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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 39343/Γ3
(1)
Χαρακτηρισμός της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης
Κέρκυρας ως Ιστορικής.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 2 και 3, 8 παρ. 2
και 15 παρ. 15 του Ν. 3149/2003 «Εθνική Βιβλιοθήκη
της Ελλάδος, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατά−
ξεις»(ΦΕΚ 141/Α΄/10−06−2003) και του άρθρου 9 του ίδιου
νόμου, όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε
με τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ. 1, 2, 3 και 4 του
Ν. 3687/2008 (ΦΕΚ 159/τ.Α΄/2008).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005 «Κω−
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄/22−04−2005).
3. Το Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/τ.Α΄/2015) «Σύσταση και με−
τονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμ−
ματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
4. Το Π.δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21/τ.Α΄/2015) «Διορισμός Αντι−
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών.
5. Το υπ’ αριθμ.2/9/14−03−2014 πρακτικό του Εφορευ−
τικού Συμβουλίου της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης
Κερκύρας.
6. Το υπ’ αριθμ. 158/20−03−2014 έγγραφο της Δημόσιας
Κεντρικής Βιβλιοθήκης Κερκύρας με θέμα «Απόδοση
χαρακτηρισμού ως Ιστορικής στη Δημόσια Κεντρική
Βιβλιοθήκη Κέρκυρας» και τα επισυναπτόμενα σε αυτό
έγγραφα.
7. Το γεγονός ότι αν και έχει παρέλθει μεγάλο χρο−
νικό διάστημα από τη λήξη της θητείας (ήτοι στις
23−06−2013) του τελευταίου Γενικού Συμβουλίου Βιβλι−
οθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και Εκπαιδευ−
τικής Ραδιοτηλεόρασης που συγκροτήθηκε με την υπ’
αριθμ. Φ908/66702/Η/2010 (ΦΕΚ 221/τ.ΥΟΔΔ/22−6−2010),
απόφαση της Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης
και Θρησκευμάτων, δεν έχει συγκροτηθεί νέο ώστε να
γνωμοδοτήσει σχετικά με τον χαρακτηρισμό της Δη−
μόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Κέρκυρας ως Ιστορικής.
8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
1) Χαρακτηρίζουμε τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
Κερκύρας ως «ΙΣΤΟΡΙΚΗ» λαμβάνοντας υπόψη
α) το γεγονός ότι ο χρόνος λειτουργίας της υπερβαί−
νει τον έναν (1) αιώνα και β) την παλαιότητα σημαντικών
Συλλογών της.
Η πλήρης επωνυμία της Βιβλιοθήκης μετά τον ανωτέ−
ρω χαρακτηρισμό της είναι «ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΣΤΟ−
ΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ».
2) Σύμφωνα με την παρ. 2 εδ. β΄ του άρθρου 8 του
Ν. 3149/2003, στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κέρ−
κυρας, μετά τον χαρακτηρισμό της ως Ιστορικής, προ−
στίθενται επιπλέον δύο οργανικές θέσεις στις προβλε−
πόμενες από το άρθρο 8 παρ. 2 εδ. 1 του ίδιου νόμου
οργανικές θέσεις για κάθε Κεντρική Βιβλιοθήκη, όπως
αυτές διαμορφώθηκαν μετά την υπ’ αριθμ. 101/4−2−2013
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Διαπιστωτική πράξη περί αυτοδίκαιης κατάργησης κε−
νών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση
εργασίας δημοσίου δικαίου της ΔΚΒ Κέρκυρας, κατ’
εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2013
(ΦΕΚ 405/τ.Β΄/2013) και συγκεκριμένα προστίθενται μία
(1) οργανική θέση κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαί−
δευσης (ΠΕ) του κλάδου ΠΕ Φιλοσοφικών Σχολών ή
κλάδου ΠΕ Ιστορικών και μία (1) οργανική θέση κατη−
γορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) του κλάδου
ΥΕ Φυλάκων − Νυχτοφυλάκων (περ. ΓΓ της παρ. 2 του
άρθρου 8 του Ν. 3149/2003).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

μό Ε΄, λόγω αιτήσεως παραίτησης για συνταξιοδότηση
του κου Γιώτσα Χρήστου του Χρόνη στις 30−12−2014,
που εκτελούσε καθήκοντα ληξιάρχου (ΦΕΚ 2550/τ.Β΄/
24−9−2014) στη Δημοτική Ενότητα Σαμαρίνας.
Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται πρό−
σθετη δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δή−
μου Γρεβενών και εξακολουθεί να ισχύει η υπ’ αριθμ.
25210/8−9−2014 Βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία προβλέπει
ετήσια δαπάνη ύψους 5.050,00 € στον Κ.Α. 10.6012.001
του προϋπολογισμού του Δήμου Γρεβενών για το 2015
καθώς και για τα επόμενα έτη.
(Αριθμ. βεβ. πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών: 25210/8−9−2014).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ

Κοζάνη, 9 Μαρτίου 2015

F

Ο Ασκών Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
F
Αριθμ. 9289/627
(3)
Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχων στις δημοτικές ενό−
τητες του Δήμου Νεστορίου, Π.Ε. Καστοριάς.

