
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 α) Καθορισμός ωριαίας αμοιβής διδασκόντων με-
λών ΔΕΠ και λοιπών κατηγοριών διδασκόντων/
εκπαιδευτών, πλην των ακαδημαϊκών υποτρό-
φων, στα Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
(Κ.Ε.Ε.) στα Α.Ε.Ι., για την διδασκαλία στα Διετή 
Προγράμματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

 β) Καθορισμός μηνιαίου επιμισθίου για τους Ορ-
γανωτικούς Συντονιστές των προγραμμάτων 
επαγγελματικής εκπαίδευσης των Κέντρων Επαγ-
γελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Ε.) στα Α.Ε.Ι.

2 Ίδρυση Προγραμμάτων Επαγγελματικής Εκπαί-
δευσης στο Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
(Κ.Ε.Ε.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

3 Ίδρυση Προγραμμάτων Επαγγελματικής Εκπαί-
δευσης στο Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
(Κ.Ε.Ε.) του Ιονίου Πανεπιστημίου.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Φ.122.1/84/108106/Ζ2 (1)
   α) Καθορισμός ωριαίας αμοιβής διδασκόντων με-

λών ΔΕΠ και λοιπών κατηγοριών διδασκόντων/

εκπαιδευτών, πλην των ακαδημαϊκών υποτρό-

φων, στα Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 

(Κ.Ε.Ε.) στα Α.Ε.Ι., για την διδασκαλία στα Διετή 

Προγράμματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

β) Καθορισμός μηνιαίου επιμισθίου για τους 

Οργανωτικούς Συντονιστές των προγραμμάτων 

επαγγελματικής εκπαίδευσης των Κέντρων Επαγ-

γελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Ε.) στα Α.Ε.Ι.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. την παρ. 10 του άρθρου 48 Α του ν.4485/2017 

(Α΄ 114) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και 
άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6 
του άρθρου 67 του ν. 4610/2019 (Α΄70) «Συνέργειες 
Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του 
Κράτους και λοιπές διατάξεις»,

2. την παρ. 20 του άρθρου 48 Α του ν.4485/2017 
όπως προστέθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 67 του 
ν. 4610/2019,

3. τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως 
κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005,

4. τις διατάξεις του ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομι-
κής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
211/85/ΕΕ) Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
143/Α’/28-6-2014),

5. τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Αναλήψεις υποχρεώ-
σεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α΄/5-8-2016),

6. το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 116),

7. το π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

8. το π.δ. 18/2018 (Α’ 31) «Οργανισμός Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»,

9. την Υ29/8-10-2015 (Β’ 2168) απόφαση του πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη»,

10. την υπ΄αριθμ. Φ.1/Γ/292/93386/Β1/10-6-2019 Ει-
σήγηση του άρθρου 24 του ν.4270/2014 (Α’ 143), όπως 
ισχύει, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσι-
ών Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
σύμφωνα με την οποία από την παρούσα απόφαση 
προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Τακτι-
κού Προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ. οικονομικού έτους 
2019 το ύψος της οποίας εκτιμάται ότι δε θα ξεπεράσει 
τα 2.000.000€. Για τον σκοπό αυτό έχει πραγματοποιη-
θεί μεταφορά πιστώσεων συνολικού ύψους 2.000.000€ 
από τον ΑΛΕ 2310802012 «Επιχορήγηση στα Ανώτατα 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) για λειτουργικές δαπάνες 
γενικά» του ΕΦ 1019-201-0000000 «Γενική Γραμματεία 
του ΥΠ.Π.Ε.Θ.» στον ΑΛΕ 2310803016 «Επιχορήγηση στα 
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) για δαπάνες των 
Κέντρων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΚΕΕ)» του ίδιου 
ΕΦ οικονομικού έτους 2019. Η εν λόγω δαπάνη καίτοι 
δεν έχει περιληφθεί στο τρέχον Μ.Π.Δ.Σ., εφεξής θα βρί-
σκεται εντός των ορίων του ψηφισθέντος κάθε φορά 
Μ.Π.Δ.Σ., αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

5 Ιουλίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2843

34777



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ34778 Τεύχος B’ 2843/05.07.2019

ΑΡΘΡΟ 1
Α. Το ύψος της ωριαίας αμοιβής διδασκόντων μελών 

ΔΕΠ και λοιπών κατηγοριών διδασκόντων/εκπαιδευτών 
στα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης των 
Κ.Ε.Ε. των Α.Ε.Ι., πλην των ακαδημαϊκών υποτρόφων, 
καθορίζεται ως εξής: μέλη ΔΕΠ 30 ευρώ, πτυχιούχοι τρι-
τοβάθμιας εκπαίδευσης με διδακτορικό 20 ευρώ, πτυ-
χιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό 18 
ευρώ, πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 15 ευρώ, 
μη πτυχιούχοι/ειδικής τεχνικής εμπειρίας/εμπειροτέχνες 
13 ευρώ.

