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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
15 Δεκεμβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1723/179088/3-7-2020
απόφασης: «Καθορισμός των λεπτομερειών
εφαρμογής του μέτρου της απόσταξης οίνου σε
περίπτωση κρίσης που πραγματοποιείται στο
πλαίσιο του άρθρου 3 του κατ’ εξουσιοδότηση
Καν (ΕΕ) 2020/592» (Β΄ 2764).

2

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή
κατά τις απογευματινές και νυχτερινές ώρες καθώς και Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες Α΄ εξαμήνου 2021, για τους υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.

3

Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο: «Interaction Generative
Design» της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών του
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και έγκριση
της οργάνωσης και της λειτουργίας του.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 3246/335062
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1723/179088/
3-7-2020 απόφασης: «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του μέτρου της απόσταξης οίνου σε περίπτωση κρίσης που πραγματοποιείται
στο πλαίσιο του άρθρου 3 του κατ’ εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) 2020/592» (Β΄ 2764).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 1 παρ. 2β του ν.δ. 243/1969 «Περί βελτιώσεως και προστασίας της αμπελουργικής παραγωγής»
(Α΄144), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β) Της παρ. 2 του άρθρου 62, της παρ. 46 και του προτελευταίου εδαφίου του άρθρου 64 του ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή
της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των
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τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 32).
γ) Του ν. 2969/2001 «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα» (Α΄ 281) όπως ισχύει.
δ) Του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας»
(Α΄ 265) όπως ισχύει.
ε) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα, όπως κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (Α΄ 98).
στ) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
ζ) Της υπ’ αρ. 5359/10-08-2020 κοινής απόφασης του
Πρωθυπουργού και Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Φωτεινή Αραμπατζή
(Β΄ 3374).
η) Του π.δ. 142/2017 (Α΄181) «Οργανισμός Υπουργείου
Οικονομικών.
θ) Της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1195859 ΕΞ 2020 απόφαση
του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 4738), όπως
ισχύει.
ι) Της υπ’ αρ. 339/18-07-2019 (Β΄3051) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών
Απόστολο Βεσυρόπουλο».
2. Τους κανονισμούς:
α) (ΕΕ) υπ’ αρ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, (ΕΕ L 347/20-12-2013) «για τη
θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) υπ’ αρ.
922/1972, (ΕΟΚ) υπ’ αρ. 234/1979, (ΕΚ) υπ’ αρ. 1037/2001
και (ΕΚ) υπ’ αρ. 1234/2007 του Συμβουλίου».
β) (EE) υπ’ αρ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου L 347/20-12-2013 «σχετικά με
τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) υπ’ αρ. 352/1978, (ΕΚ) υπ’ αρ.
165/1994, (ΕΚ) υπ’ αρ. 2799/1998, (ΕΚ) υπ’ αρ. 814/2000,
(ΕΚ) υπ’ αρ. 1290/2005 και (ΕΚ) υπ’ αρ. 485/2008 του
Συμβουλίου».
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γ) (ΕΕ) υπ’ αρ. 2016/1149 της Επιτροπής L 190/
15-7-2016 «για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ)
υπ’ αρ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου όσον αφορά τα εθνικά προγράμματα
στήριξης στον αμπελοοινικό τομέα και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αρ. 555/2008 της
Επιτροπής».
δ) (ΕΕ) 2016/1150 της Επιτροπής L 190/15-7-2016 «για
τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ)
υπ’ αρ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου όσον αφορά τα εθνικά προγράμματα
στήριξης του αμπελοοινικού τομέα».
ε) (ΕΕ) υπ’ αρ. 2018/273 κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής (ΕΕ 58/28.02.2018) «για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1308/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον
αφορά το καθεστώς αδειοδότησης αμπελοφυτεύσεων,
το αμπελουργικό μητρώο, τα συνοδευτικά έγγραφα και
την πιστοποίηση, τα βιβλία εισερχομένων και εξερχομένων, τις υποχρεωτικές δηλώσεις, τις κοινοποιήσεις και
τη δημοσίευση κοινοποιηθεισών πληροφοριών, και τη
συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1306/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον
αφορά τους σχετικούς ελέγχους και κυρώσεις, την τροποποίηση των κανονισμών της Επιτροπής (ΕΚ) υπ’ αρ.