Μαρούσι, 10 Μαρτίου 2015

Αριθμ. οικ. 9863/687
(2)
Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου στη δημοτική ενότητα
Σαμαρίνας του Δήμου Γρεβενών της Περιφερειακής
Ενότητας Γρεβενών.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ− ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7−6−2010) «Νέα Αρχι−
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης− Πρόγραμμα Καλλικράτης».
β) Του Π.δ/τος 141/2010 (ΦΕΚ 234/τ.Α΄/27−12−2010) «Ορ−
γανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου− Δυ−
τικής Μακεδονίας».
γ) Του Νόμου 344/1976 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Περί ληξιαρχικών
πράξεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ) Του Νόμου 2307/1995 (ΦΕΚ 113/τ.Α΄) «Προσαρμογή
νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις
διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες
διατάξεις».
2. Την υπ’ αριθμ. 127080/57510/21−12−2010 (ΦΕΚ 1984/
τ.Β΄) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρω−
σης και Ηλ. Διακυβέρνησης.
3. Την υπ’ αριθμ. 18/2015 με αριθμ. πρωτ. 739/13−01−2015
απόφαση του Δημάρχου Γρεβενών, με το οποίο ανα−
θέτει την άσκηση των ληξιαρχικών καθηκόντων, στον
υπάλληλο του Δήμου Γρεβενών Ταμπούκα Σωτήριο του
Ιωάννη, ΔΕ Χειριστών Η/Υ, με βαθμό Ε΄, για τη δημοτική
ενότητα Σαμαρίνας του Δήμου Γρεβενών.
4. Την υπ’ αριθμ. 25210/8−9−2014 βεβαίωση πίστωσης
της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρε−
βενών, της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών.
5. Το άρθρο 56 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α΄/14−4−2014 και
την Πράξη 4 του Υπουργικού Συμβουλίου της 06−02−2015
(ΦΕΚ 24/Α΄/6−2−2015) με την οποία γίνεται αποδεκτή η
παραίτηση της Γεν. Γραμματέως Αποκεντρωμένης Δι−
οίκησης Ηπείρου−Δυτικής Μακεδονίας, αποφασίζουμε:
Την ανάθεση της άσκησης καθηκόντων ληξιάρχου
στη Δημοτική Ενότητα Σαμαρίνας του Δήμου Γρεβε−
νών, στον υπάλληλο του Δήμου Γρεβενών, με σύμβαση
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, Ταμπούκα
Σωτήριο του Ιωάννη, κλάδου ΔΕ Χειριστών Η/Υ, με βαθ−

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ− ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7−6−2010) «Νέα Αρχι−
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης− Πρόγραμμα Καλλικράτης».
β) Του Π.δ/τος 141/2010 (ΦΕΚ 234/τ.Α΄/27−12−2010) «Ορ−
γανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου −
Δυτικής Μακεδονίας».
γ) Του Νόμου 344/1976 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Περί ληξιαρχικών
πράξεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ) Του Νόμου 2307/1995 (ΦΕΚ 113/τ.Α΄) «Προσαρμογή
νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις
διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες
διατάξεις».
2. Την υπ’ αριθμ. 127080/57510/21−12−2010 (ΦΕΚ 1984/
τ.Β΄) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρω−
σης και Ηλ. Διακυβέρνησης.
3. Το γεγονός ότι η Ληξίαρχος της Δ.Ε. Αρρένων βρί−
σκεται σε άδεια άνευ αποδοχών και το γεγονός της
συνταξιοδότησης διοικητικού υπαλλήλου του Δήμου
Νεστορίου το οποίο είχε ως συνέπεια την αλλαγή των
αρμοδιοτήτων των εξής υπαλλήλων α) της Γούτσα Αι−
κατερίνης και β) της Αποστολίδου Χριστίνας.
4. Το γεγονός ότι ο Τάσκηνας Απόστολος Ληξίαρχος
της Δ.Ε. Γράμμου συνταξιοδοτήθηκε τον Δεκέμβριο 2014.
5. Την υπ’ αριθμ. 519/2014 με αριθμ. Πρωτ. 8566/01−12−
2014 απόφαση του Δημάρχου Νεστορίου, Π.Ε. Καστοριάς
με την οποία αναθέτει την άσκηση καθηκόντων ληξι−
άρχων στις Δημοτικές ενότητες του Δήμου Νεστορίου.
6. Την υπ’ αριθμ. 8572/01−12−2014 βεβαίωση πίστωσης
της Ταμιακής Υπηρεσίας του Δήμου Νεστορίου.
7. Το άρθρο 56 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α΄/14−4−
2014 και την Πράξη 4 του Υπουργικού Συμβουλίου της

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
06−02−2015 (ΦΕΚ 24/Α΄/6−2−2015) με την οποία γίνεται
αποδεκτή η παραίτηση της Γεν. Γραμματέως Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου−Δυτικής Μακεδονίας,
αποφασίζουμε:
Την ανάθεση της άσκησης καθηκόντων ληξιάρχων
στις δημοτικές ενότητες του Δήμου Νεστορίου, Π.Ε.
Καστοριάς στους κάτωθι υπαλλήλους ως εξής:
1. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ, κλάδου ΔΕ1
Διοικητικού με βαθμό Δ΄, στην Δημοτική Ενότητα Νε−
στορίου,
2. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ, κλάδου ΤΕ
Διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών με βαθμό Ε΄, στην
Δημοτική Ενότητα Ακριτών,
3. ΣΕΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, κλάδου
ΠΕ Διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών με βαθμό Ε΄,
στην Δημοτική Ενότητα Αρρένων,
4. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ, κλάδου ΔΕ1
Διοικητικού με βαθμό Δ΄, στην Δημοτική Ενότητα Γράμμου.
Για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας των λη−
ξιάρχων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Νεστο−
ρίου έχει προβλεφθεί αντίστοιχη πίστωση στον ΚΑΕ
10.6012.01 ποσού 2.729,60 €.
Για τα επόμενα έτη θα προβλέπονται αντίστοιχες πι−
στώσεις στους προϋπολογισμούς του Δήμου Νεστορίου
και στους αντίστοιχους κωδικούς.
Με την παρούσα απόφαση παύει να ισχύει η υπ’ αριθμ.
53381/3114/02−10−2014 απόφασή μας με θέμα ανάθεση κα−
θηκόντων Ληξιάρχων Δήμου Νεστορίου (ΦΕΚ 2749/τ.Β΄/
14−10−2014).
(Αριθμ. βεβ. πίστωσης της Ταμιακής Υπηρεσίας του
Δήμου Νεστορίου: 8572/01−12−2014).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κοζάνη, 9 Μαρτίου 2015
Ο Ασκών Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
F
Αριθμ. 6643/478
(4)
Καθιέρωση εξαιρέσεων από την εφαρμογή της πενθή−
μερης εργασίας και έγκριση εικοσιτετράωρης λει−
τουργίας, για το έτος 2015, των συνεργείων τεχνικού
προσωπικού της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης
και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Γρεβενών
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ− ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 225, 238 και 280 του
Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−Πρόγραμμα−Καλλικρά−
της» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7−6−2010).
2. Τις διατάξεις του Π.δ. 141/2010 «Οργανισμός της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου−Δυτικής Μακεδονίας»
(ΦΕΚ 234/τ.Α΄/27−12−2010).
3. Τις διατάξεις του Ν. 1069/1980 (ΦΕΚ 191/τ.Α΄/1980)
περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως
και Αποχετεύσεως.
4. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση Οργάνω−
ση Στελέχωση Περιφερειών, ρύθμιση θεμάτων για την
Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

