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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων
ημερών κίνησης εκτός έδρας αιρετών και υπαλλήλων της ΔΕΥΑ Κομοτηνής για το έτος 2018.

2

Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για το Β’
εξάμηνο οικονομικού έτους 2018 υπαλλήλων της
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής
Ενότητας Λάρισας.

3

Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργασίας
κατά τις απογευματινές ώρες και κατά τις νυχτερινές ώρες των εργάσιμων, και Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για το Β’ Εξάμηνο του έτους 2018 για
το προσωπικό του Τμήματος Περιβάλλοντος και
Υδροοικονομίας Π.Ε. Λάρισας της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας
Θεσσαλίας.

4

Διαπίστωση ανάγκης και καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή δεκατεσσάρων (14) υπαλλήλων του Τμήματος Κτηνιατρικής, της Δ/νσης
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Καρδίτσας, για το Β’ εξάμηνο 2018.

5

Έγκριση επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Διοίκηση Επιχειρήσεων
(ΜΒΑ: Master in Business Administration)» του
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής
Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

6

Έγκριση αποζημίωσης για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου σε υπαλλήλους
φύλακες με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ του Πανεπιστημίου Κρήτης.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
7

Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθμ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.Κ.Ε./1462/Α325/1.12.2017 κοινή υπουργική
απόφαση που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 4306/
11.12.2017 (τεύχος Β’).

Αρ. Φύλλου 2491

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 7927
(1)
Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων
ημερών κίνησης εκτός έδρας αιρετών και υπαλλήλων της ΔΕΥΑ Κομοτηνής για το έτος 2018.
O ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν.3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄/
07-06-2010) με τις οποίες συνίσταται ως ενιαία αποκεντρωμένη μονάδα διοίκησης του κράτους, η Αποκεντρωμένη Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.
2. Το άρθρο 24 του π.δ. 142/2010 «Οργανισμός της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης»
(ΦΕΚ 235 Α’/27-12-2010).
3. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν.4336/2015.
4. Τις διατάξεις του ν.3584/2007 «Κώδικας Καταστάσεων Προσωπικού Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
5. Τις διατάξεις του ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α΄/
28.6.2006) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως, και λοιπές διατάξεις».
6. Του άρθρου 90 του «Κώδικας της Νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/
22.4.2005)το οποίο ρυθμίζει τον έλεγχο των δαπανών
που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις.
7. Τις διατάξεις του ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α’/13-7-2010).
8. Το αριθμ. πρωτ. 3258/10-05-2018 έγγραφο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ)
Δήμου Κομοτηνής.
9. Την αριθμ. 14138/15-05-2017 απόφαση Υπ. Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/Υ.Ο.Δ.Δ./26-05-2017) περί διορισμού
Συντονιστή, αποφασίζουμε:
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Ορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων κατ’
έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων που
υπηρετούν στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Δήμου Κομοτηνής Ν. Ροδόπης, για το έτος 2018
ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Α/Α ΘΕΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ.

1
2

ΚΛΑΔΟΣ/
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δ.Σ.
ΜΕΛΗ Δ.Σ.

3

ΑΝΩΤΑΤΟ
ΟΡΙΟ
ΗΜΕΡΩΝ
60
60
30

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΔΣ
Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1

ΠΕ

2
3
4

ΠΕ
ΔΕ
ΠΕ

ΚΛΑΔΟΣ/
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΓΕΩΛΟΓΟΣ ΓΕΝ ΔΙΕΥΘ.
ΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ
ΟΡΙΟ
ΗΜΕΡΩΝ
60
60
20
30

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Α/Α

1
2
3
4
6

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΕ
ΔΕ
ΔΕ
ΔΕ
ΔΕ

ΚΛΑΔΟΣ/
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ
ΟΡΙΟ
ΗΜΕΡΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
60
ΛΟΓΙΣΤΩΝ
30
ΚΛΗΤΗΡΑΣ
20
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
20
ΣΗΜΕΙΩΤΗΣ
20

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1

ΠΕ

2
3

ΠΕ
ΤΕ

4
5
6

ΔΕ
ΥΕ
ΔΕ

7
8

ΔΕ
ΔΕ

ΚΛΑΔΟΣ/
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ
ΟΡΙΟ
ΗΜΕΡΩΝ
ΜΗΧΑΝΟΛ. ΜΗΧΑ60
ΝΙΚΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΓ. ΜΗΧΑΝ
40
ΠΟΛΙΤ. ΜΗΧΑΝΙ40
ΚΟΣ
ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ
20
ΕΡΓΑΤΗΣ
10
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
10
ΧΩΜΑΤ. ΚΑΙ ΑΝΥΨ.
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
20
ΟΔΗΓΟΣ 20
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

