
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Εφαρμογή κλειστού προϋπολογισμού για συγκε-
κριμένα φάρμακα για μεταστατικό μελάνωμα σε 
ασθενείς που φέρουν την BRAF V 600 μετάλλαξη.

2 Ένταξη μέλους Ε.Τ.Ε.Π. της Πολυτεχνικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Πατρών σε θέση Ε.ΔΙ.Π.

3 Νέα ένταξη μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προ-
σωπικού (Δ.Ε.Π.) του καταργηθέντος Γενικού Τμή-
ματος Θετικών Επιστημών του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας και 
νυν του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφο-
διασμού της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας
(Σ.Δ.Ο.) του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, στο Τμήμα 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Στερεάς
Ελλάδας.

4 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το Διοικητικό 
Συμβούλιο στη Διοικητική Επιτροπή του Επιμελη-
τηρίου Τρικάλων.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

      Αριθμ. Δ3(α)/οικ. 63024 (1)
Εφαρμογή κλειστού προϋπολογισμού για συγκε-

κριμένα φάρμακα για μεταστατικό μελάνωμα σε 

ασθενείς που φέρουν την BRAF V 600 μετάλλαξη. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
Α. Της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 

(ΦΕΚ Α΄ 6), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Β. Του άρθρου 35 του ν. 3918/2011 (ΦΕΚ Α΄ 31), «Δι-

αρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες δια-
τάξεις», όπως ισχύουν.

Γ. Του ν. 4052/2012 (ΦΕΚ Α΄ 41), ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ «Ρύθμιση 
θεμάτων Εθνικού Συστήματος Υγείας και εποπτευόμε-
νων φορέων».

Δ. Του ν. 4213/2013 (ΦΕΚ Α΄ 261). «Προσαρμογή της 
εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/
ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων 

των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομι-
κής περίθαλψης (L88/45/4.4.2011) και άλλες διατάξεις».

Ε. Των παρ. 6 και 7 του άρθρου 127 του ν. 4249/2014 
(ΦΕΚ Α΄ 73).

ΣΤ. Του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 (ΦΕΚ Α΄ 29), 
«Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμε-
τώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της 
Κυβέρνησης και των κυβερνητικών οργάνων και λοιπές 
διατάξεις».

Ζ. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

Η. Του π.δ. 121/2017 (ΦΕΚ Α΄ 148), «Οργανισμός του 
Υπουργείου Υγείας».

Θ. Του π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ Α΄ 116), «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών.».

Ι. Του π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ Α΄ 20), «Σύσταση και μετονο-
μασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

Ια. Του ν. 4446/2016 (ΦΕΚ Α΄ 240) « Πτωχευτικός Κώ-
δικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειο-
θελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων 
ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του
ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις».

Ιβ. Της παρ. 2 του άρθρου 87 του ν. 4472/2017 (ΦΕΚ 
Α΄ 74), «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροπο-
ποίηση των διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμο-
γής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, 
μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, 
Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2018-2021 και λοιπές διατάξεις».

Ιγ. Της παρ. 6 του άρθρου 51 του ν. 4384/2016 (ΦΕΚ 
Α΄ 78) (επιβολή διοικητικής ποινής αποκλεισμού από τη 
θετική λίστα επιβάλλεται και σε κάτοχο ΚΑΚ, ο οποίος δεν 
προσέρχεται ενώπιον της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης).

Ιδ. Του ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5), «Ρυθμίσεις για την 
εφαρμογή των διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του 
Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες 
διατάξεις».

2. Την Α1β/Γ.Π.οικ.3899 (ΦΕΚ Β’ 94) υπουργική από-
φαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος 
υπογραφής εγγράφων “Με εντολή Υπουργού” στο Γενικό 
Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας» όπως ισχύει.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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3. Την αριθμ. Α1β/ΓΠ.οικ.12298 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 81/ 
17.02.2016) υπουργική απόφαση δυνάμει της οποίας 
συγκροτήθηκε σε σώμα η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης.

4. Την υπουργική απόφαση οικ.Γ5/63587 (ΦΕΚ Β’ 1803/
20.08.2015), «Μηχανισμός αυτόματων επιστροφών 
(Clawback) φαρμακευτικής δαπάνης έτους 2016, 2017 
και 2018», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Την αριθμ. 1643 απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
(Συνεδρίαση 438/28.12.2017).

6. Το αριθμ. πρωτ. εμπ. οικ.145/05.03.2018 έγγραφο 
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με θέμα: «Εισήγηση για εφαρμογή κλει-
στού προϋπολογισμού για συγκεκριμένα φάρμακα για 
το μεταστατικό μελάνωμα σε ασθενείς που φέρουν την 
BRAF V600 μετάλλαξη».