5525

5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ
226/Α΄/27−10−2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μι−
σθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες
διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δη−
μοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» σύμφωνα με τις
οποίες η καθιέρωση με αμοιβή εργασίας πέρα από τις
ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης των υπαλλήλων
του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α επιτρέπεται μόνο
για την αντιμετώπιση εποχικών, έκτακτων ή επειγουσών
υπηρεσιακών αναγκών.
6. Τις διατάξεις της περίπτωσης 12 της υποπαραγρά−
φου Γ1 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/
Α΄/12−11−2012) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημο−
σιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 – Επείγοντα Μέτρα
Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016», σύμ−
φωνα με τις οποίες οι διατάξεις του Κεφαλαίου Δευτέ−
ρου του Ν. 4024/2011 που αφορούν το βαθμολογικό και
μισθολογικό καθεστώς των υπαλλήλων του άρθρου 4
του ίδιου νόμου, έχουν ανάλογη εφαρμογή, από 1.1.2013,
και στο προσωπικό των νομικών προσώπων ιδιωτικού
δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), που ανήκουν στο Κράτος ή σε Ν.Π.Δ.Δ.
ή σε Ο.Τ.Α. …».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 3γ της υπ’ αριθμ.
ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ.1692/27−06−2006 (ΦΕΚ 769/Β΄/27−06−2006)
απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκη−
σης και Αποκέντρωσης με τις οποίες εξουσιοδοτούνται
οι Γενικοί Γραμματείς Περιφερειών να καθορίζουν με
απόφασή τους τις ώρες εργασίας των ΟΤΑ.
8. Την κοινή υπουργική απόφαση αρ. οικ. 2/7093/0022/
5−2−2004 «Επέκταση διατάξεων του Ν. 3205/2003 στο
προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που
ασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.
9. Την υπ’ αριθμ. οικ. 2/78400/0022/14−11−2011 εγκύκλιο
του Υπουργείου Οικονομικών.
10. Τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 6 του Ν. 3584/2007
(ΦΕΚ 143/Α΄/28−06−2007) «Κώδικας Κατάστασης Δημοτι−
κών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
11. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ
98/Α΄/22−4−2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, αναφορικά με
τον έλεγχο των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστι−
κές διοικητικές πράξεις».
12.α) Το άρθρο 56 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/τ.Γ΄/
14−04−2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουρ−
γείου Εσωτερικών», σύμφωνα με το οποίο ο αρχαιότε−
ρος Γενικός Διευθυντής ασκεί τα καθήκοντα του Γενικού
Γραμματέα, σε περίπτωση που η θέση είναι κενή.
β) Την Πράξη 4 του Υπουργικού Συμβουλίου της
06−02−2015 (ΦΕΚ 24/Α΄/6−2−2015) με την οποία έγινε
αποδεκτή η επιστολή παραίτησης της Γενικής Γραμ−
ματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου –Δυτικής
Μακεδονίας.
13. Τη με αριθμ. 2/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμ−
βουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Γρεβενών, με την οποία συμπληρώ−
θηκαν και τροποποιήθηκαν οι με αριθμ. 100 και 101/2014
αποφάσεις του, περί καθιέρωσης εικοσιτετράωρης λει−
τουργίας των συνεργείων του τεχνικού προσωπικού
της επιχείρησης και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες
ημέρες (αργίες) κατά το έτος 2015.
14. Τις ανάγκες, το είδος και τη μορφή της εν λόγω
υπηρεσίας, καθώς και την ιδιοτυπία των συνθηκών
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λειτουργίας αυτής, οι οποίες επιβάλλουν την καθιέρω−
ση της εικοσιτετράωρης λειτουργίας των συνεργείων
του τεχνικού προσωπικού της Δ.Ε.Υ.Α. Γρεβενών και
κατά τις Κυριακές και κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες
(αργίες) για το έτος 2015. Ειδικότερα, για την απρό−
σκοπτη λειτουργία των δικτύων ύδρευσης – αποχέ−
τευσης, των αντλιοστασίων και των εγκαταστάσεων
βιολογικού καθαρισμού και την άμεση αποκατάσταση
διακοπών και βλαβών των δικτύων αποχέτευσης, για
την πρόληψη πρόκλησης ζημιών από εκροές λυμάτων
και προστασία της δημόσιας υγείας, απαιτείται οι δε−
καπέντε (15) υπάλληλοι που υπηρετούν στα δίκτυα
ύδρευσης – αποχέτευσης, στα αντλιοστάσια και στις
εγκαταστάσεις βιολογικών καθαρισμών− αποφρακτι−
κό μηχάνημα της Δ.Ε.Υ.Α. Γρεβενών να παρέχουν τις
υπηρεσίες τους σε 24ωρη βάση όλες τις ημέρες και
κατά τις Κυριακές και κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες
(αργίες) για το έτος 2015 προκειμένου να επεμβαίνουν
για την άμεση αποκατάσταση διακοπών και βλαβών
των δικτύων καταναλωτών.
15. Την υπ’ αριθμ. 219/06−02−2015 βεβαίωση πίστωσης
της Οικονομικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. Γρεβενών, απο−
φασίζουμε:
Α. Την καθιέρωση εικοσιτετράωρης λειτουργίας των
συνεργείων τεχνικού προσωπικού της ως άνω επιχείρη−
σης (Δ.Ε.Υ.Α. Γρεβενών) όλες τις ημέρες, συμπεριλαμβα−
νομένων Κυριακών και εξαιρεσίμων ημερών (αργιών) για
το έτος 2015 για την αντιμετώπιση εποχικών, έκτακτων
ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών που προκύπτουν
από τη συνεχή και αδιάκοπη λειτουργία των δικτύων
ύδρευσης και αποχέτευσης αλλά και του Βιολογικού κα−
θαρισμού καθώς και για την αποκατάσταση ή πρόληψη
πρόκλησης ζημιών από εκροές λυμάτων και γενικότερα
για την προστασία της δημόσιας υγείας.
Οι ειδικότητες των δεκαπέντε (15) απασχολούμενων
υπαλλήλων στα προαναφερόμενα συνεργεία που θα
παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε εικοσιτετράωρη βάση
όλες τις ημέρες, συμπεριλαμβανομένων των Κυριακών
και των εξαιρέσιμων ημερών (αργιών) για το έτος 2015,
είναι οι εξής:
α) Επτά (7) Τεχνίτες Υδραυλικοί
β) Ένας (1) Βοηθός Υδραυλικός
γ) Ένας (1) Εργάτης Ύδρευσης
δ) Ένας (1) Εργάτης − Συγκολλητής
ε) Ένας (1) Εργάτης
στ) Δύο (2) Χειριστές Μηχανήματος
ζ) Ένας (1) Οδηγός – Χειριστής Μηχανήματος
η) Ένας (1) Ηλεκτρολόγος Τ.Ε.
Από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α. Γρεβενών, έτους
2015, η οποία είναι εγγεγραμμένη στον Κωδικό Λογαρια−
σμού 60 «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» ποσού 16.600,00
ευρώ για την κάλυψη της αμοιβής για 24ωρη εργασία
των εργαζομένων της Δ.Ε.Υ.Α. Γρεβενών, σύμφωνα και
με τη σχετική αριθμ. πρωτ. 219/6−2−2015 βεβαίωση της
Οικονομικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. Γρεβενών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κοζάνη, 4 Μαρτίου 2015
Ο Ασκών Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