555/2008, (ΕΚ) υπ’ αρ. 606/2009 και (ΕΚ) υπ’ αρ. 607/2009
και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αρ. 436/2009
της Επιτροπής και του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού
(ΕΕ) 2015/560 της Επιτροπής».
στ) (Ε.Ε) υπ’ αρ. 2018/274 Εκτελεστικός κανονισμός
της Επιτροπής (ΕΕ L 58/60/28.02.2018) «για τη θέσπιση
κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ)
υπ’ αρ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου όσον αφορά το καθεστώς αδειοδότησης
αμπελοφυτεύσεων, την πιστοποίηση, το βιβλίο εισερχομένων και εξερχομένων, τις υποχρεωτικές δηλώσεις
και τις κοινοποιήσεις, και του κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ.
1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους συναφείς ελέγχους, και για την
κατάργηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/561
της Επιτροπής».
ζ) (ΕΕ) υπ’ αρ. 2020/592 της Επιτροπής L 140/
4-5-2020 «σχετικά με προσωρινά έκτακτα μέτρα παρέκκλισης από ορισμένες διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) υπ’
αρ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για την αντιμετώπιση της διαταραχής της
αγοράς στον τομέα των οπωροκηπευτικών και στον
αμπελοοινικό τομέα λόγω της πανδημίας COVID-19 και
των μέτρων που συνδέονται με αυτήν».
η) Του Καν(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου την 27 Απριλίου 2016, για την
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για
την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την
κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ «Γενικός Κανονισμός
για την προστασία δεδομένων».
3. Την υπ’ αρ. 2454/235853/20-09-2019 υπουργική
απόφαση «Θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ)
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υπ’ αρ. 1308/2013, (ΕΕ) υπ’ αρ. 2018/273 και (ΕΕ) υπ’ αρ.
2018/274 σχετικά με τη διαχείριση του αμπελουργικού
δυναμικού» (Β΄ 3645).
4. Την υπ΄ αρ. 2453/235950/20-9-2019 υπουργική
απόφαση «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για
την εφαρμογή των Καν.(ΕΕ) 2018/273 και του Καν.(ΕΕ)
2018/274 όσον αφορά τις δηλώσεις παραγωγής, επεξεργασίας, εμπορίας και αποθεμάτων στον αμπελοοινικό
τομέα.».
5. Το από 01-03-2019 κατατεθειμένο στη Ευρωπαϊκή
Επιτροπή Εθνικό «Πρόγραμμα Στήριξης του αμπελοοινικού τομέα 2019-2023» σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ)
1308/2013 του Συμβουλίου, όπως κάθε φορά ισχύει.
6. Την υπ’ αρ. 873/177732 εισήγηση του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
σύμφωνα με την περ. ε της παρ. 5 το άρθρο 24 του
ν. 4270/2014 (Α΄ 143).
7. Την Γνωμοδότηση της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών
Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομικών.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης προκαλείται δαπάνη συνολικού ύψους
17.500.000€, για την κάλυψη της εθνικής συμμετοχής
για την υλοποίηση του προγράμματος «ΑΠΟΣΤΑΞΗ ΟΙΝΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΡΙΣΗΣ» συγχρηματοδοτούμενο
από το Ε.Γ.Τ.Ε., η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις της ΣΑΕ
082/2 του ΠΔΕ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 1723/179088/3-7-2020 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός των λεπτομερειών
εφαρμογής του μέτρου της απόσταξης οίνου σε περίπτωση κρίσης που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του
άρθρου 3 του κατ’ εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) 2020/592»
(Β΄ 2764), ως παρακάτω:
1. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 3 «Στόχοι
του Προγράμματος» προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Στις περιπτώσεις όπου λόγω απρόβλεπτης αδυναμίας
εκτέλεσης των συμβατικών υποχρεώσεων του οινοπνευματοποιείου Β΄ κατηγορίας ή/και αποσταγματοποιείου,
μπορεί να πραγματοποιηθεί εκχώρηση της συμμετοχής
του στο/α συμφωνητικό/ά που έχουν συναφθεί προς το
οποιοδήποτε τρίτο, οινοπνευματοποιείο Β΄ κατηγορίας
ή/και αποσταγματοποιείο, το οποίο διαθέτει άδεια φορολογικής αποθήκης.».