7. Το άρθρο 25 του ν. 4549/2018 (ΦΕΚ Α΄ 105) «Δια-
τάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιο-
νομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων -
Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2019-2022 και λοιπές διατάξεις».

8. Το Β2β/Γ.Π.60409/3-8/2018 έγγραφο της Γενικής
Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών σύμφωνα με το οποίο, 
από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη σε βά-
ρος του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ η οποία συμπε-
ριλαμβάνεται στην ετήσια συνολική δαπάνη του, της 
οποίας η υπέρβαση των κατά νόμων ορίων της θα αντι-
σταθμιστεί με την εφαρμογή του μηχανισμού αυτόματης 
επιστροφής (CLAW BACK). Παράλληλα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

1. Την εφαρμογή κλειστού προϋπολογισμού, συνολι-
κού ύψους 9.690.750 € για τους πρώτους 12 μήνες της 
συμφωνίας και σε 11.267.550 € για τους επόμενους 12 
μήνες της συμφωνίας για τα φάρμακα που αφορούν 
κυρίως στη θεραπεία του ασθενών με μη εξαιρέσιμο ή 
μεταστατικό μελάνωμα με τη μετάλλαξη BRAFV600, τα 
οποία συμμετείχαν στην διαδικασία διαπραγμάτευσης 
όπως ορίζεται από το άρθρο 3 του ν. 4208/2013 (ΦΕΚ 
Α΄ 252 18.11.2013), για τα οποία έχει υπογραφεί σχε-
τικό συμφωνητικό μεταξύ των αντίστοιχων Κατόχων 
Άδειας Κυκλοφορίας/Φαρμακευτικών Εταιρειών και 
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. διάρκειας δεκατεσσάρων (24) μηνών με 
ημερομηνία έναρξης την 1η Μαρτίου 2018.

2. Από την 1η Μαρτίου 2018 έως και την 30η Ιουνίου 
2018, το ποσό του ανωτέρω κλειστού προϋπολογισμού 
ορίζεται αναλογικά στο ποσό των 3,23 εκατομμυρίων 
ευρώ, από την 1η Ιουλίου έως και την 31η Δεκεμβρίου 
2018 το ποσό του ανωτέρω κλειστού προϋπολογισμού 
ορίζεται αναλογικά στο ποσό των 4,84 εκατομμυρίων 
ευρώ, από την 1η Ιανουαρίου 2019 έως και την 28η Φε-
βρουαρίου 2019 το ποσό του ανωτέρω κλειστού προ-
ϋπολογισμού ορίζεται αναλογικά στο ποσό των 1,62 
εκατομμυρίων ευρώ, ενώ για την περίοδο 1η Μαρτίου 
2019 έως και την 30η Ιουνίου 2019 το ποσό του ανωτέ-
ρω κλειστού προϋπολογισμού ορίζεται αναλογικά στο 
ποσό των 3,76 εκατομμυρίων ευρώ, από την 1η Ιουλίου 
έως και την 31η Δεκεμβρίου 2019 το ποσό του ανωτέρω 
κλειστού προϋπολογισμού ορίζεται αναλογικά στο ποσό 
των 5,63 εκατομμυρίων ευρώ, από την 1η Ιανουαρίου 
2020 έως και την 29η Φεβρουαρίου 2020 το ποσό του 

ανωτέρω κλειστού προϋπολογισμού ορίζεται αναλογι-
κά στο ποσό των 1,88 εκατομμυρίων ευρώ. Ο ανωτέρω 
κλειστός προϋπολογισμός διαιρείται σε 12 ισόποσα μη-
νιαία τμήματα για τους πρώτους δώδεκα μήνες εκ των 
οποίων τα πρώτα τέσσερα (4) μηνιαία τμήματα (ήτοι 
από 1η Μαρτίου 2018 έως και την 30η Ιουνίου 2018) θα 
αφαιρεθούν από το τμήμα του συνολικού προϋπολογι-
σμού της ετήσιας εξωνοσοκομειακής φαρμακευτικής 
δαπάνης, όπως αυτός έχει οριστεί με την Υπουργική 
Απόφαση αριθμ. οικ.Γ5/63587 (ΦΕΚ Β’ 1803/20.08.2015), 
που αφορά στο α’ εξάμηνο του έτους 2018, τα επόμενα 
έξι (6) μηνιαία τμήματα (ήτοι από 1η Ιουλίου 2018 έως 
και 31η Δεκεμβρίου 2018) από το τμήμα του συνολικού 
προϋπολογισμού της ετήσιας φαρμακευτικής δαπάνης 
που αφορά στο β’ εξάμηνο του 2018. Οι υπόλοιποι δύο 
μήνες του πρώτου δωδεκάμηνου καθώς και οι επόμενοι 
12 μήνες θα αφαιρεθούν σε περίπτωση που θεσπιστεί 
κλειστός προϋπολογισμός για τη φαρμακευτική δαπάνη 
για τα έτη 2019 και 2020.