Αριθμ. 8637/595
(5)
Καθιέρωση εξαιρέσεων από την εφαρμογή πενθήμερης
εργασίας και έγκριση εικοσιτετράωρης και επταήμε−
ρης απασχόλησης κατά τις ημέρες αργιών και εορ−
τών των υπαλλήλων του Τμήματος Έργων και Με−
λετών του Δήμου Άργους Ορεστικού.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ− ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης−Πρόγραμμα−Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/
τ.Α΄/7−6−2010).
2. Τις διατάξεις του Π.δ. 141/2010 «Οργανισμός της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου−Δυτικής Μακεδονίας»
(ΦΕΚ 234/τ.Α΄/27−12−2010).
3.α) Το άρθρο 56 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/ τ.Γ΄/14−04−
2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργεί−
ου Εσωτερικών», σύμφωνα με το οποίο ο αρχαιότερος
Γενικός Διευθυντής ασκεί τα καθήκοντα του Γενικού
Γραμματέα, σε περίπτωση που η θέση είναι κενή.
β) Την Πράξη 4 του Υπουργικού Συμβουλίου της 06−02−2015
(ΦΕΚ 24/Α΄/6−2−2015) με την οποία έγινε αποδεκτή η
επιστολή παραίτησης της Γενικής Γραμματέως Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου –Δυτικής Μακεδονίας.
4. Τις διατάξεις των παρ. 3 και 6 του άρθρου 36 του
Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτι−
κών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28−6−2007),
σύμφωνα με τις οποίες με απόφαση του οικείου Γενικού
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από
πρόταση των οικείων Δημοτικών και Κοινοτικών Συμ−
βουλίων … μπορεί οποτεδήποτε: α. να καθιερώνονται
εξαιρέσεις από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας
κατά υπηρεσία, κλάδο και αριθμό υπαλλήλων, χρόνο ή
περιοχή, εφόσον επιβάλλεται λόγω της ιδιοτυπίας των
συνθηκών λειτουργίας ή του είδους και της μορφής της
υπηρεσίας ή εργασίας. Επιπλέον, με την ίδια απόφαση
μπορεί να καθιερωθεί το καθημερινό ωράριο εργασίας
σε βάρδιες και κατά τις νυχτερινές ώρες, όταν αυτό
επιβάλλεται από τις συνθήκες λειτουργίας ή το είδος
και τη μορφή της υπηρεσίας ή εργασίας. Με την ίδια
ως άνω διαδικασία και εφόσον το επιβάλλουν οι συν−
θήκες λειτουργίας ή το είδος ή η μορφή της υπηρεσίας
ή εργασίας, μπορεί να ορίζεται για όλο ή μέρος του
προσωπικού ότι θα απασχολείται κατά τις Κυριακές
και ημέρες αργίας.
5. Την υπ’ αριθμ. 9/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου του Δήμου Άργους Ορεστικού περί καθιέρωσης
εικοσιτετράωρης λειτουργίας και επταήμερης απασχό−
λησης των υπαλλήλων του Τμήματος Έργων και Μελε−
τών (Γραφείο Τεχνικών Έργων, Γραφείο Ηλεκτροφωτι−
σμού, Γραφείο Ύδρευσης – Άρδευσης – Αποχέτευσης,
Γραφείο Περιβάλλοντος, Γραφείο Καθαριότητας) κατά
τις ημέρες αργιών και εορτών (συμπεριλαμβανομένων
Κυριακών, εξαιρέσιμων ημερών και κατά το Σάββατο).
6. Τις ανάγκες, το είδος και τη μορφή της εν λόγω
υπηρεσίας, καθώς και την ιδιοτυπία των συνθηκών λει−
τουργίας αυτής, οι οποίες επιβάλλουν την καθιέρωση
της εικοσιτετράωρης και επταήμερης απασχόλησης
των υπαλλήλων του Τμήματος Έργων και Μελετών του
εν λόγω Δήμου (Γραφείο Τεχνικών Έργων, Γραφείο
Ηλεκτροφωτισμού, Γραφείο Ύδρευσης – Άρδευσης –
