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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Δράμας για το έτος 2017.

2

Διαπίστωση ανάγκης για υπερωριακή απασχόληση, καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης
με αμοιβή για υπαλλήλους της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής
Ενότητας Τρικάλων Περιφέρειας Θεσσαλίας, για
το έτος 2017.

3

Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας
και εργασίας προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας
υποχρεωτικής (νυχτερινών εργασίμων ημερών και
ημερησίων Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών)
του μόνιμου και ΙΔΑΧ προσωπικού του Δήμου Πάρου για το A΄ εξάμηνο του έτους 2017.

4

Έγκριση προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών
του Τμήματος Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου ΤΕ και Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης με τίτλο: «ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ».

5

Ένταξη μέλους κατηγορίας Ε.Τ.Ε.Π. στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 975
(1)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Δράμας για το έτος 2017.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 A΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αρ. Φύλλου 557

2. Το π.δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20, του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ
176 A΄) καθώς και την υπ’ αριθ. 2/31029/ ΔΕΠ/06-05-2016
(ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των
διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015 (176 /A΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 7 του ν. 2738/1999
(ΦΕΚ 180 A΄) «Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου
χρόνου και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν σήμερα.
5. Την υπ’ αριθ. 2/1757/0026/10-01-2017 απόφαση
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών: «Καθορισμός δικαιολογητικών για την καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών
εργασία» (ΦΕΚ Β΄ 17).
6. Την υπ’ αριθ. 241/16-01-2017 βεβαίωση της Δ/νσης
Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Δράμας, για την ύπαρξη
πίστωσης για κάλυψη δαπάνης υπερωριακής εργασίας
με αμοιβή των υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής στον προϋπολογισμό Π.Ε.
Δράμας οικ. έτους 2017.
7. Την ανάγκη κάλυψης εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
της Π.Ε. Δράμας, για το έτος 2017:
α) Του Τμήματος Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού
Ελέγχου για: Φυτοπροστασία, Ποιοτικό και Φυτοϋγειονομικό Έλεγχο, Επισκοπήσεις καλλιεργειών, Ορθολογική
διαχείριση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, παράνομη διακίνηση νωπών οπωροκηπευτικών και γεωργικών
φαρμάκων από άλλες χώρες, πρωτοβάθμιους ελέγχους
στα καταστήματα διακίνησης φυτοπροστατευτικών
προϊόντων, εφαρμογή αμπελοοινικής νομοθεσίας, επισκοπήσεις καλλιεργειών, έλεγχος ιδιοπαραγόμενου «πατατόσπορου», εφαρμογή μέτρων που έχουν ληφθεί για
την αντιμετώπιση των εχθρών καραντίνας: Synchytrium
en-dobioticum (καλλιέργεια ανθεκτικών ποικιλιών πατάτας στον παθότυπο 18 του μύκητα), πειραματισμός
για την εξεύρεση του παθότυπου στον μολυσμένο αγρό
του αγροκτήματος Κ. Νευροκοπίου και επιπλέον για τους
ποιοτικούς - φυτοϋγειονομικούς ελέγχους - ελέγχους
υπολειμμάτων στα προϊόντα που θα διακινούνται στην
Αγορά Παραγωγών Δράμας.
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β) Του Τμήματος Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής για:
τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας της Αγοράς Παραγωγών Δράμας, ως προς τις προϋποθέσεις παραγωγής,
καθώς και τον διοικητικό έλεγχο των παραγωγών αυτής,
τη συγκέντρωση στοιχείων από παραγωγούς για το πρόγραμμα RICA, διοικητικούς ελέγχους των προγραμμάτων
βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, διοικητικούς
ελέγχους για την εγκατάσταση κτηνοτροφικών μονάδων.
γ) Του Τμήματος Κτηνιατρικής για: αστυκτηνιατρικούς
ελέγχους καταστημάτων πώλησης τροφίμων και εστίασης, για επιζωοτιολογική επιτήρηση και έλεγχο κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων στα πλαίσια της αντιμετώπισης
νοσημάτων όπως ο καταρροϊκός πυρετός, ο πυρετός του
Δυτικού Νείλου, η ευλογιά των αιγοπροβάτων και για την
εκτέλεση του προγράμματος ενεργητικής επιτήρησης και
αντιμετώπισης της λύσσας και της οζώδους δερματίτιδας.
δ) Του Τμήματος Τοπογραφίας - Εποικισμού - Αναδασμού για: αποτύπωση - χάραξη εκτάσεων και υπόδειξη
αγροτεμαχίων, συμμετοχή υπαλλήλων στην Επιτροπή
Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών, συμμετοχή υπαλλήλων στις Επιτροπές Αναδασμών, διοικητικοί έλεγχοι
και αυτοψίες καταπατημένων εκτάσεων.
8. Το γεγονός ότι, για την αντιμετώπιση των παραπάνω εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών οι υπάλληλοι των
Τμημάτων απασχολούνται πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας, δεδομένου ότι, δεν είναι δυνατόν να διεκπεραιωθούν οι εργασίες εντός του κανονικού ωραρίου
εργασίας.
9. Το γεγονός ότι για την παραπάνω υπερωριακή απασχόληση έχουν προβλεφθεί σχετικές πιστώσεις στον
Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2017 στον Ειδικό
Φορέα 1291 ΚΑΕ 0511.0093 και Ειδικό Φορέα 1292 ΚΑΕ
0511.0001 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, για κάλυψη των παραπάνω αναφερόμενων εργασιών, εγκρίνουμε:
α) Την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή, για το έτος 2017, κατά τις απογευματινές ώρες τις
εργάσιμες μέρες, για εξήντα οκτώ (68) συνολικά υπαλλήλους της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
της Π.Ε. Δράμας.
β) Οι ώρες απογευματινής απασχόλησης ορίζονται κατ’
ανώτατο όριο σε εκατόν είκοσι (120) ώρες το εξάμηνο
για κάθε υπάλληλο, δηλαδή 8.160 ώρες ανά εξάμηνο και
συνολικά 16.320 ώρες.
γ) Η διαπίστωση της ανάγκης για υπερωριακή απασχόληση και η συγκρότηση των συνεργείων θα γίνεται με
απόφαση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας
Δράμας, ο οποίος θα βεβαιώνει και το παρασχεθέν έργο,
ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες έκτακτες, εποχικές ή
επείγουσες ανάγκες της υπηρεσίας.
δ) Το ύψος της προκαλούμενης δαπάνης ανέρχεται στο
ποσό των εβδομήντα έξι χιλιάδων ευρώ, #76.000,00 €#
για τον ειδικό φορέα 1291 και ΚΑΕ 0511.0093 και είκοσι
πέντε χιλιάδων ευρώ #25.0000 €# για τον ειδικό φορέα
1292 και ΚΑΕ 0511.0001 και θα καλυφθούν από πιστώσεις του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017.
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Τεύχος Β’ 557/23.02.2017