3. Κατά την λήξη της ανωτέρω περιόδου των πρώτων 
12 μηνών, ήτοι κατά την 28η Φεβρουαρίου 2019 καθώς 
και των επόμενων 12 μηνών, ήτοι από 01 Μαρτίου 2019 
έως 29 Φεβρουαρίου 2020, θα εξευρίσκεται τυχόν υπέρ-
βαση του κλειστού προϋπολογισμού επί τη βάσει της 
καθαρής δαπάνης (τιμολόγια ΕΟΠΥΥ) που προκύπτει 
από τα ακόλουθα στοιχεία:

(1) εκ των συμφωνημένων, που ήδη υπερκαλύπτουν 
τις νομοθετημένες εκπτώσεις, τελικών τιμών ανά συ-
σκευασία και (2) εκ των πραγματικών στοιχείων κατα-
νάλωσης των εν λόγω φαρμάκων (τιμολόγια) που έχουν 
αποδεδειγμένα αποζημιωθεί από τον ΕΟΠΥΥ για την πε-
ρίοδο των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών.

Το ποσό της υπέρβασης όπως αυτό εξευρίσκεται 
ανωτέρω επιμερίζεται σε κάθε φαρμακευτική εταιρεία 
ή κάτοχο άδειας κυκλοφορίας με βάση το ποσοστό 
συμμετοχής κάθε εταιρείας στη δαπάνη του κλειστού 
προϋπολογισμού.

Το ποσό της συνολικής υπέρβασης βεβαιώνεται και 
καταβάλλεται από τον ΚΑΚ στο τέλος κάθε 12μηνου κατά 
τη χρονική διάρκεια της συμφωνίας.

4. Στον κλειστό προϋπολογισμό δεν εφαρμόζονται 
οι διατάξεις της αριθμ. Γ5(α)/οικ.50389 (ΦΕΚ 2254 Β’/ 
30.06.2017).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 20 Αυγούστου 2018

Ο Υπουργός
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ   

Ι

 Αριθμ. 2757/24814 (2)
Ένταξη μέλους Ε.Τ.Ε.Π. της Πολυτεχνικής Σχολής 

του Πανεπιστημίου Πατρών σε θέση Ε.ΔΙ.Π. 

 Η ΠΡΥΤANΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 8, παρ. 18 (8) και 20(ιξ), 

όπως προστέθηκε με την παρ. 9 του άρθ. 2 του ν. 4076/ 
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2012 (ΦΕΚ 159 Α΄) «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων Εκπαι-
δευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις», 29 και 79 παρ. 4
του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄) «Δομή, λειτουργία, δια-
σφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση 
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».

2. Το άρθ. 20, παρ. 2, του ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17 Α΄).
3. Το άρθ. 68, παρ. 3, του ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32 Α΄).
4. Τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 12 του 

π.δ. 80/2016.
5. Την αριθμ. 59950 /Ζ2/06-04-2017 εγκύκλιο του

ΥΠΠΕΘ (ΑΔΑ ΨΛΓ 34653ΠΣ-ΓΝ7).
6. Την αίτηση του μέλους Ε.Τ.Ε.Π. Τσεμπερλίδου Μελπο-

μένης, κατόχου μεταπτυχιακού διπλώματος με γνωστικό 
αντικείμενο ίδιο ή συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα 
που θεραπεύει το Ίδρυμα για ένταξη του σε θέση Ε.ΔΙ.Π.

7. Την αριθμ. 47/5636/20.2.2018 πράξη της Κοσμη-
τείας της Πολυτεχνικής Σχολής, περί ορισμού Τριμελούς 
Εισηγητικής Επιτροπής για την ένταξη σε θέση Ε.ΔΙ.Π. της 
Τσεμπερλίδου Μελπομένης μέλους Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήμα-
τος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολο-
γιστών του Πανεπιστημίου Πατρών.

8. Την από 28.2.2018 εισήγηση της Τριμελούς Εισηγη-
τικής Επιτροπής που ορίστηκε από τον Κοσμήτορα της 
Πολυτεχνικής Σχολής του Ιδρύματος για την ένταξη του 
ανωτέρω μέλους Ε.Τ.Ε.Π. σε θέση Ε.ΔΙ.Π.