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Αποχέτευσης, Γραφείο Περιβάλλοντος, Γραφείο Καθα−
ριότητας) κατά τις ημέρες αργιών και εορτών (συμπε−
ριλαμβανομένων των Κυριακών, του Σαββάτου και των
εξαιρέσιμων ημερών).
7. Την υπ’ αριθμ. 359/16−01−2015 βεβαίωση πίστωσης
του Οικονομικού Τμήματος του Δήμου Άργους Ορεστι−
κού, αποφασίζουμε:
Την καθιέρωση εξαιρέσεων από την εφαρμογή πενθή−
μερης εργασίας και την έγκριση εικοσιτετράωρης και
επταήμερης απασχόλησης των υπαλλήλων του Τμήμα−
τος Έργων και Μελετών του Δήμου Άργους Ορεστικού
(Γραφείο Τεχνικών Έργων, Γραφείο Ηλεκτροφωτισμού,
Γραφείο Ύδρευσης – Άρδευσης – Αποχέτευσης, Γρα−
φείο Περιβάλλοντος, Γραφείο Καθαριότητας) κατά τις
ημέρες αργιών και εορτών (συμπεριλαμβανομένων των
Κυριακών, του Σαββάτου και των εξαιρέσιμων ημερών),
όπως προτείνεται με την υπ’ αριθμ. 9/2015 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου του ως άνω Δήμου, λόγω της
ιδιοτυπίας των συνθηκών λειτουργίας της υπηρεσίας
αυτής, αλλά και του είδους και της μορφής της παρε−
χόμενης εργασίας, ως εξής:
Εγκρίνουμε την εισήγηση της Υπηρεσίας αυτής, όπως
ακριβώς αυτή έχει, και συγκεκριμένα:
«Οι απασχολούμενοι στο Τμήμα Έργων και Μελετών
του Δήμου Άργους Ορεστικού και ειδικότερα οι απασχο−
λούμενοι στα Γραφεία Τεχνικών Έργων, Ηλεκτροφωτι−
σμού, Ύδρευσης – Αποχέτευσης – Άρδευσης, Περιβάλλο−
ντος και Καθαριότητας καλούνται να καλύψουν διαρκείς
ανάγκες που προκύπτουν καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο
και τις επτά ημέρες της εβδομάδας και συγκεκριμένα:
− Επιφορτίζονται με τα καθήκοντα της τέλεσης κάθε
είδους εργασιών αποκατάστασης βλαβών, άρσης επι−
κινδυνότητας, τακτικής και έκτακτης συντήρησης όλων
των σχολικών και δημοτικών κτιρίων
− Πραγματοποιούν οικοδομικές εργασίες αποκατά−
στασης πεζοδρομίων από φθορές, ασφαλτόστρωση,
αποκατάσταση δρόμων κ.α., υδραυλικές εργασίες κ.λπ.
που η αναγκαιότητά τους δύναται να προκύψει οποια−
δήποτε ώρα κατά τη διάρκεια της ημέρας
− Ασχολούνται, επιπλέον, με την αποκατάσταση του
φωτισμού σε περίπτωση βλάβης σε όλα τα σχολικά
και δημοτικά κτίρια, καθώς και στις δημοτικές οδούς,
κοινόχρηστους χώρους, κ.α.
− Αντιμετωπίζουν εξαιρετικές και απρόβλεπτες ανά−
γκες, όπως αποκατάσταση της κυκλοφορίας των οδών,
των δρόμων από τις χιονοπτώσεις, ρήψη αλατιού κατά
τη χειμερινή περίοδο από παγωνιές και χιονοπτώσεις,
από πτώση βροχών, μικροδιανοίξεις και επιχαλκώσεις,
αντιπλημμυρικές επεμβάσεις, καθαρισμούς και διαμόρ−
φωση κοιτών, χειμάρρων, κ.α.
Επισημαίνεται ότι το προσωπικό της Υπηρεσίας αυτής
είναι μειωμένο λόγω συνταξιοδοτήσεων, καθώς και της
αδυναμίας πρόσληψης εποχικών και νέων υπαλλήλων,
κατά συνέπεια, η άσκηση των καθηκόντων της ανωτέρω
Υπηρεσίας κρίνεται επιτακτική για όλους τους λόγους
που αναπτύχθηκαν παραπάνω.
Το ωράριο για τις ημέρες Σαββάτου, Κυριακής και
αργιών θα καθορίζεται για όλο το έτος ανάλογα με
τις παραπάνω αναγραφόμενες ανάγκες των Γραφείων.
Αναλυτικά η 24ωρη και επταήμερη απασχόληση κατά
τις ημέρες αργιών και εορτών καθιερώνεται ως εξής:

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ−
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
Α/Α

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΒΑΡΔΙΕΣ

1.

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

5

06:00−22:00
22:00−06:00

2.

ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

1

06:00−22:00
22:00−06:00

3.

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

2

06:00−22:00
22:00−06:00

4.

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

6

06:00−22:00
22:00−06:00

5.

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

7

06:00−22:00
22:00−06:00

6.

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΙΔΑΧ

4

06:00−22:00
22:00−06:00

7.

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

2

06:00−22:00
22:00−06:00

Για τη δαπάνη που θα προκύψει έχουν προβλεφθεί
επαρκείς πιστώσεις, σύμφωνα με την Οικονομική Υπη−
ρεσία, στον προϋπολογισμό του Δήμου, οικονομικού
έτους 2015, στους Κ.Α. 20.6012 ποσού 12.000,00€ ευρώ,
Κ.Α. 25.6012 ποσού 8.000,00€ ευρώ. Κ.Α. 30.6012 πο−
σού 3.000,00 € ευρώ και Κ.Α. 30.6022 ποσού 1.000,00 €
ευρώ, όπως αυτό προκύπτει από τη με αριθμ. πρωτ. 359/
16−01−2015 βεβαίωση του Προϊσταμένου του Οικονομι−
κού Τμήματος του Δήμου Άργους Ορεστικού. Οι ανω−
τέρω κωδικοί καλύπτουν όλες τις ανάγκες υπερωρια−
κής απασχόλησης υπαλλήλων του Δήμου για το μόνι−
μο προσωπικό και το προσωπικό Ι.Δ.Α.Χ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κοζάνη, 3 Μαρτίου 2015
Ο Ασκών Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
F
Αριθμ. 1312
(6)
Έγκριση λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονο−
μικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι.
Θεσσαλίας με τίτλο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών στη Βιώσιμη Επιχειρηματικότητα – Master
of Science in Sustainable Enterpreneurship».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11 περ. α του
Ν. 4009/2011 (Φ.Ε.Κ 195/06−09−2011 τ.Α΄) «Δομή, λειτουρ−
γία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διε−
θνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»,
όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47
περ. γ του Ν. 4025/2011 (Φ.Ε.Κ. 228/02−11−2011 τ.Α΄).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (Φ.Ε.Κ. 148/16−07−2008
τ.Α΄) « Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές»,
ιδίως των άρθρων 6, 7 και 10, όπως τροποποιήθηκε με
τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (Φ.Ε.Κ.
177/25−08−2008 τ.Α΄) του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009
(Φ.Ε.Κ. 156/04−11−2009 τ.Α΄) και του άρθρου 37, παρ. 5
του Ν. 3848/2010 (Φ.Ε.Κ. 71/19−05−−2010 τ.Α΄).
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3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (Φ.Ε.Κ. 189/02−08−2005
τ.Α΄) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαί−
δευση, Συστήματα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστω−
τικών μονάδων – Παράρτημα Διπλώματος», όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου του άρθρου 34 του
Ν. 4301/2014 (Φ.Ε.Κ. 223/07−10−2014 τ.Α΄) « Οργάνωση της
νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των
ενώσεών τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρμο−
διότητας Γενικής Γραμματείας και λοιπές διατάξεις».
5. Την υπ’ αριθμ. Φ5/89656/Β3/13−08−2007 (Φ.Ε.Κ. 1466/
13−08−2007 τ.Β΄) Υπουργική απόφαση «Εφαρμογή του
Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών
Μονάδων».
6. Τις διατάξεις του Π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/22−04−2005
τ.Α΄) « Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά Όργανα».
7. Τα υπ’ αριθμ. 1/08−10−2014, 2/11−11−2014, 3/15−12−2014,
4/08−01−2015, πρακτικά της Ειδικής Επιτροπής Κατάρ−
τισης νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(ΠΜΣ) του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονο−
μικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι.
Θεσσαλίας.
8. Τα υπ’ αριθμ. 487/07−10−2014, 495/15−01−2015, πρακτι−
κά του Συμβουλίου της Σχολής Διοίκησης και Οικονο−
μίας του ΤΕΙ Θεσσαλίας.
9. Το υπ’ αριθμ. 16/13−02−2015, πρακτικό Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας.
10. Το υπ’ αριθμ. 3083/28−11−2013, έγγραφο της Α.ΔΙ.Π.
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξω−
τερική αξιολόγηση του Τμήματος Λογιστικής και Χρη−
ματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας
του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας.
11. Την υπ’ αριθμ. 71888/Ε5/28−05−2013, Διαπιστωτική
πράξη του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολι−
τισμού και Αθλητισμού, με την οποία διαπιστώνεται ο
διορισμός του Παναγιώτη Γούλα του Γεωργίου, Καθη−
γητή πρώτης βαθμίδας ως Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Λάρισας.
12. Τις διατάξεις του Π.δ. 83/2013 «Μετονομασία του
Τ.Ε.Ι. Λάρισας σε Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας – Μετονομασία Σχολής
και Τμημάτων – Συγχώνευση Τμημάτων – Κατάργηση
Παραρτημάτων και Τμημάτων – Συγκρότηση Σχολών
του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας».
13. Το γεγονός ότι δεν έχει εγκριθεί ακόμα ο Οργανι−
σμός του Ιδρύματος.
14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016 τη λει−
τουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής
Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας με τίτ−
λο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Βιώσιμη
Επιχειρηματικότητα – Master of Science in Sustainable
Enterpreneurship», σύμφωνα με τα παρακάτω:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Λογιστικής και χρηματοοικονομικής του Τ.Ε.Ι.
Θεσσαλίας οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊ−
κό έτος 2015−2016 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ.) με τίτλο: « Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
στη Βιώσιμη Επιχειρηματικότητα – Master of Science in