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Δράμα, 25 Ιανουαρίου 2017
Ο Περιφερειάρχης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΤΙΟΣ
Ι

Αριθ. οικ.1623/18645
(2)
Διαπίστωση ανάγκης για υπερωριακή απασχόληση, καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης
με αμοιβή για υπαλλήλους της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής
Ενότητας Τρικάλων Περιφέρειας Θεσσαλίας, για
το έτος 2017.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.A΄/7.06.2010).
2. Τις διατάξεις του π.δ. 129/2010 «Οργανισμός της
Περιφέρειας Θεσσαλίας» (ΦΕΚ 222/τ.A΄/27.12.2010).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές
ρυθμίσεις ...» (ΦΕΚ 176/τ.A΄/16.12.2015).
4. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 91 του ν. 4270/
2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας
...» (ΦΕΚ 143/τ.A΄/28.06.2014).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98 A΄).
6. Την υπ’ αριθ. 2/1757/0026/10-01-2017 απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός δικαιολογητικών
για την καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών, εργασία» (ΦΕΚ
17/τ.Β΄/12.01.2007).
7. Την υπ’ αριθ. 1416/2016 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας «Έγκριση δαπάνης
και διάθεση πίστωσης για υπερωριακή απασχόληση
υπαλλήλων της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών
της Π.Ε Τρικάλων για το έτος 2017» (ΑΔΑ: ΩΤΡΧ7ΛΡ-ΦΞ5).
8. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή,
για το έτος 2017, για δώδεκα (12) υπαλλήλους της Δ/νσης
Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε Τρικάλων, κατά τις
εργάσιμες ημέρες και απογευματινές ώρες, πέραν του
κανονικού ωραρίου εργασίας και μέχρι την 22η ώρα, για
τον έλεγχο Σχολών Εκπαίδευσης Οδηγών αυτοκινήτων
και Σχολών ΠΕΙ καθώς και άλλων σχετικών ελέγχων (ΚΥΘΕΟ, Ιδιωτικά ΚΤΕΟ), οργάνωση και διευθέτηση αρχείων
αυτοκινήτων, Διπλωμάτων, Τεχνικού Τμήματος και ΚΤΕΟ
και συμμετοχή σε πρακτικές εξετάσεις.
9. Το γεγονός ότι για την υπερωριακή, απογευματινή
εργάσιμων ημερών εργασία προβλέπονται σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017
της Περιφέρειας Θεσσαλίας/Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, αποφασίζουμε:
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Την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή, για το έτος 2017, κατά τις εργάσιμες ημέρες και απογευματινές ώρες πέραν του κανονικού ωραρίου και μέχρι
την 22η ώρα, για υπαλλήλους της Δ/νσης Μεταφορών
και Επικοινωνιών της Π.Ε Τρικάλων, προκειμένου για τον
έλεγχο Σχολών Εκπαίδευσης Οδηγών αυτοκινήτων και
Σχολών ΠΕΙ καθώς και άλλων σχετικών ελέγχων (ΚΥΘΕΟ,
Ιδιωτικά ΚΤΕΟ), οργάνωση και διευθέτηση αρχείων αυτοκινήτων, Διπλωμάτων, Τεχνικού Τμήματος και ΚΤΕΟ
και συμμετοχή σε πρακτικές εξετάσεις.
Ορίζουμε ότι:
α) ο αριθμός του προσωπικού της Δ/νσης Μεταφορών
και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων
που δύναται να απασχοληθεί υπερωριακά είναι συνολικά
δώδεκα (12) υπάλληλοι,
β) οι ώρες της απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης είναι κατ’ ανώτερο όριο εκατόν είκοσι (120) ώρες
ανά εξάμηνο για κάθε υπάλληλο και συνολικά δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500,00) ώρες για το έτος 2017.