9. Την αριθμ. 136/22.03.2018 απόφαση της Κοσμη-
τείας της Πολυτεχνικής Σχολής, με την οποία εγκρίνεται 
η ένταξη της Τσεμπερλίδου Μελπομένης μέλους Ε.Τ.Ε.Π. 
του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολο-
γίας Υπολογιστών σε θέση Ε.ΔΙ.Π. στο Τμήμα Ηλεκτρο-
λόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της 
Πολυτεχνικής Σχολής του Ιδρύματος.

10. Την αριθμ. 77075/Β1/14.5.2018 απόφαση της Γε-
νικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Διεύθυνση 
Τακτικού Προϋπολογισμού ΜΠ.Δ.Σ.

11. Την αριθμ. 4747/5.7.2018 βεβαίωση ΓΔΟΥ, περί 
ύπαρξης πίστωσης στον προϋπολογισμό του ΥΠΠΕΘ 
οικ. έτους 2018.

12. Τον έλεγχο του προσωπικού Μητρώου της Τσε-
μπερλίδου Μελπομένης, διαπιστώνουμε:

Την ένταξη της Τσεμπερλίδου Μελπομένης του Γρη-
γορίου, μέλους Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνι-
κής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, στην κατηγορία 
Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στο 
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπο-
λογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Πατρών επειδή διαθέτει τα προσόντα για το διορισμό 
στην κατηγορία αυτή, και την αυτοδίκαιη μετατροπή της 
θέσης που κατείχε, σε αντίστοιχη θέση Εργαστηριακού 
Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πάτρα, 26 Ιουλίου 2018

Η Πρύτανης

ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ   

     Αριθμ. 5144  (3)
      Νέα ένταξη μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προ-

σωπικού (Δ.Ε.Π.) του καταργηθέντος Γενικού Τμή-

ματος Θετικών Επιστημών του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας και 

νυν του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφο-

διασμού της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας 

(Σ.Δ.Ο.) του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, στο Τμήμα 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Στερεάς

Ελλάδας.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/24-11-1983

τ. Α΄) «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευ-
τικών Ιδρυμάτων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/6-9-2011 
τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των 
σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτι-
κών ιδρυμάτων».

3. Τις διατάξεις του αριθμ. 100/2013 π.δ. (ΦΕΚ 135/
5-6-2013 τ.Α΄), ιδίως το άρθρο 8,«Συγχώνευση Τ.Ε.Ι. Λαμί-
ας και Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας σε Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας - Ίδρυση 
Σχολής - Ίδρυση Τμήματος - Συγχώνευση Σχολών - Μετο-
νομασία και Συγχώνευση. Τμημάτων - Κατάργηση Παραρ-
τημάτων και Τμημάτων - Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. 
Στερεάς Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώ-
θηκε με τις διατάξεις του αριθμ. 127/2013 π.δ. (ΦΕΚ 190/
16-9-2013 τ. Α΄).

4. Την αριθμ. 5/28-06-2016 (θέμα 10) (ΑΔΑ: ΨΔΥ0ΟΞΑ0-
Ν0Ρ) πράξη του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας 
(ΦΕΚ 378/15-07-2016 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) καθώς και την αριθμ. 
136019/Ζ1/24-08-2016 διαπιστωτική πράξη του Υπουρ-
γού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την οποία 
διορίζεται ο Λάμψας Πέτρος του Θεοχάρη, ως Πρόεδρος 
του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας.

5. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/04-08-2017 
τ. Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαί-
δευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

6. Την αριθμ. 1601(α)/30-8-2013 διαπιστωτική πράξη 
του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας που αφορά την 
ένταξη μελών του Εκπαιδευτικού Προσωπικού.

7. Την από 9-10-2013 αίτηση ακύρωσης του Μασού-
ρου Χρήστου.

8. Την αριθμ. 1816/2014 απόφαση του Διοικητι-
κού Εφετείου Πειραιά η οποία διαβιβάστηκε στο Τ.Ε.Ι. 
Στερεάς Ελλάδας με το αριθμ. πρωτ. Φ11/156886/Ε5/
1-10-2014 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. (αριθμ. πρωτ. 6061/
6-10-2014 Τ.Ε.Ι.).

9. Την αριθμ. 40/10-12-2014 (θέμα 5ο) απόφαση της 
Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας σχετικά με την 
αριθμ. 1816/2014 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου 
Πειραιά.