Sustainable Entrerpreneurship»,σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν. 3685/2008 (Α΄ 148), και του Ν. 4009/2001 όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει με το Ν. 4076/2012.
Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός
Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η εκπαίδευση σε
εξειδικευμένες γνώσεις και τεχνολογίες και η διεξαγωγή
εφαρμοσμένης έρευνας για την ανάπτυξη καινοτόμων
προϊόντων και υπηρεσιών για βιώσιμη επιχειρηματικότητα.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Μ.Σ.), απο−
νέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη
Βιώσιμη Επιχειρηματικότητα– Master of Science in
Sustainable Entrerpreneurship μέσω μιας από τις περι−
γραφόμενες κατευθύνσεις ήτοι:
• Λογιστικής
• Χρηματοοικονομικής
• Τεχνολογικής καινοτομίας
• Εφοδιαστικής
• Οικονομικού Δικαίου
Άρθρο 4
Κατηγορίες Υποψηφίων
Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), γί−
νονται δεκτοί απόφοιτοι με βασικό ΑΕΙ ή μεταπτυχιακό
τίτλο Οικονομικών, Διοικητικών και Νομικών Επιστημών
της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ΑΕΙ της
αλλοδαπής. Στις Κατευθύνσεις Εφοδιαστικής και Τεχνο−
λογικής Καινοτομίας γίνονται δεκτοί και απόφοιτοι με
βασικό ή μεταπτυχιακό τίτλο ΑΕΙ Θετικών Επιστημών
και Επιστημών της υγείας.
Η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας ως προς την
ανάγνωση και συγγραφή επιστημονικών κειμένων εί−
ναι απαραίτητη και τεκμηριώνεται με τίτλο επιπέδου
proficiency ή σπουδές σε ΑΕΙ στην αγγλική γλώσσα.
Προτίμηση εισαγωγής δίδεται σε υποψηφίους που
απασχολούνται σε ερευνητικά προγράμματα και σε
όσους τεκμηριώνουν τη δυνατότητα επίτευξης συνα−
φούς ερευνητικού έργου στα πλαίσια της απασχόλησής
τους. Η κατάταξη των υποψηφίων γίνεται σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις αξιολόγησης των υποψηφίων
πανεπιστημιακών συνεργατών (διδακτορικό, υποψηφι−
ότητα διδακτορικού, μεταπτυχιακό, δημοσιεύσεις, ετε−
ροαναφορές και βαθμολογία πτυχίου).
Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων ορίζεται σε σαράντα (40).
Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια του ΠΜΣ ορίζεται σε 3 εξάμη−
να σπουδών εκ των οποίων το τρίτο διατίθεται για
την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας δίδεται η δυνατότητα
προσωρινής διακοπής σπουδών μέχρι ένα έτος. Στους
εργαζόμενους δίδεται η δυνατότητα μερικής φοίτη−
σης με παράταση της διάρκειας για ένα έτος. Επίσης
δίδεται η δυνατότητα παράτασης της μεταπτυχιακής
διπλωματικής εργασίας επί ένα έτος μετά από εισήγη−
ση του επιβλέποντα καθηγητή και σύμφωνη γνώμη του
διευθυντή του προγράμματος. Ο αθροιστικός χρόνος
παρατάσεων δεν μπορεί να υπερβεί τους 18 μήνες.
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Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών

4. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ

Το Πρόγραμμα Σπουδών συμπληρώνεται με την πα−
ρακολούθηση 90 πιστωτικών μονάδων (ECTS) εκ των
οποίων 60 ECTS σε δέκα (10) μαθήματα των 6 ECTS
έκαστο και 30 ECTS για την εκπόνηση της ερευνητικής
διπλωματικής εργασίας. Ο σπουδαστής παρακολουθεί
τα έξη (6) μαθήματα κορμού και τα τρία (3) μαθήματα
της κατεύθυνσης που έχει επιλεγεί και ένα (1) οποιοδή−
ποτε από τα εκάστοτε προσφερόμενα μαθήματα των
άλλων κατευθύνσεων.
Μέρος της ύλης των προσφερόμενων μαθημάτων είναι
δυνατό να προσφέρονται σε συμπυκνωμένη μορφή είτε
μέσω ανοιχτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
Οι χρησιμοποιούμενες γλώσσες διδασκαλίας είναι η
ελληνική και η αγγλική. Οι σημειώσεις, οι παρουσιάσεις
και τα βιβλία θα είναι είτε στην ελληνική είτε στην
αγγλική γλώσσα.
Ο φοιτητής δύναται να συμπληρώσει ισοδύναμο αριθ−
μό πιστωτικών μονάδων (ECTS) μαθημάτων και μετα−
πτυχιακής διπλωματικής εργασίας σε συνεργαζόμενα
ιδρύματα μέσω του προγράμματος Erasmus+.
Ο φοιτητής δύναται να παρακολουθήσει επιπλέον μα−
θήματα άλλων κατευθύνσεων τα οποία αναγράφονται
στο παράρτημα διπλώματος.
Το μάθημα «Ενσωμάτωση Καινοτόμων Τεχνολογιών»
προσφέρεται σε περισσότερες της μιας από τις διαθέσι−
μες τεχνολογικές περιοχές εξειδίκευσης του Ιδρύματος.
Το πρόγραμμα μαθημάτων έχει ως ακολούθως:
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Εφοδιαστική Έκτακτων Καταστάσεων