Β. Το ύψος του μηνιαίου επιμισθίου για τους Οργανω-
τικούς Συντονιστές των προγραμμάτων επαγγελματικής 
εκπαίδευσης των Κ.Ε.Ε. καθορίζεται στα τριακόσια (300) 
ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 2
1. Ως δικαιολογητικά πληρωμής της αμοιβής των ανω-

τέρω διδασκόντων καθώς και του επιμισθίου των Οργα-
νωτικών Συντονιστών ορίζονται τα προβλεπόμενα από 
τις ισχύουσες διατάξεις.

2. Οι ανωτέρω αποζημιώσεις υπόκεινται σε κρατήσεις 
υπέρ Δημοσίου και τρίτων, όπως καθορίζονται από τις 
ισχύουσες διατάξεις.

3. Οι αποζημιώσεις διδασκαλίας καθώς και το επιμίσθιο 
των Οργανωτικών Συντονιστών που καθορίζονται με την 
παρούσα απόφαση, θεωρούνται πρόσθετες αμοιβές για 
όσους υπάγονται στις διατάξεις του ν.4354/2015 ή του 
ν.4472/2017 και καταβάλλονται σύμφωνα με τις προϋ-
ποθέσεις και τους περιορισμούς της παρ. 2 του άρθρου 
104 του Συντάγματος, του άρθρου 28 του ν.4354/2015, 
του άρθρου 156 του ν.4472/2017 και του άρθρου 2 του 
ν.3833/2010.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 3 Ιουλίου 2019

Οι Υπουργοί

Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων Οικονομικών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ι

      Αριθμ. 108032/Ζ1 (2)
Ίδρυση Προγραμμάτων Επαγγελματικής Εκπαί-
δευσης στο Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευ-
σης (Κ.Ε.Ε.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακε-
δονίας.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παραγράφου 1 του άρθρου 48Α του ν. 4485/2017 

( Α΄114), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις 
της περ. α του άρθρου 112 του ν.4547/18 (Α΄102),

β. του ν. 4610/2019 (Α’70) και ιδίως των άρθρων 16, 
22 και 55 παρ. 11,

γ. του άρθρου 77 παρ.3 του ν.4270/2014 (Α΄143),
δ. του άρθρου 20 παρ.4 του ν.2690/1999 (Α΄45),
ε. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-

βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κωδικοποι-
ήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98),

στ. του π.δ. 125/2016 (Α΄210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

ζ. του π.δ. 18/2018 (Α΄31) «Οργανισμός Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»,

η. της Υ29/2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικο-
νομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄2168).

2. Την 68831/Ζ1/06-05-2019 απόφαση του Υπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Ίδρυση 
Κέντρου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο 
Δυτικής Μακεδονίας» (1636/Β΄- ΑΔΑ: ΩΝΙΓ4653ΠΣ-ΙΡΒ).

3. Την αριθμ. 86/23-05-2019 πράξη της Συγκλήτου 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και την αριθμ.
9/19-04-2019 πράξη της Συγκλήτου του πρώην Τ.Ε.Ι. Δυ-
τικής Μακεδονίας, με τις οποίες υποβάλλεται πρόταση 
περί ίδρυσης προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευ-
σης στο ίδρυμα.

4. Το απευθυνόμενο στο Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ., με αρ.πρωτ. 
91242/Ζ1/06-06-2019 έγγραφο, με το οποίο ζητήθηκε 
η διατύπωση εντός προθεσμίας δέκα(10) ημερών της 
γνώμης του για την ίδρυση των αναφερομένων στην 
πρόταση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μα-
κεδονίας προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης.

5. Το απευθυνόμενο στην Εθνική Επιτροπή Επαγγελμα-
τικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Κ.), με αρ.πρωτ. 
91151/Ζ1/06-06-2019 έγγραφο, με το οποίο ζητήθηκε 
η διατύπωση εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών της 
γνώμης της για την ίδρυση των αναφερομένων στην 
πρόταση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μα-
κεδονίας προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης.

6. Το γεγονός ότι παρήλθε άπρακτη η ταχθείσα ως άνω 
προθεσμία για την διατύπωση της γνώμης του Εθνικού 
Συμβουλίου Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού (Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ.) και της Εθνικής Επιτροπής 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Κ.).