9
10
11
12
13
14
15

ΔΕ
ΔΕ
ΔΕ
ΔΕ
ΔΕ
ΔΕ
ΔΕ
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ΟΔΗΓΟΣ
ΤΕΧΝΙΤΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Η/Υ

20
20
20
20
20
20
20

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΝΩΝ
ΠΟΡΩΝ - ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1

ΠΕ

ΚΛΑΔΟΣ/
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ
ΟΡΙΟ
ΗΜΕΡΩΝ
60

ΧΗΜΙΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
2
ΤΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
40
3
ΔΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ
20
4
ΔΕ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
20
5
ΥΕ
ΒΟΗΘΟΣ
10
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗ
Η σχετική δαπάνη ύψους 30.000,00 € που θα προκληθεί, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Δημοτικής
Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Δήμου Κομοτηνής Νομού Ροδόπης οικονομικού έτους 2018, με
κωδικό αριθμό εξόδων 64.01.000
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κομοτηνή, 16 Μαΐου 2018
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
Ι

Αριθ. πρωτ. oικ. 3931
(2)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για το Β'
εξάμηνο οικονομικού έτους 2018 υπαλλήλων της
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής
Ενότητας Λάρισας.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 282,283 του ν.3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 12 παρ.10 και 15 παρ.18
εδ.2 του ν.2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση
της Περιφέρειας κ.λπ».
3. Τις διατάξεις του ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α΄/15.3.2010).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ.7 του ν.2738/1999
«Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση
κ.λπ.».
5. Τις διατάξεις του π.δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222/Α΄/
27.12.2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
6. Τις διατάξεις του άρθ.20 ν.4354/2015 «Διαχείριση
των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθ-
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μίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 176 Α΄/16-12-2015).
7. Την αριθμ. 3179/35220/9-3-2016 απόφαση του ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης ΔΙοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας (αριθμός ΦΕΚ 754/
21-3-2016 τ.Β) περί καθορισμού ωραρίου εργασίας.
8. Το αριθμ. ΦΕΚ 4322/30-12-2016 τ.Β΄ (διόρθωση
σφάλματος).
9. Τις έκτακτες και αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες της
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας - Περιφέρεια Θεσσαλίας από χιονοπτώσεις,
πλημμύρες, πυρκαγιές κ.λπ., για την αντιμετώπιση των
οποίων θα απασχοληθεί το προσωπικό της ανωτέρω Διεύθυνσης πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας τους.
Ειδικά για τις περιπτώσεις αποκαταστάσεων από θεομηνίες όπως χιονοπτώσεις πλημμύρες κ.λπ. ο Μηχανικός
εξοπλισμός με ικανό αριθμό μηχανημάτων έργων και
τους αντίστοιχους χειριστές εργάζεται πέραν του κανονικού ωραρίου.
10. Το γεγονός ότι για την υπερωριακή απασχόληση
έχουν προβλεφθεί σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018.
11. Η με αριθμό 1827/2017 πρακτικό 43ο/19-12-2017
θέμα 167 (ΑΔΑ ΨΙΧ47ΛΡ-Ο17) περί έγκρισης διάθεσης
πίστωσης για υπερωρίες από την οικονομική επιτροπή
της περιφέρειας Θεσσαλίας.
12. Το με αριθμό ΦΕΚ 111 23/1/2018 τεύχος Β΄ με το
όποιο εγκρίθηκαν οι υπερωρίες του Α΄ εξαμήνου του
έτους 2018.
13. Ο αριθμ. Πρωτ. 3239/24-5-2018 ΑΔΑ 9ΔΜΨ7ΛΡΜ6Τ με αριθμό απόφασης ανάληψης υποχρέωσης 1434,
με ΑΑ βεβαίωσης 1457 εγκρίθηκε η δέσμευση στους
– ΚΑΕ 01.073.0511.01 και το ποσό των 20.000,00 €
– ΚΑΕ 01.073.0512.01 το ποσό των 5.000,00 € από την
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας
Θεσσαλίας.
14. Το γεγονός ότι κατά το Β΄ εξάμηνο του 2018 από
το προσωπικό που υπηρετεί στη Διεύθυνση Τεχνικών
Έργων σαράντα τέσσερις (44) υπάλληλοι απαιτείται να
εργάζονται υπερωριακά για κάλυψη επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών ως εξής:
• κωδικός 0511 (υπερωριακή απασχόληση κατά τις
απογευματινές ώρες):
συνολικό ποσό: 35.000,00 € ( = 16.000,00 € +
19.000,00 €) που αναλύεται ως εξής:
• 16.000,00 € για 20 υπαλλήλους του Μηχανικού Εξοπλισμού και
• 19.000,00 € για 24 υπαλλήλους της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Λάρισας.
Τα ανωτέρω ποσά αφορούν την πληρωμή της δαπάνης υπερωριακής απασχόλησης κατά τις απογευματινές
ώρες) για κάλυψη επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών,
πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα, ήτοι κατά μήνα μέχρι
είκοσι (20) ώρες ο καθένας.
• κωδικός 0512 (υπερωριακή απασχόληση κατά τις
νυχτερινές ώρες, Κυριακές και Εξαιρέσιμες ημέρες): συ-