10. Την αριθμ. 1296/4-03-2015 διαπιστωτική πράξη 
του Πρόεδρου του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας η οποία δημο-
σιεύτηκε στο ΦΕΚ 486/31-03-2015 τ. Β΄ και αφορά την 
εκ νέου ένταξη του αναφερόμενου.
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11. Την αριθμ. 4822/16-07-2018 αίτηση του Μασούρου 
Χρήστου του Γεωργίου μέλους Δ.Ε.Π. βαθμίδας Αναπλη-
ρωτή Καθηγητή του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων 
Εφοδιασμού της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του 
Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, με την οποία αιτείται την ανάκλη-
ση της αριθμ. 1296/4-03-2015 διαπιστωτικής πράξης.

12. Την αριθμ. 144/19-07-2018 (θέμα 9ο) απόφαση 
της Συγκλήτου του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας με την οποία 
ανακαλείται η αριθμ. 40/10-12-2014 (θέμα 5ο) απόφαση 
της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. και το μέλος Δ.Ε.Π. Μασούρο 
Χρήστο του Γεωργίου και εντάσσεται στο Τμήμα Ηλε-
κτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας.

13. Την αριθμ. 4049/18-6-2018 πράξη του Πρύτανη 
του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 
815/19-7-2018 τ. Γ΄, με την οποία ο Μασούρος Χρήστος 
του Γεωργίου εξελίχτηκε από μόνιμη τακτική θέση βαθ-
μίδας Αναπληρωτή Καθηγητή σε μόνιμη τακτική θέση 
βαθμίδας Καθηγητή.

14. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού,

α) ανακαλούμε την αριθμ. 1296/4-3-2015 διαπιστωτική 
πράξη του Πρόεδρου του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, που 
δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 486/31-03-2015 τ. Β΄, η οποία 
αφορούσε την ένταξη του αναφερόμενου στο Τμήμα 
Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού της Σχολής Διοί-
κησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο.) του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, 

β) εντάσσουμε το μέλος Διδακτικού Ερευνητικού 
Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Μασούρο Χρήστο του Γεωργίου 
βαθμίδας Καθηγητή, του καταργηθέντος Γενικού Τμή-
ματος Θετικών Επιστημών του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας και νυν 
του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού της 
Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο.) του Τ.Ε.Ι. Στε-
ρεάς Ελλάδας, στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. 
της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Στερεάς 
Ελλάδας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Λαμία, 31 Ιουλίου 2018

Ο Πρύτανης

ΠΕΤΡΟΣ ΛΑΜΨΑΣ   

Αριθμ. 1709  (4) 

 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το Διοικητικό 

Συμβούλιο στη Διοικητική Επιτροπή του Επιμε-

λητηρίου Τρικάλων. 

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
(συνεδρίαση 7/4-7-2018, θέμα 2ο) 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 69 παρ. 7 του ν. 4497/2017.
2. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 

τόσο του κρατικού προϋπολογισμού όσο και του προϋ-
πολογισμού του Επιμελητηρίου Τρικάλων.

3. Την εύρυθμη λειτουργία του Επιμελητηρίου ομόφω-
να αποφασίζει την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων:

Α. όλων όσων απορρέουν από τον ν. 4497/2017 στην 
Δ.Ε. εκτός των περιπτώσεων που ο νόμος ορίζει.

Ειδικότερα για τις προμήθειες του Επιμελητηρίου, η 
Δ.Ε. έχει αρμοδιότητα έως του ποσού των 20.000,00 €
πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, για την ανάθεση με σύν-
νομες διαδικασίες σύναψης και εκτέλεσης όλων των 
συμβάσεων προμήθειας αγαθών, γενικών υπηρεσιών, 
εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων και δράσεων 
του Επιμελητηρίου Τρικάλων.

Για ποσά μεγαλύτερα των 20.000,00 €, αποφάσεις λαμ-
βάνει μόνο το Δ.Σ.

Β. την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας των υπαλ-
λήλων του Επιμελητηρίου (αρ. 20 παρ. Α 1 εδ.5 του
ν. 4354/2015).

Με την παρούσα ανακαλούνται οι αποφάσεις μεταβί-
βασης αρμοδιοτήτων:

Αριθμ. απόφ.: 4/29-6-2006 (ΦΕΚ Β΄/1403/14-9-2006) 
και Αριθμ. απόφ.: 1/9-2-2016 (ΦΕΚ Β΄/623/9-2-2016).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Τρίκαλα, 4 Ιουλίου 2018

Ο Πρόεδρος

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΓΙΑΚΟΣ  

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr
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