7. Τη με αρ. πρωτ. Φ.1/Γ/313/101908/Β1/25-06-2019 
εισήγηση της παρ. 5 ε του άρθρου 24 του ν.4270/2014 
(Α’143), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, σύμφωνα με 
την οποία από την έκδοση της παρούσας απόφασης 
σχετικά με τη λειτουργία των εννέα (9) προτεινόμενων 
προγραμμάτων σπουδών, προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του Τακτικού Προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ., συνολι-
κού ύψους 270.000€ (9*30.000,00€) για το πρώτο έτος 
λειτουργίας και 270.000€ (9*30.000,00€) για το δεύτερο, 
δηλαδή συνολικά 540.000,00€ για τα δύο έτη λειτουρ-
γίας. Η δαπάνη δεν έχει συμπεριληφθεί στον προϋπο-
λογισμό του φορέα για το έτος 2019. Για το σκοπό αυτό 
πραγματοποιήθηκε η 106034/Β5/1.7.2019 απόφαση 
δέσμευσης πίστωσης ύψους €1.800.000 σε βάρος της 
πίστωσης προϋπολογισμού εξόδων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (Α.Λ.Ε. 
2310803016) Ε.Φ. 1019-201-0000000 οικ. έτους 2019 
(ΑΔΑ: ΩΛΟ14653ΠΣ-7ΣΜ), αποφασίζουμε:
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Την ίδρυση στο Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
(Κ.Ε.Ε.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας εννέα (9) 
προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης, συναφών 
με το γνωστικό αντικείμενο τμημάτων του ιδρύματος, 
ως ακολούθως:

1. «Ανάπτυξη και βελτίωση διοικητικών δεξιοτήτων 
στην εξυπηρέτηση πολιτών» (Τμήματα Νηπιαγωγών - 
Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, 
κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του ν.4610/2019) 

2. «Τεχνικός Ρομποτικών Εφαρμογών και Αυτοματι-
σμών» (Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπι-
κοινωνιών)

3. «Αργυροχρυσοχοΐα» (Τμήμα Εικαστικών και Εφαρ-
μοσμένων Τεχνών)

4. «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Ψηφιακό Μάρκετινγκ» 
(Τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Λογιστικής και Χρη-
ματοοικονομικής - Διεθνούς Εμπορίου και Μηχανικών 
Πληροφορικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, κατά 
τον χρόνο έναρξης ισχύος του ν. 4610/2019)

5. «Στέλεχος Λογιστηρίου» (Τμήματα Διεθνούς Εμπο-
ρίου, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Διοίκησης 
Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, κατά τον 
χρόνο έναρξης ισχύος του ν. 4610/2019)

6. «Τεχνικός Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργει-
ας, Ανανεώσιμων Πηγών και Δικτύων» (Τμήματα Ηλεκτρο-
λόγων Μηχανικών Τ.Ε., Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε., 
Μηχανικών Περιβάλλοντος Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακε-
δονίας, κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του ν.4610/2019)

7. «Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής» (Τμήμα Μη-
χανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδο-
νίας, κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του ν. 4610/2019)

8. «Φροντιστής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας» (Τμή-
μα Μαιευτικής του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, κατά τον 
χρόνο έναρξης ισχύος του ν. 4610/2019)

9. «Τεχνικός αμπελουργίας – οινολογίας» (Τμήμα Τε-
χνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, κατά 
τον χρόνο έναρξης ισχύος του ν. 4610/2019).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 3 Ιουλίου 2019

Οι Υπουργοί

Παιδείας, Έρευνας Αναπληρωτής Υπουργός
και Θρησκευμάτων Οικονομικών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ι

      Αριθμ. 108043/Ζ1 (3)
Ίδρυση Προγραμμάτων Επαγγελματικής Εκπαί-
δευσης στο Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευ-
σης (Κ.Ε.Ε.) του Ιονίου Πανεπιστημίου.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α. της παραγράφου 1 του άρθρου 48Α του ν. 4485/2017 

(Α΄114), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις 
της περ. α του άρθρου 112 του ν.4547/2018 (Α΄102),

β. του άρθρου 77 παρ.3 του ν.4270/2014 (Α΄143),
γ. του άρθρου 20 παρ.4 του ν.2690/99 (Α΄45),
δ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κωδικο-
ποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98),

ε. του π.δ. 125/2016 (Α΄210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

στ. του π.δ. 18/2018 (Α΄31) «Οργανισμός Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»,

ζ. της Υ29/2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικο-
νομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄2168).