6

Εφοδιαστική στον Τουρισμό και τη Γεωργία

6

Εφοδιαστική Πόλεων και Βιομηχανιών

6

5. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ −> ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Χρηματιστηριακό και Χρηματοπιστωτικό
Δίκαιο

6

Φορολογικό Δίκαιο

6

Εργατικό Δίκαιο

6

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

30

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΜΣ

90

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων κατ’ έτος στο πρόγραμμα
ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε σαράντα (40).
Άρθρο 8
Προσωπικό
Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων και
στην επίβλεψη των ερευνητικών μεταπτυχιακών εργα−
σιών μπορούν να συμμετέχουν μέλη ΕΠ των Τ.Ε.Ι. και ΔΕΠ
των Πανεπιστημίων της ημεδαπής και μέλη ΕΠ και ΔΕΠ
των συνεργαζόμενων μέσω προγραμματικών συμφωνιών
καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 (Α΄ 148).

ECTS

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Καινοτόμα Επιχειρηματικά Υποδείγματα

6

Χρηματοδοτική Διοίκηση

6

Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις
του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και στις εγκαταστάσεις των συ−
νεργαζόμενων Ιδρυμάτων.

Βιώσιμη και Πράσινη Εφοδιαστική

6

Συστήματα Ποιότητας Βιώσιμης Επιχειρηματι−
κότητας

6

Επιχειρηματικό Δίκαιο

6

Σύγχρονες Ερευνητικές Μεθοδολογίες

6

ΚΟΡΜΟΥ

1. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ −> ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
Ελεγκτική Καινοτόμων Επιχειρήσεων

6

Λογιστική Αναλυτική Καινοτόμων Επιχειρήσε−
ων

6

Στρατηγική Διοικητική Λογιστική

6

2. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ −> ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
Χρηματοοικονομική Αναλυτική και Αποτίμηση
Επιχειρήσεων

6

Στρατηγική Επενδυτικών Επιλογών και Διαχεί−
ρισης Χαρτοφυλακίου

6

Κεφαλαιουχικές Αγορές και Επενδυτικά Προϊ−
όντα

6

Άρθρο 10
Προϋπολογισμός Λειτουργίας
1. Τα μέγιστα ετήσια έσοδα με βάση σαράντα (40)
εισακτέους και 50€/ECTS είναι 50×90×40=180.000€.
2. Με ισοσκελισμένο προϋπολογισμό, το ενδεικτικό
ετήσιο κόστος λειτουργίας κατανέμεται ως εξής:
Κατηγορία Δαπάνης
Εκπαίδευση
Προβολή − Εκδηλώσεις

5840

Μετακινήσεις

4000

Διδακτικό Υλικό

5000

Γενικά Έξοδα

5000

Συντονισμός
Διαχείριση
Δημοσιεύσεις

Σχεδίαση Καινοτόμων Προϊόντων

6

Μάρκετινγκ Νέων Προϊόντων

6

Ενσωμάτωση Καινοτόμων Τεχνολογιών

6

5000
15000
3000

ΕΛΚΕ Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας (10%)

18000

Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας (25%)

45000

ΣΥΝΟΛΟ

3. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ −> ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

€
74160

180000

3. Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από
δίδακτρα, χορηγίες, ερευνητικά προγράμματα, παροχές,
δωρεές και κληροδοτήματα, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 8 του Ν. 3685/2008 (Α΄ 148), όπως έχει τρο−
ποποιηθεί και ισχύει.
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4. Τα δίδακτρα έχουν υπολογισθεί με 50€/ECTS που θα
αναπροσαρμόζονται ανάλογα με τα πραγματικά δεδομένα.
Σε άριστους άπορους σπουδαστές μπορούν να χορηγού−
νται μετά το πέρας του 1ου εξαμήνου σπουδών φοιτητι−
κές υποτροφίες για την υποστήριξη του μεταπτυχιακού
προγράμματος υπολογιζόμενες με βάση τις αντίστοιχες
αμοιβές των πανεπιστημιακών υποτρόφων του ιδρύματος.
5. Για του άπορους και πολύτεκνους ή τα τέκνα από−
ρων και πολύτεκνων οικογενειών τα δίδακτρα είναι
μειωμένα κατά 20%.
Άρθρο 11
Διάρκεια Λειτουργίας
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 80
παρ. 11 περ. α΄του Ν. 4009/2011 (Α΄ 195) όπως τροπο−
ποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 παρ. γ΄ του
Ν. 4025/2011 (Α΄ 228) και του άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 4076/
2012 (Α΄ 159), το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το
ακαδημαϊκό έτος 2021−2022 οπότε και θα αξιολογηθεί
η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του.

Άρθρο 12
Διεθνοποίηση
Η προβολή και διεθνοποίηση των ερευνητικών απο−
τελεσμάτων του Π.Μ.Σ. υποστηρίζεται μέσω των διε−
θνών συνεδρίων και των επιστημονικών περιοδικών του
Τμήματος.
Άρθρο 13
Μεταβατικές Διατάξεις
Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα
πρόταση ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχια−
κών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με
την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λάρισα, 6 Μαρτίου 2015
Ο Πρόεδρος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΟΥΛΑΣ
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