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νολικό ποσό: 15.000,00 €( = 14.000,00 € + 1.000,00 €)
που αναλύεται ως εξής:
• 14.000,00 € για 20 υπαλλήλους του Μηχανικού Εξοπλισμού και
• 1.000,00 € για 5 υπαλλήλους της Διεύθυνσης Τεχνικών
Έργων ΠΕ Λάρισας
Τα ανωτέρω ποσά αφορούν την πληρωμή της δαπάνης υπερωριακής απασχόλησης για κάλυψη επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, πέντε (5) εργάσιμες ημέρες
την εβδομάδα από την 22α μέχρι την 6η πρωινή και για
κάλυψη επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών τις Κυριακές – εξαιρέσιμες όλο το εικοσιτετράωρο, ήτοι κατά μήνα
μέχρι δέκα έξι (16) ώρες ο καθένας, αποφασίζουμε:
Α) Διαπιστώνουμε την ανάγκη για υπερωριακή απασχόληση σαράντα τέσσερις (44) υπαλλήλων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Λάρισας της Περιφέρειας
Θεσσαλίας για το Β΄ εξάμηνο οικ. έτους 2018, λόγω κάλυψης των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών.`
Β) Καθιερώνουμε με αμοιβή υπερωριακή εργασία κατά
τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών για το Β΄
εξάμηνο 2018, συνολικά για σαράντα τέσσερις (44) υπαλλήλους της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Λάρισας Περιφέρειας Θεσσαλίας. Οι ώρες της υπερωριακής εργασίας
δεν θα υπερβαίνουν τις 20 ανά υπάλληλο το μήνα.
Γ) Καθιερώνουμε με αμοιβή υπερωριακή εργασία κατά
τις βραδινές ώρες των εργασίμων ημερών καθώς και τις
Κυριακές και εξαιρέσιμες για το Β΄ εξάμηνο 2018, συνολικά για είκοσι πέντε (25 ) υπαλλήλους της Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων ΠΕ Λάρισας Περιφέρειας Θεσσαλίας. Οι
ώρες της υπερωριακής εργασίας δεν θα υπερβαίνουν τις
16 ανά υπάλληλο το μήνα ξεχωριστά για τις βραδινές,
Κυριακές και εξαιρέσιμες.
Η κατανομή των ωρών στους απασχολούμενους
υπαλλήλους θα γίνει με απόφασή μας, ανάλογα με τις
εκάστοτε παρουσιαζόμενες ανάγκες και το ύψος των
εγγεγραμμένων σχετικών πιστώσεων στον προϋπολογισμό του έτους 2018.
Η συνολική δαπάνη, η οποία ανέρχεται στο ποσό των
25.000,00 € και εγκρίθηκε με την αριθμ. Πρωτ. 3239/
24-5-2018 ΑΔΑ 9ΔΜΨ7ΛΡ-Μ6Τ με αριθμό απόφασης
ανάληψης υποχρέωσης 1434, με ΑΑ βεβαίωσης 1457 η
οποία αναλύεται στους κωδικούς
– ΚΑΕ 01.073.0511.01 σ το ποσό των 20.000,00 €
– ΚΑΕ 01.073.0512.01 στο ποσό των 5.000,00 € από
την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας
Θεσσαλίας.
Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο
πραγματικής παροχής υπερωριακής απασχόλησης ορίζεται ο Διευθυντής της Διεύθυνσης τεχνικών Έργων Π.Ε.
Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λάρισα, 4 Ιουνίου 2018
Ο Περιφερειάρχης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
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Αριθμ. 5328
(3)
Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργασίας
κατά τις απογευματινές ώρες και κατά τις νυχτερινές ώρες των εργάσιμων, και Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για το Β' Εξάμηνο του έτους 2018
για το προσωπικό του Τμήματος Περιβάλλοντος
και Υδροοικονομίας Π.Ε. Λάρισας της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 282, 283 του ν. 3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 12 παρ. 10 και 15 παρ. 18
εδ.2 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση
της Περιφέρειας κ.λπ.».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ
297/Α΄/23-12-03), σύμφωνα με τις οποίες επιτρέπεται η
καθιέρωση εργασίας με αμοιβή πέρα από τις ώρες υποχρεωτικής απασχόλησης των υπαλλήλων του Δημοσίου,
των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. μόνο για την αντιμετώπιση
εποχιακών, έκτακτων και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του ν. 3833/2010 (Φ.Ε.Κ. 40/Α΄/
15-3-2010).
5. Την 2/72757/0022/31-12-2003 εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ.7 του ν. 2738/1999
«Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση
κ.λπ.».
7. Τις διατάξεις του π.δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222/27-12-10
τ.Α΄) «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας».
8. Τις διατάξεις του άρθρου 20 ν. 4354/2015 (ΦΕΚ
176/16-12-2015, τ.Α΄), «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
9. Την υπ΄ αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 εγκύκλιο
του Υπουργείου Οικονομικών, «Παροχή οδηγιών για
την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του
ν. 4354/2015 (176 /Α΄)».
10. Την υπ’ αριθμ. 56/14 απόφαση του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Λάρισας, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’
αριθμ. 68/14 όμοια απόφαση με τις οποίες ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης, οι Αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειακών Ενοτήτων και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι
της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την περίοδο 2014-2019.
11. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 3Γ του
ν. 2592/1998.
12. Τις διατάξεις του ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-4-2012)
«Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση
και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» άρθρο 5 με το οποίο αντικαθίσταται το
άρθρο 176 του ν. 3852/2010.
13. Την αριθ. Την αριθ. 3179/35220/9-3-2016 (ΦΕΚ
Β΄/754/21-3-2016) απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, «Περί καθορισμού ωραρίου
εργασίας σε 24ωρη βάση καθώς και κατά τις Κυριακές
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και εξαιρέσιμες ημέρες των υπαλλήλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας» και τη διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ
4322/τ.Β΄/30.12.2016.
14. Την υπ’ αριθμ. 1825/2017 (Πρακτικό 43ο/
19-12-2017) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:
60ΕΞ7ΛΡ-ΖΨΨ) Έγκριση δέσμευσης πίστωσης για την
πληρωμή δαπάνης για την υπερωριακή απασχόληση Τμ.
Περ/ντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Λάρισας της Δ/νσης
Περιβάλλοντος και Χωρικού σχεδιασμού Περιφέρειας
Θεσσαλίας για το έτος 2018.
15. Τη με αριθ. πρωτ. οικ. 3240/24-5-2018 (α/α 1435
και ΑΔΑ: Ψ9Ω67ΛΡ-Χ7Κ) απόφαση έγκρισης δέσμευσης
πίστωσης ύψους 4.500€ του ΚΑΕ 01.073.0511.01 και δέσμευση πίστωσης ύψους 4.500€ του ΚΑΕ 01.073.0512.01
του προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2018 της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
16. Τις έκτακτες και αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες
του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε.
Λάρισας της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την αντιμετώπιση
των οποίων θα απασχοληθεί το προσωπικό της ανωτέρω
υπηρεσίας πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας τους.
17. Το γεγονός ότι κατά το έτος 2018 από το προσωπικό που υπηρετεί στο Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Λάρισας της Δ/νσης Περιβάλλοντος και
Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Θεσσαλίας επτά (7)
υπάλληλοι απαιτείται να εργάζονται υπερωριακά για
κάλυψη επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών και κατά
τις Κυριακές, εξαιρέσιμες ημέρες καθώς και κατά τις νυχτερινές ώρες εργασίμων, Κυριακών και εξαιρέσιμων,
αποφασίζουμε:
Α) Διαπιστώνουμε την ανάγκη για υπερωριακή απασχόληση κατά τις απογευματινές ώρες και κατά τις νυχτερινές ώρες των εργάσιμων, και Κυριακές και εξαιρέσιμες
ημέρες, επτά (7) υπαλλήλων που υπηρετούν στο Τμήμα
Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Λάρισας της
Περιφέρειας Θεσσαλίας για το Β΄ Εξάμηνο του έτους
2018, λόγω κάλυψης αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών.
Β) Καθιερώνουμε με αμοιβή υπερωριακή εργασία κατά
τις απογευματινές ώρες και κατά τις νυχτερινές ώρες των
εργάσιμων, και Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για το Β΄
εξάμηνο του έτους 2018, για επτά ( 7 ) υπαλλήλους που
υπηρετούν στο Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Λάρισας της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού Περιφέρειας Θεσσαλίας, ως κατωτέρω:
Υπερωρίες:
Επτά (7) υπάλληλοι με είκοσι (20) ώρες το μήνα για έξι
(6) μήνες= 7Χ20Χ6= 840 ώρες.
Νυχτερινά:
Επτά (7) υπάλληλοι με δέκα έξι (16) ώρες το μήνα για
έξι (6) μήνες=7Χ16Χ6= 672 ώρες.
Κυριακές – Εξαιρέσιμα:
Επτά (7) υπάλληλοι με δέκα έξι (16) ώρες το μήνα για
έξι (6) μήνες = 7Χ16Χ6= 672 ώρες.
Η κατανομή των ωρών στους απασχολούμενους υπαλλήλους θα γίνει με απόφαση, ανάλογα με τις εκάστοτε
παρουσιάζοντες ανάγκες και το ύψος των εγγεγραμμένων σχετικών πιστώσεων στον προϋπολογισμό του
έτους 2018.
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Η δαπάνη, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 9.000 ευρώ
για το Β΄ εξάμηνο του έτους 2018, θα καλυφθεί από πιστώσεις του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018,
του φορέα 073 και των ΚΑΕ 0511 και 0512.
Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο
πραγματικής παροχής υπερωριακής απασχόλησης ορίζεται ο Προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος και
Υδροοικονομίας Π.Ε. Λάρισας της Δ/νσης Περιβάλλοντος
και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως, τεύχος Β΄, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 20 ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-12-2015, τ.Α΄),
κάθε προγενέστερη όμοια απόφαση παύει να ισχύει.
Η απόφαση αυτή που ισχύει από τη δημοσίευσή της να
δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Λάρισα, 1 Ιουνίου 2018
Ο Περιφερειάρχης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
Ι