2. Στην παρ. 3β του άρθρου 16 «Διαδικασία πληρωμής»,
όπως αυτή προστέθηκε με την υπ’ αρ. 2499/258466/
18-9-2020 κοινή υπουργική απόφαση, η προθεσμία «έως
30 Νοεμβρίου 2020» αντικαθίσταται σε «έως 31 Δεκεμβρίου 2020» (Β΄ 4129).
3. Το σημείο 6 του παραρτήματος ΙΑ αντικαθίσταται
ως εξής:
«6. Συμφωνητικό/ά απόσταξης (Α. Σε περίπτωση που
δεν δύναται να επισυναφθεί κατά την υποβολή της αίτησης ένταξης μπορεί να κατατεθεί κατά τη διαδικασία
του διοικητικού ελέγχου. Β. Σε περίπτωση εκχώρησης
της συμμετοχής του οινοπνευματοποιείου Β΄ κατηγορίας
ή/και αποσταγματοποιείου σε άλλο οινοπνευματοποιείο
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Β΄ κατηγορίας ή/και αποσταγματοποιείο σύμφωνα με
την παρ. 3 του άρθρου 3, δύναται να κατατεθεί μετά την
ολοκλήρωση της διαδικασίας εκχώρησης.)».
Άρθρο 2
Η απόφαση αυτή ισχύει από την 30η Νοεμβρίου 2020.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2020
Οι Υπουργοί
Υφυπουργός Οικονομικών

Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ
Ι

Αριθμ. οικ. 176604
(2)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή
κατά τις απογευματινές και νυχτερινές ώρες καθώς και Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες Α΄ εξαμήνου 2021, για τους υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του π.δ. 146/2010 «Οργανισμός της
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων» (Α΄ 1765), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
4. Την εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
με υπό στοιχεία 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 (ΑΔΑ:ΩΛ9ΣΗ0ΝΜ) «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του κεφ. Β΄ του ν. 4354/2015 (Α΄ 176)».
5. Την 2/1757/0026/10-1-2017 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός δικαιολογητικών για την καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή,
νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασία»
(Β΄ 17).
6. Την υπ’ αρ. 56004/2837/18-11-2011 απόφαση του
Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας «Καθιέρωση ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση καθώς και κατά τις Κυριακές
και εξαιρέσιμες ημέρες του έτους για την αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, των
τμημάτων Συγκοινωνιακών Έργων της Έδρας και των
Περιφερειακών Ενοτήτων» (Β΄ 2742).
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7. Την υπ’ αρ. 201433/07-12-2018 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής
Μακεδονίας «Καθορισμός ωραρίου εργασίας σε 24ωρη
βάση και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των
Κτηνιάτρων του Τμήματος Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (Β΄ 5615).
8. Την υπ’ αρ. 201909/07-12-2018 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής
Μακεδονίας «Καθορισμός ωραρίου εργασίας σε 24ωρη
βάση , καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των Εποπτών Δημόσιας Υγείας του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της
Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας
της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας/ Π.Ε. Καστοριάς»
(Β΄ 5755), για τα έτη 2019 έως και 2023.
9. Το άρθρο 29 του ν. 4483/2017 (Α΄ 107) περί «Καθιέρωσης ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση καθώς και
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες του έτους 2020
για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και των Τμημάτων της στις
Περιφερειακές Ενότητες για την αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών που προκύπτουν από φυσικά ή τεχνολογικά
συμβάντα».