2. Την 68928/Ζ1/06-05-2019 απόφαση του Υπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Ίδρυση 
Κέντρου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Ε.) στο Ιόνιο 
Πανεπιστήμιο» (1636/Β΄- ΑΔΑ: Ψ6ΤΞ4653ΠΣ-Τ86).

3. Τις αριθμ. 16/07-03-2019 και 23/16-05-2019 πράξεις 
της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου, με τις οποί-
ες υποβάλλεται πρόταση περί ίδρυσης προγραμμάτων 
επαγγελματικής εκπαίδευσης στο ίδρυμα.

4. Το απευθυνόμενο στο Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ., με αρ. πρωτ. 
91342/Ζ1/06-06-2019 έγγραφο, με το οποίο ζητήθηκε 
η διατύπωση εντός προθεσμίας δέκα(10) ημερών της 
γνώμης του για την ίδρυση των αναφερομένων στην 
πρόταση της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου προ-
γραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης.

5. Το απευθυνόμενο στην Εθνική Επιτροπή Επαγγελμα-
τικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Κ.), με αρ. πρωτ. 
91297/Ζ1/06-06-2019 έγγραφο, με το οποίο ζητήθηκε 
η διατύπωση εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών της 
γνώμης της για την ίδρυση των αναφερομένων στην 
πρόταση της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου προ-
γραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης.

6. Το γεγονός ότι παρήλθε άπρακτη η ταχθείσα ως άνω 
προθεσμία για την διατύπωση της γνώμης του Εθνικού 
Συμβουλίου Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού (Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ.) και της Εθνικής Επιτροπής 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Κ.).

7. Τη με αρ. πρωτ. Φ.1/Γ/326/104172 εισήγηση της 
παρ.5 ε του άρθρου 24 του ν.4270/2014 (Α’143), όπως 
αντικαταστάθηκε και ισχύει, σύμφωνα με την οποία 
από την έκδοση της παρούσας απόφασης σχετικά με 
τη λειτουργία των 6 προτεινόμενων προγραμμάτων 
σπουδών, προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Τακτι-
κού Προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ., συνολικού ύψους 
180.000€ (6x30.000,00€) για το πρώτο έτος λειτουργίας 
και 180.000€ (6x30.000,00€) για το δεύτερο, δηλαδή συ-
νολικά 360.000,00€ για τα δύο έτη λειτουργίας. Η δαπάνη 
δεν έχει συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό του φορέα 
για το έτος 2019. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε 
η 106034/Β5/1.7.2019 απόφαση δέσμευσης πίστωσης 
ύψους €1.800.000 σε βάρος της πίστωσης προϋπολο-
γισμού εξόδων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (Α.Λ.Ε. 2310803016) Ε.Φ. 
1019-201-0000000 οικ. έτους 2019 (ΑΔΑ: ΩΛΟ14653ΠΣ-
7ΣΜ), αποφασίζουμε:
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Την ίδρυση στο Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
(Κ.Ε.Ε.) του Ιονίου Πανεπιστημίου έξι (6) προγραμμάτων 
επαγγελματικής εκπαίδευσης, συναφών με το γνωστικό 
αντικείμενο τμημάτων του ιδρύματος, ως ακολούθως:

1. «Τεχνικός Δικτύων και Εφαρμογών Διαδικτύου» 
(Τμήματα Τεχνών Ήχου και Εικόνας και Πληροφορικής)

2. «Οργάνωση και Διαχείριση Υπηρεσιών Φιλοξενίας» 
(Τμήματα Τουρισμού και Πληροφορικής)

3. «Τεχνικός Κατασκευής και Επισκευής Μουσικών 
Οργάνων» (Τμήματα Εθνομουσικολογίας και Μουσικών 
Σπουδών)

4. «Στέλεχος Πολιτισμικού Τουρισμού» (Τμήματα Πε-
ριβάλλοντος, Τουρισμού και Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκο-
νομίας και Μουσειολογίας)

5. «Διαχείριση και Οργάνωση Ειδικών και Εναλλακτι-
κών Μορφών Τουρισμού» (Τμήμα Περιφερειακής Ανά-
πτυξης)

6. «Αγρο-οικοτουρισμός» (Τμήματα Επιστήμης και 
Τεχνολογίας Τροφίμων, Περιβάλλοντος, Τουρισμού και 
Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Μαρούσι, 3 Ιουλίου 2019

Οι Υπουργοί

Παιδείας, Έρευνας Αναπληρωτής Υπουργός
και Θρησκευμάτων Οικονομικών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02028430507190004*
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