Αριθμ. 7338
(4)
Διαπίστωση ανάγκης και καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή δεκατεσσάρων (14)
υπαλλήλων του Τμήματος Κτηνιατρικής, της
Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
Π.Ε. Καρδίτσας, για το Β’ εξάμηνο 2018.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του π.δ. 129/2010 (ΦΕΚ Α’ 222) «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ
Α’ 297) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών
των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής
Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος
και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν
και ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ
Α’176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων,
μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις
εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
5. Την υπ’ αριθμ. 2/1757/0026/10-1-2017 (ΦΕΚ Β’ 17)
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών
«Καθορισμός δικαιολογητικών για την καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και
εξαιρέσιμων ημερών εργασία».
6. Την υπ’ αριθμ. 3179/35220/21-03-2016 (ΦΕΚ Β’ 754)
απόφαση του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελ-
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λάδας «Καθορισμός ωραρίου εργασίας σε 24ώρη βάση
καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες
των υπαλλήλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας», όπως
διορθώθηκε και δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθμ. 4322Β’/
30-12-2016 ΦΕΚ.
7. Την υπ’ αριθμ. 1193/15-11-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (απόσπασμα πρακτικού 15/
14-11-2017) επί της σύνταξης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 της Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΑΔΑ
ΩΓ9Ρ7ΛΡ-6ΒΥ).
8. Το γεγονός ότι για την υπερωριακή απασχόληση
έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση στον Προϋπολογισμό
της Π.Ε. Καρδίτσας Περιφέρειας Θεσσαλίας, οικονομικού
έτους 2018.
9. Την υπ’ αριθμ. 760/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας (Πρακτικό 14ο/
03-05-2018, ΑΔΑ: Ψ2ΨΗ7ΛΡ-ΙΘ0), με την οποία εγκρίνεται η δαπάνη και διάθεση πίστωσης για υπερωριακή
απογευματινή εργασία κατά τις εργάσιμες ημέρες και
κατά τις Κυριακές, εξαιρέσιμες ημέρες καθώς και κατά τις
νυχτερινές ώρες των εργάσιμων, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών δεκατεσσάρων (14) υπαλλήλων του Τμήματος Κτηνιατρικής, της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής Π.Ε. Καρδίτσας, για το Β’ εξάμηνο 2018».
10. Τις υπ’ αριθμ. 1341/10-05-2018 (ΑΔΑ:Ω90Φ7ΛΡΗΗΧ) και 1342/10-05-2018 (ΑΔΑ: 6Φ1Δ7ΛΡ-ΓΧΝ) αποφάσεις δέσμευσης πίστωσης του Τμήματος Λογιστικής
και Οικονομικής Διαχείρισης, της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Καρδίτσας.
11. Τις έκτακτες και αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες
του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Καρδίτσας λόγω της
εφαρμογής των προγραμμάτων επιτήρησης και ελέγχου
ζωονόσων (επιζωτία Οζώδους Δερματίτιδας, Ευλογιά
των αιγών και των προβάτων, Πανώλη μικρών μηρυκαστικών), του προγράμματος επιτήρησης, ελέγχου και
εκρίζωσης ζωοανθρωπονόσων (Λύσσα, Βρουκέλλωση,
Φυματίωση, Γρίπη των πτηνών, Ιός του Δυτικού Νείλου,
Σπογγώδης εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών, Τρομώδης
νόσος των αιγοπροβάτων), της αναγκαιότητας των ελέγχων για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά και
των ελέγχων σε καταστήματα υγειονομικού κτηνιατρικού ενδιαφέροντος, για την αντιμετώπιση των οποίων
θα απασχοληθούν 14 υπάλληλοι του ανωτέρω Τμήματος
πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας τους και κατά
τις Κυριακές, εξαιρέσιμες ημέρες καθώς και κατά τις νυχτερινές ώρες των εργάσιμων, Κυριακών και εξαιρέσιμων
ημερών για το Β’ εξάμηνο 2018, αποφασίζουμε:
1. Διαπιστώνουμε την ανάγκη για υπερωριακή απασχόληση δεκατεσσάρων (14) υπαλλήλων του Τμήματος
Κτηνιατρικής, της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Καρδίτσας, για το B΄εξάμηνο του έτους
2018, για την κάλυψη αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών
του Τμήματος.
2. Καθιερώνουμε υπερωριακή εργασία με αμοιβή, για
το B΄εξάμηνο του έτους 2018 ως ακολούθως:
Α. Κατά τις απογευματινές ώρες των εργάσιμων ημερών και μέχρι χίλιες εξακόσιες ογδόντα (1680) ώρες συνολικά ή εκατόν είκοσι (120) ώρες έκαστος των υπαλλή-
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λων, για δεκατέσσερις (14) υπαλλήλους του Τμήματος
Κτηνιατρικής, της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής Π.Ε. Καρδίτσας έως 31-12-2018 (14 υπάλληλοι Χ 120 ώρες = 1680 ώρες).
Β. Κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και μέχρι
χίλιες τριακόσιες σαράντα τέσσερις (1344) ώρες συνολικά ή ενενήντα έξι (96) ώρες έκαστος των υπαλλήλων, για
δεκατέσσερις (14) υπαλλήλους του Τμήματος Κτηνιατρικής, της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
Π.Ε. Καρδίτσας έως 31-12-2018 (14 υπάλληλοι Χ 96 ώρες
= 1344 ώρες).
Η συγκρότηση του συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης, στην οποία θα αναφέρεται ο αριθμός και το
ονοματεπώνυμο των συμμετεχόντων στο συνεργείο
υπαλλήλων, η κατηγορία και το μισθολογικό κλιμάκιο
αυτών, το συνολικό χρονικό διάστημα καθώς και οι ημέρες παροχής της εργασίας και οι ώρες απασχόλησης για
τον καθένα κατά μήνα, θα γίνει με απόφαση ανάλογα με
τις εκάστοτε παρουσιαζόμενες ανάγκες.
Η δαπάνη για την υπερωριακή εργασία κατά τις απογευματινές ώρες των εργάσιμων ημερών η οποία ανέρχεται στο ύψος των έντεκα χιλιάδων ευρώ (11.000,00€), θα
καλυφθεί από πιστώσεις του προϋπολογισμού της Π.Ε.
Καρδίτσας Περιφέρειας Θεσσαλίας οικονομικού έτους
2018 και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 0511.01 του Ε.Φ. 073, ενώ
η δαπάνη για υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές και
εξαιρέσιμες ημέρες, η οποία ανέρχεται στο ύψος των
δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00 €) θα καλυφθεί
από πιστώσεις του προϋπολογισμού της Π.Ε. Καρδίτσας
Περιφέρειας Θεσσαλίας οικονομικού έτους 2018 και θα
βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 0512.01 του Ε.Φ. 073.
Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο
της πραγματικής παροχής υπερωριακής απασχόλησης
ορίζεται ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/νσης
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Καρδίτσας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Καρδίτσα, 4 Ιουνίου 2018
Ο Περιφερειάρχης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 134/56
(5)
Έγκριση επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ: Master in Business Administration)»
του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του
ν. 4485/2017 (Α΄ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της
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ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και
άλλες διατάξεις”, οι οποίες αναφέρονται στις αρμοδιότητες της Συγκλήτου.
2. Την αριθ. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/25072/969/16-01-2017 (ΦΕΚ
327/08-02-2017 τ.Β΄) απόφαση της Συγκλήτου του
Δ.Π.Θ., αναφορικά με τον «Ορισμό Αναπληρωτών Πρύτανη - Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Πρύτανη και Αναπλήρωση Πρύτανη».
3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) και ιδίως τα
άρθρα 30 «Γενικές διατάξεις»,31 «Όργανα διοίκησης
των Π.Μ.Σ.», 32 «Ίδρυση Π.Μ.Σ.», 33 «Διάρκεια φοίτησης
και πιστωτικές μονάδες», 34 «Επιλογή, δικαιώματα και
υποχρεώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών», 35 «Δωρεάν
φοίτηση - υποτροφίες», 36 «Διδακτικό προσωπικό», 37
«Πόροι – χρηματοδότηση ΠΜΣ» 43 «Διατμηματικά ή διιδρυματικά Π.Μ.Σ.-Διδακτορικές Σπουδές με συνεπίβλεψη» καθώς και τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 85.
4. Τις διατάξεις των παρ. 6 περ. δ) και 7 του άρθρου 19
του ν. 4521/2018/ (Α΄ 38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες Διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και
διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Την υπ΄αριθμ. 216772/Ζ1/08-12-2017 υπουργική
απόφαση (Β΄4334) με τίτλο «Τρόπος κατάρτισης του
αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών
Σπουδών».
7. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (Α΄189) «Διασφάλιση
της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων − Παράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»
που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
9. Τις διατάξεις του π.δ. 86/2013 (Α΄124) «Συγχώνευση Τμημάτων, ίδρυση − συγκρότηση − ανασυγκρότηση
Σχολών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης».