10. Το υπ’ αρ. 80773/15-06-2020 έγγραφο του Εκτελεστικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
«Έκδοση αποφάσεων υπερωριών των υπαλλήλων της
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
11. Την ανάγκη κάλυψης έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών του συνόλου σχεδόν των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας/Π.Ε. Καστοριάς.
12. Την υπ’ αρ. 170799/30-11-2020 βεβαίωση ύπαρξης
πίστωσης του Τμήματος Λογιστικής και Οικονομικής Διαχείρισης της Π.Ε. Καστοριάς για τις υπερωρίες Α΄ εξαμήνου έτους 2021 των υπαλλήλων της Περιφερειακής
Ενότητας Καστοριάς.
13. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη, ύψους
98.000 ευρώ για τους υπαλλήλους της Π.Ε. Καστοριάς, θα
καλυφθεί από τις πιστώσεις των ΚΑΕ 0511 ( κατά το ποσό
των 82100 €) και 0512 (κατά το ποσό των 15900 €) και
ειδικού φορέα 072 σε βάρος του προϋπολογισμού έτους
2021, για την πληρωμή των υπερωριών Α ΄ εξαμήνου των
ανωτέρω υπαλλήλων, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας
(απογευματινής) καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής, μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά υπάλληλο και για τις
Διευθύνσεις που έχουν απόφαση λειτουργίας σε 24ωρη
βάση, καθώς και Κυριακές και εξαιρέσιμες, επιπλέον μέχρι ενενήντα έξι (96) ώρες για τις νυχτερινές και μέχρι
ενενήντα έξι (96) ώρες για τις Κυριακές και εξαιρέσιμες
ημέρες ανά υπάλληλο, , για το Α΄ εξάμηνο 2021, για τους
υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.
Ορίζουμε ότι:
Α) Ο αριθμός του προσωπικού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Π.Ε. Καστοριάς που θα απασχοληθεί
υπερωριακά είναι ενενήντα έξι (96) υπάλληλοι.
Β) Οι ώρες απογευματινής απασχόλησης των υπαλλήλων θα είναι στο σύνολό τους ένδεκα χιλιάδες διακόσιες
(11.200).
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Γ) Ο αριθμός του προσωπικού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας / Π.Ε. Καστοριάς που θα απασχοληθεί
υπερωριακά (νυχτερινή, ή Κυριακών και εξαιρέσιμων)
είναι είκοσι (20) υπάλληλοι.
Δ) Οι ώρες απασχόλησης νυχτερινής ,θα είναι χίλιες
οκτακόσιες εβδομήντα δύο (1.872) ή Κυριακών και εξαιρέσιμων θα είναι στο σύνολό τους επίσης χίλιες οκτακόσιες εβδομήντα δύο (1.872).
Ο Προϊστάμενος της κάθε υπηρεσίας της Περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας /Π.Ε. Καστοριάς στις αρχές κάθε
μήνα θα εκδίδει απόφαση συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης, στην οποία θα αναφέρονται
ονομαστικά οι συμμετέχοντες υπάλληλοι καθώς και τα
σαφή και συγκεκριμένα στοιχεία που δικαιολογούν την
εργασία πέραν του κανονικού ωραρίου, ενώ στις αρχές
του επόμενου μήνα θα εκδίδεται βεβαίωση με τις πραγματοποιηθείσες υπερωρίες για τον προηγούμενο μήνα
ανά υπάλληλο.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Καστοριά, 8 Δεκεμβρίου 2020
Ο Περιφερειάρχης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ
Ι

Αριθμ. ΤΕΚ: 3488
(3)
Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο: «Interaction Generative
Design» της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών του
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και έγκριση
της οργάνωσης και της λειτουργίας του.
Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5 και 10 του
ν. 2552/1997 «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 266), όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 26 του ν. 4386/
2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 83), όπως ισχύουν.
3. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ο Οργανισμός και ο
Εσωτερικός Κανονισμός του Ιδρύματος.
4. Τις διατάξεις της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 85,
του άρθρου 32 και 37 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και
λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114), όπως ισχύουν.
