Του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
(Α΄ 168).
στ) Του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 116).
ζ) Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).
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η) Της αριθμ. οικ.44549/Δ9.12193/8-10-2015 κοινής
απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Αναστάσιο Πετρόπουλο» (Β 2169), όπως ισχύει.
2. Την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/ 753/οικ.7513/3-3-2017
εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης «ν. 4369/2016 (ΦΕΚ Α' /33) - ΜΕΡΟΣ Β' ΣΥΣΤΗΜΑ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - Αξιολόγηση, Στοχοθεσία, Κοινωνική
λογοδοσία και συμμετοχή» (ΑΔΑ ΨΩ5Κ465ΧΘΨ-ΠΥΒ).
3. Το αριθ. 718177/5-6-2018 έγγραφο του ΕΦΚΑ.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού ούτε του προϋπολογισμού του ΕΦΚΑ,
αποφασίζουμε:
Τη σύσταση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
(Ε.Φ.ΚΑ.) Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του άρθρου 21
του ν. 4369/2016 για το τακτικό και ιδιωτικού δικαίου
διοικητικό προσωπικό η οποία αποτελείται από:
1. Τον προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης ΕΦΚΑ, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης
του ΕΦΚΑ.
2. Έναν προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης του ΕΦΚΑ,
ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή προϊστάμενο Γενικής
Διεύθυνσης, ομοίως.
3. Έναν προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης που προέρχεται από άλλο Υπουργείο ή φορέα ως τακτικό μέλος, με
τον αναπληρωτή του που προέρχεται από άλλο φορέα
Η επιλογή των μελών της Επιτροπής από τον ΕΦΚΑ,
εκτός του Προέδρου, γίνεται με δημόσια κλήρωση.
Για την επιλογή των μελών που προέρχονται από άλλο
Υπουργείο ή φορέα διενεργείται υποχρεωτικά δημόσια
κλήρωση μεταξύ τουλάχιστον πέντε (5) υποψηφίων που
προέρχονται από πέντε (5) διαφορετικούς φορείς
Στην Επιτροπή μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου:
Α. Δύο (2) αιρετοί εκπρόσωποι των μονίμων υπαλλήλων ή των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) του οικείου φορέα.
Β. Ένας εκπρόσωπος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου ή Συλλόγου ή Σωματείου, του οποίου ο αξιολογούμενος είναι μέλος, ύστερα από αίτηση του τελευταίου.
Γραμματέας της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης ορίζεται
υπάλληλος της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού.
2. Έργο της Επιτροπής είναι η αξιολόγηση των ενστάσεων του άρθρου 20 του ν. 4369/2016, καθώς και των
εξαιρετικών επιδόσεων κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 5 και 12 του άρθρου 17, στις παραγράφους
5 και 11 του άρθρου 18 και στην παράγραφο 4 του άρθρου 16 του ίδιου νόμου.
3. Αν η Επιτροπή κληθεί να αξιολογήσει ενστάσεις ή τις
εξαιρετικές επιδόσεις υπαλλήλων ή προϊσταμένων που
έχουν αξιολογηθεί από μέλος της Επιτροπής, το συγκεκριμένο μέλος κωλύεται να συμμετάσχει στην εξέταση
του εν λόγω θέματος από την Επιτροπή και τη θέση του
παίρνει ο αναπληρωτής του.
Η θητεία των μελών της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης είναι διετής.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Αυγούστου 2018
Ο Υφυπουργός
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. 51063/Δ1/15752/2017
(9)
Σύσταση Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του άρθρου 21 του ν. 4369/2016 του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 21 του ν. 4369/2016, «Εθνικό Μητρώο
Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική
διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια-αξιοκρατία
και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και
άλλες διατάξεις» (Α' 33).
β) Του ν. 3528/2007 (Α' 26) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων
και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ισχύουν.
γ) Των άρθρων 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 45).
δ) Του π.δ. 94/2011 «Οργανισμός Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.)» (ΦΕΚ Α' 225), όπως
ισχύει.
ε) Του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
(Α΄ 168).
στ) Του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α 116).
ζ) Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).
η) Της αριθμ. οικ.44549/Δ9.12193/8-10-2015 κοινής
απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Αναστάσιο Πετρόπουλο» (Β΄ 2169), όπως ισχύει.
2. Την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/ 753/οικ.7513/3-3-2017
εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης
«Ν. 4369/2016 (ΦΕΚ Α' /33) - ΜΕΡΟΣ Β' ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-Αξιολόγηση, Στοχοθεσία, Κοινωνική λογοδοσία και συμμετοχή» (ΑΔΑ ΨΩ5Κ465ΧΘΨ-ΠΥΒ).
3. Το αριθ. Φ.3/3/4725/2-4-2018 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
4. Το αριθ. 81621/1-11-2017 έγγραφο του Μ.Τ.Π.Υ.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
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προϋπολογισμού ούτε του προϋπολογισμού του Μ.Τ.Π.Υ.,
αποφασίζουμε:
Τη σύσταση στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του άρθρου 21 του ν. 4369/2016 για το τακτικό και ιδιωτικού
δικαίου διοικητικό προσωπικό η οποία αποτελείται από:
1. Τον προϊστάμενο Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού του Μ.Τ.Π.Υ., ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή προϊστάμενο Διεύθυνσης του Μ.Τ.Π.Υ..
2. Έναν προϊστάμενο Διεύθυνσης του Μ.Τ.Π.Υ., ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή προϊστάμενο Διεύθυνσης
που προέρχεται από άλλο υπουργείο ή φορέα.
3. Έναν προϊστάμενο Διεύθυνσης που προέρχεται από
άλλο υπουργείο ή φορέα ως τακτικό μέλος, με τον αναπληρωτή του ομοίως.
Η επιλογή των μελών της Επιτροπής από τον Μ.Τ.Π.Υ.,
εκτός του Προέδρου γίνεται με δημόσια κλήρωση.
Για την επιλογή των μελών που προέρχονται από άλλο
υπουργείο ή φορέα διενεργείται υποχρεωτικά δημόσια
κλήρωση μεταξύ τουλάχιστον πέντε (5) υποψηφίων που
προέρχονται από πέντε (5) διαφορετικούς φορείς.
Στην Επιτροπή μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου:
Α. δύο (2) αιρετοί εκπρόσωποι των μονίμων υπαλλήλων ή των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) του οικείου φορέα.
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Β. Ένας εκπρόσωπος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου ή Συλλόγου ή Σωματείου, του οποίου ο αξιολογούμενος είναι μέλος, ύστερα από αίτηση του τελευταίου.
Γραμματέας της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης ορίζεται
υπάλληλος της Διεύθυνσης Διοικητικού.
Έργο της Επιτροπής είναι η αξιολόγηση των ενστάσεων του άρθρου 20 του ν. 4369/2016, καθώς και των
εξαιρετικών επιδόσεων κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 5 και 12 του άρθρου 17, στις παραγράφους 5
και 11 του άρθρου 18 και στην παράγραφο 4 του άρθρου
16 του ίδιου νόμου.
Αν η Επιτροπή κληθεί να αξιολογήσει ενστάσεις ή τις
εξαιρετικές επιδόσεις υπαλλήλων ή προϊσταμένων που
έχουν αξιολογηθεί από μέλος της Επιτροπής, το συγκεκριμένο μέλος κωλύεται να συμμετάσχει στην εξέταση
του εν λόγω θέματος από την Επιτροπή και τη θέση του
παίρνει ο αναπληρωτής του.
Η θητεία των μελών της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης είναι διετής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Αυγούστου 2018
Ο Υφυπουργός
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
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