10. Τη με αριθμ. 89/Β7/19-04-2006 (Β΄573) υπουργική
απόφαση που αφορά στην έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Δ.Π.Θ., όπως τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε.
11. Το απόσπασμα πρακτικών των Συνελεύσεων του
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Δημοκριτείου
Πανεπιστημίου Θράκης (συνεδρία 49/21-02-2018).
12. Τη με αριθμ. εισήγηση 3/13/22-03-2018 της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Θ..
13. Το με αριθ. αριθ. 1736/18.07.2013 έγγραφο της
ΑΔΙΠ, από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η
εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2018−2019 τη
λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Κοι-
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νωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης με τίτλο «Διοίκηση
Επιχειρήσεων (ΜΒΑ: Master in Business Administration)»,
ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018−2019 Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Διοίκηση
Επιχειρήσεων (ΜΒΑ: Master in Business Administration)»
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις
διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 2
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) στην «Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ: Master in
Business Administration)» με τις ακόλουθες ειδικεύσεις:
α) Γενική Διοίκηση (General Management).
β) Διεθνής Χρηματοδοτική και Τραπεζική (International
Finance and Banking).
γ) Μεταφορές και Ναυτιλία (Transportation & Shipping).
Άρθρο 3
Γνωστικό αντικείμενο
Το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η «Διοίκηση
Επιχειρήσεων» (MBA: Master in Business Administration).
Άρθρο 4
Γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος
Η γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος είναι η ελληνική και η αγγλική γλώσσα.
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια φοίτησης
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τέσσερα (4)
εξάμηνα.
Άρθρο 6
Πιστωτικές μονάδες
Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. ανέρχεται σε εκατόν
είκοσι (120).
Άρθρο 7
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος
2022-2023.
Άρθρο 8
Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) και
την υπουργική απόφαση αριθμ. 216772/Z1 (1) της 12ης
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Δεκεμβρίου 2017 «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού
προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών»,
το συνολικό κόστος προϋπολογισμού κατ΄ έτος του
προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των 72.000,00 ευρώ.
Σύμφωνα με την περίπτ. β’ της παρ. 4 του άρθρου 37
του ν. 4485/2017 το τριάντα τοις εκατό (30%) αφορά
κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Ιδρύματος με προτεραιότητα στην κάλυψη των αναγκών των Π.Μ.Σ. που
λειτουργούν χωρίς τέλη φοίτησης.
Το 70% του συνολικού κόστους λειτουργίας του Π.Μ.Σ.
αφορά στα λειτουργικά έξοδα.
Οι αμοιβές του τακτικού διδακτικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού των Ιδρυμάτων αφορά εργασία
που υπερβαίνει τις κατά νόμο υποχρεώσεις τους. Αναλυτικότερα δε για κάθε κύκλο του προγράμματος έχει
ως εξής:
Είδος δαπάνης
Ποσό κατ΄ έτος
Λειτουργικά έξοδα (70%)
50.400,00€
Εξοπλισμός και λογισμικό 19.4%
14.000,00€
Υποτροφίες 4.2%
3.000,00€
Αναλώσιμα 0.7%
500,00€
Μετακινήσεις διδασκόντων 0.7%
500,00€
Αμοιβές διδασκαλίας 25,0%
18.000,00€
Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προ400,00€
σωπικού 0.6%
Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής
10.000,00€
υποστήριξης 13.9%
Λοιπές δαπάνες 5,6%
4.000,00€
Λειτουργικά έξοδα (30%) άλλα ΠΜΣ
21.600,00€
Σύνολο
72.000,00€
Ανακατανομή των δαπανών μπορεί να γίνεται στα
πλαίσια του νόμου, των υπουργικών αποφάσεων και
του κανονισμού λειτουργίας του Π.Μ.Σ.
Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από
τέλη φοίτησης, καθώς και άλλες πηγές, όπως χορηγίες
διαφόρων φορέων και δωρεές.
Άρθρο 9
Τέλη φοίτησης
Για το σύνολο του προγράμματος τα τέλη φοίτησης
ανέρχονται σε 3.000 ευρώ.
Άρθρο 10
Ειδικές Διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με την παρούσα απόφαση, 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.
Κομοτηνή, 29 Μαρτίου 2018
Ο Πρυτανεύων