5. Την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων 42777/Ζ1/14.03.2018 - Ίδρυση Επανίδρυση Π.Μ.Σ. σε εφαρμογή των διατάξεων του
ν. 4485/2017 (Α΄ 114).
6. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος» (Α’ 189), όπως ισχύουν.
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7. Την υπό στοιχεία 105092/Ζ1 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Αποδοχή παραίτησης
Αντιπροέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου/Τροποποίηση της υπό στοιχεία 140286/Ζ1/2019 απόφασης “Ανασυγκρότηση της
Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου - ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρων της
Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου” (Υ.Ο.Δ.Δ. 721)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 637).
8. Το πρακτικό της υπ’ αρ. 491/16.10.2020 Συνεδρίασης
της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου ασκούσας καθήκοντα Κοσμητείας, σύμφωνα
με την παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 2552/1997 (Α΄ 244).
9. Το πρακτικό της υπό στοιχεία 494/2.9.ακ./18.11.2020
Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου.
10. Το υπό στοιχεία 164214/Ζ1/02.12.2020 έγγραφο
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 32 του ν. 4485/2017
(Α΄ 114).
11. Την υπ’ αρ. 1437/14.05.2014 έκθεση εξωτερικής
αξιολόγησης της Α.Δ.Ι.Π. που αφορά στη Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών του Ε.Α.Π.
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Την ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Interaction Generative Design» στη Σχολή
Εφαρμοσμένων Τεχνών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, ως εξής:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Η Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών (ΣΕΤ) του Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) θα λειτουργήσει από το
ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Interaction Generative Design»
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής, τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) και τις διατάξεις του
ν. 2552/1997 (Α΄ 266΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Στο Interaction Generative Design ο σχεδιαστής είναι
σε θέση να ορίζει τους στόχους του και τις παραμέτρους
που επηρεάζουν το σχεδιαστικό αποτέλεσμα, όπως είναι
η γεωμετρία, το υλικό και η κατασκευαστική μέθοδος,
και να παράγει όλες τις πιθανές εκδοχές της λύσης του
σχεδιαστικού προβλήματος με βάση τα δεδομένα που
έχουν επιλεγεί (εδώ διακρίνεται και η συνάφεια αυτής της
σχεδιαστικής διαδικασίας με τις εξελικτικές διεργασίες
μορφογέννεσης στη φύση). Ο σχεδιαστής έχει τη δυνατότητα να μεταβαίνει από λύση σε λύση και να επιλέγει
την καταλληλότερη για το σκοπό που σχεδιάζει. Εκτός
από τη φάση του σχεδιασμού, το υλοποιημένο προϊόν
μπορεί να αλληλεπιδρά με τον κάτοικο, τον επισκέπτη ή
τον παρατηρητή του χώρου/αντικειμένου, σε μία συνεχή
μεταμόρφωσή του, ανάλογα με τη συνθήκη που καλείται
να υπηρετεί.
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Ο αλγοριθμικός σχεδιασμός έχει ως στόχο ουσιαστικά
να δομήσει ένα τρόπο σκέψης σχετικά με τη σχεδιαστική
διαχείριση διαφορετικών παραμέτρων του σχεδιασμού
και την κατασκευής του σχεδιασμένου προϊόντος, είτε
αυτό είναι χώρος, είτε πρόκειται για μία δράση (π.χ.
performance). Οι παράμετροι αυτές έχουν να κάνουν
τόσο με τη γεωμετρία του αντικειμένου ή του χώρου που
σχεδιάζεται, όσο και με την αλληλεπίδραση του αντικειμένου του σχεδιασμού με το φυσικό χώρο, στον οποίο
προορίζεται να τοποθετηθεί. Έτσι, σε συνδυασμό με τις
αρχές του Interaction Generative Design, ο σχεδιαστής
του προϊόντος - της δράσης είναι σε θέση να ελέγχει
μέσα από τη διαδικασία του σχεδιασμού, όχι μόνο τη
δομή και τη μορφή του αντικειμένου ή του χώρου, αλλά
και την αλληλεπίδρασή του με το φυσικό χώρο και με
τον επισκέπτη του.