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥΛΟΥΠΙΔΗΣ
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Αριθμ. 7272
(6)
Έγκριση αποζημίωσης για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου σε υπαλλήλους φύλακες με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. 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», (ΦΕΚ Α’ 176/16-12-2015).
2. Το π.δ. 358/240 Α/ 29-10-1998 «Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών Πανεπιστημίου Κρήτης», όπως ισχύει
μέχρι σήμερα.
3. Την υπ’ αριθμ. 36891/Β1 απόφαση «Καθορισμός του
ωραρίου εργασίας ορισμένων κατηγοριών εργαζομένων
στο Πανεπιστήμιο Κρήτης» (ΦΕΚ 841/Β/30-05-2017).
4. Τη με αριθμ. πρωτ. 76235/Β2/11-05-2018 απόφαση
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
με την οποία εγκρίνεται η 2η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Πανεπιστημίου
Κρήτης.
5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή θα προκληθεί
δαπάνη ύψους 25.000,00 ευρώ η οποία θα καλυφθεί από
τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους και
ειδικότερα από τους ΚΑΕ 0263 και 0561 αντίστοιχα.
6. Την αρ. 6/10-2-2016 απόφαση του Συμβουλίου του
Πανεπιστημίου Κρήτης με την οποία διορίστηκε ο Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας, Οδυσσέας – Ιωάννης Ζώρας
του Λύσανδρου ως Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, με πλήρη θητεία, από την έκδοση της Διαπιστωτικής
Πράξης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 82/18-2-2016/τ. Υ.Ο.Δ.Δ.).
7. Την αρ. πρωτ. 31460/Ζ1/23-2-2016 (ΑΔΑ: ΨΡΙ24653ΠΣΥ1Κ) διαπιστωτική πράξη της Αναπληρώτριας Υπουργού
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Διαπιστωτική Πράξη διορισμού του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου, μέχρι 31-12-2018 σε
δεκαέξι (16) υπαλλήλους – φύλακες με σχέση εργασίας
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου που υπηρετούν
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στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (Ρέθυμνο και Ηράκλειο) και
θα απασχοληθούν λόγω αναγκών που προκύπτουν για
την επί 24ωρου βάσεως λειτουργία του Πανεπιστημίου
Κρήτης (Ρέθυμνο και Ηράκλειο).
Οι ώρες απασχόλησης για τον καθένα από τους ανωτέρω υπαλλήλους θα ορίζονται ανάλογα με τις ανάγκες
που θα παρουσιάζονται για την επί 24ωρου βάσεως λειτουργία της ανωτέρω υπηρεσίας ως κατωτέρω:
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
1. Έξι χιλιάδες εκατόν είκοσι οκτώ (6128) νυχτερινές
ώρες εργάσιμων ημερών.
2. Χίλιες εκατόν είκοσι (1120) νυχτερινές ώρες Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών.
3. Χίλιες πεντακόσιες εξήντα (1560) ημερήσιες ώρες
Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών.
ΡΕΘΥΜΝΟ
1. Πεντακόσιες εξήντα (560) νυχτερινές ώρες εργάσιμων ημερών.
2. Χίλιες τριακόσιες σαράντα (1340) νυχτερινών και
ημερησίων Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών.
Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και τον έλεγχο
πραγματικής παροχής της υπερωριακής απασχόλησης
ορίζονται οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων Διοικητικής
Μέριμνας σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ρέθυμνο, 1 Ιουνίου 2018
Ο Πρύτανης
ΟΔΥΣΣΕΑΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ
Ι

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(7)
Στην Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./1462/Α325/1.12.2017 απόφαση
των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης,
Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 4306/11.12.2017 (τεύχος Β'):
στη σελίδα 57547 στη Β' στήλη, μεταξύ του στίχου 53
και 54 της παρ. Α1 του κεφ. Α. ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, συμπληρώνεται το κείμενο:
«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΝΟΗΣ
• Τοπική Κοινότητα Οινόης».
(Από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών)
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