Μέσα από το Machine Based Algorithmic Design, ο
σχεδιαστής είναι σε θέση να εισάγει στη διαδικασία του
σχεδιασμού τον τρόπο με τον οποίο υλοποιούν οι σύγχρονες μηχανές. Πρόκειται για μία καθοριστική παράμετρο στο σχεδιασμό, η οποία καθορίζει κυρίως τη δομή
του αντικειμένου, καθώς επίσης και τη συνδεσμολογία
των επιμέρους στοιχείων του, αλλά σε πολλές περιπτώσεις επηρεάζει και τη μορφή του.
Ο αλγοριθμικός σχεδιασμός δεν οργανώνει μόνο τις
αρχές γύρω από το σχεδιασμό χώρου ή αντικειμένου,
αλλά υπεισέρχεται εξίσου σε εξειδικευμένα γνωστικά
πεδία, όπως είναι ο σχεδιασμός του ήχου μιας δράσης,
ο σχεδιασμός μιας performance, όπου οι performers αλληλεπιδρούν με το χώρο, καθώς επίσης και ο σχεδιασμός
της εικόνας (graphic design), της οποίας η δομή μπορεί
να επηρεάζεται παραμετρικά από το περιβάλλον μέσα
στο οποίο βρίσκεται.
Στην Ελλάδα υπάρχει παντελής έλλειψη σχετικών
σπουδών, οι οποίες να πλαισιώνουν σφαιρικά το αντικείμενο του Interaction Generative Design, από τη διαδικασία της σύλληψης και της παραμετροποίησης,
μέχρι το στάδιο της υλοποίησης με χρήση σύγχρονων
κατασκευαστικών μεθόδων. Το κενό αυτό θα καλύψει
το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο μέσω του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Interaction Generative
Design.
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Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών οδηγεί στη
λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.)
με τίτλο: «Interaction Generative Design». Ο τίτλος θα
απονέμεται από τη Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών του
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί απόφοιτοι των ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής (σύμφωνα
με την παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017). Προϋπόθεση για την επιλογή αποτελούν (α) η πιστοποιημένη
επάρκεια της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Γ2, σύμφωνα
με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (Κ.Ε.Π.Α.) του Συμβουλίου της Ευρώπης, και (β) η
γνώση οποιασδήποτε άλλης ευρωπαϊκής, ασιατικής ή
αφρικανικής γλώσσας, επιπέδου Β1.
Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Interaction
Generative Design» διαρθρώνεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία περιλαμβάνουν έξι (6) υποχρεωτικές Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.) και εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Μ.Δ.Ε.). Ο ελάχιστος χρόνος
φοίτησης είναι το ενάμισι (1 ½) ακαδημαϊκό έτος. Για
την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. είναι υποχρεωτική η επιτυχής
ολοκλήρωση των έξι (6) Θ.Ε., καθώς επίσης η επιτυχής
εκπόνηση και παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας.
Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Μ.Δ.Ε.) πραγματοποιείται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση και των έξι (6)
υποχρεωτικών Θ.Ε. του Προγράμματος.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών - Γλώσσα διδασκαλίας
Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης: «Interaction Generative Design» είναι 90
ECTS (30 ECTS ανά εξάμηνο). Αναλυτικά, η διάρθρωση
του Π.Μ.Σ. είναι η ακόλουθη:
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1ʉ ȵʇɳʅɻʆʉ (30 ECTS)
Ⱥ.ȵ.: Interactive Design Theory (10 ECTS)
ȳʆʘʍʏɿʃɳ Ȱʆʏɿʃɸʀʅɸʆɲ:
 The concept of interaction
 Conditions for an advantageous interaction
 Theory of aesthetic perception
 Technology of aesthetic perception
 Levels of interaction in action-reaction systems
 Computer system communication with humans and physical environments
 Positive and negative feedback
Ⱥ.ȵ.: Geometric concepts in algorithmic design 1 (10 ECTS)
ȳʆʘʍʏɿʃɳ Ȱʆʏɿʃɸʀʅɸʆɲ:
 Concepts of visual perception in design – Perspective illusions
 Introduction to Geometry in algorithmic design 1
 Geometric transformations on the plane and in space
 Elements of curve theory – Curve design methods
 Elements of surface theory – Surface design methods (sketching with
algorithms)
 Elements of spatial topology (in NURBS and MESH models) – Topological
object transitions between spaces of different dimensions – Projections of
higher dimension objects
Ⱥ.ȵ.: Introduction to Algorithmic Design (10 ECTS)
ȳʆʘʍʏɿʃɳ Ȱʆʏɿʃɸʀʅɸʆɲ:
 Algorithmic design basics
 Parametric modelling and analysis tools (curves, surfaces, planes, vectors
etc)
 Data management
 Interactive simulation and Form-finding
 Optimization
 Environmental analysis
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2ʉ ȵʇɳʅɻʆʉ (30 ECTS)
Ⱥ.ȵ.: Geometric Concepts in Algorithmic Design 2 (10 ECTS)
ȳʆʘʍʏɿʃɳ Ȱʆʏɿʃɸʀʅɸʆɲ:
 Introduction to Geometry in algorithmic design 2
 Projections, Mapping and morphing of grids and patterns – Isoparametric
Curves
 Elements of geometric group theory and its application on tessellations –
Tessellations and paneling
 Identical curved tiles
 Elements of Polyhedra theory - Space filling technics
 Elements of digital Holography
Ⱥ.ȵ.: Digital Fabrication Techniques (10 ECTS)
ȳʆʘʍʏɿʃɳ Ȱʆʏɿʃɸʀʅɸʆɲ:
 Introduction in digital fabrication - CAD/CAM workflow
 Subtractive digital fabrication techniques (CNC milling)
 Additive digital fabrication techniques (3D printing)
 Machine protocols
 Material Computation
 File preparation and data export for fabrication (Projection, Nesting,
Labelling, Datasheets)
Ⱥ.ȵ.: Interactions: Algorithmic Sound, Image, Space (10 ECTS)
ȳʆʘʍʏɿʃɳ Ȱʆʏɿʃɸʀʅɸʆɲ:
 Algorithmic design of soundscapes
 Corrective interventions of sound
 Parametric image management
 Image and video projection mapping
 The parameters of a performance design project
 Sensor data recording and actuation in physical space
 Prototyping of electrical circuits
 Human-Machine interface design
 Computer Vision
 Network communication for data exchange
 Programming of interactive systems with Arduino and Processing
ʉ
3 ȵʇɳʅɻʆʉ (30 ECTS)
ɀ.ȴ.ȵ.: Dissertation Thesis (30 ECTS)
ɇʃʉʋʊʎ – Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ:
Individual research dissertation in written form on a topic developed in the
previous semesters, as well as a project related to the subject of the dissertation.
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Η γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος, όπως και
της εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι η αγγλική.

μισθωθούν από το ίδρυμα ανάλογα με τις ανάγκες που
θα προκύψουν από τον αριθμό των τελικώς εγγεγραμμένων φοιτητών του Προγράμματος.

Άρθρο 7
Προσωπικό
Δύναται να απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και
ΕΤΕΠ των ΑΕΙ της ημεδαπής, ερευνητές, διδάσκοντες
ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και άλλες
κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 36 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου
242 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) και της παρ. 2 του άρθρου
171 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167). Οι διδάσκοντες (Συνεργαζόμενο Επιστημονικό Προσωπικό ΣΕΠ) στο πρόγραμμα
επιλέγονται ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Άρθρο 9
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό
έτος 2027-2028 με την επιφύλαξη των διατάξεων της
παρ. 8 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (Α’ 114) και τις
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 26 του ν. 4386/2016
(Α’ 83).

Άρθρο 8
Υλικοτεχνική υποδομή
Για τη λειτουργία του προγράμματος θα χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου, των Παραρτημάτων του και
των κτιρίων ή άλλων υποδομών που θα απαιτηθεί να

Άρθρο 10
Μεταβατικές Διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 8 Δεκεμβρίου 2020
Ο Πρόεδρος Δ.Ε.
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