Θα εκδοθεί απόφαση συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης, στην οποία θα αναγράφονται
ονομαστικά οι συμμετέχοντες υπάλληλοι ανά εξάμηνο,
η κατηγορία και το μισθολογικό κλιμάκιό τους, καθώς
και οι ώρες απασχόλησής τους.
Για την υπερωριακή εργασία θα τηρείται ξεχωριστό
δελτίο παρουσίας των υπαλλήλων και ο Προϊστάμενος
της Δ/νσης βεβαιώνει την υπερωριακή απασχόληση των
υπαλλήλων του για το υπερωριακά παρασχεθέν έργο.
Η προκαλούμενη δαπάνη, η οποία ανέρχεται στο ποσό
των 10.000,00 ευρώ συνολικά, θα βαρύνει εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού για το οικονομικό
έτος 2017 της Περιφέρειας Θεσσαλίας/ Π.Ε Τρικάλων,
Ειδ. Φορέα 073 και ΚΑΕ 0511 (με εγγεγραμμένη πίστωση
80.000 Ευρώ).
Η ισχύς της παρούσας άρχεται από την ημερομηνία
δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Τρίκαλα, 3 Φεβρουαρίου 2017
Ο Περιφερειάρχης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
Ι

Αριθ. απόφ. 1367
(3)
Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας και εργασίας προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής (νυχτερινών εργασίμων
ημερών και ημερησίων Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών) του μόνιμου και ΙΔΑΧ προσωπικού
του Δήμου Πάρου για το A΄ εξάμηνο του έτους
2017.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 58 παρ. 1 περ. δ΄
του ν. 3852/2010 (87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική
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της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης πρόγραμμα Καλλικράτης» περί συστάσεως Δήμων και
καθορισμού αρμοδιοτήτων του Δημάρχου.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 176 του ν. 3584/2007
περί «Κύρωσης του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και
Κοινοτικών Υπαλλήλων». (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28-6-2007).
3. Τις διατάξεις του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/
16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων
δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες
διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» και συγκεκριμένα:
α. της παρ. 1 περ. (δ) του άρθρου 7, που καθορίζει το
πεδίο εφαρμογής των άρθρων του κεφ. Β΄ του ανωτέρω
νόμου, στο οποίο εντάσσονται οι μόνιμοι και οι Ι.Δ.Α.Χ.
και Ι.Δ.Ο.Χ. υπάλληλοι των ΟΤΑ α΄ βαθμού,
β. του άρθρου 34, περί καταργήσεως γενικών ή ειδικών
διατάξεων κατά το μέρος που αυτές ρύθμιζαν θέματα
που θίγονται από τις διατάξεις του κεφ. Β΄ του ανωτέρω
νόμου,
γ. του άρθρου 20, με τις οποίες καθορίζονται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις έγκρισης της καθιέρωσης
εργασίας καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου
και προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου του
προσωπικού των ΟΤΑ α΄ βαθμού, καθώς και το ύψος
αμοιβής αυτής κατά περίπτωση.
4. Την υπ’ αριθ. 2/1015/ΔΕΠ/5-1-2016, εγκύκλιο του
Υπουργείου Οικονομικών, με θέμα «Παροχή οδηγιών
για την εφαρμογή των διατάξεων του κεφαλαίου Β΄ του
ν. 4354/2015 (176 Α΄).
5. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του ν. 2503/
1997 (ΦΕΚ 107/Α/30-5-1997).
6. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 4258/
2014 που ορίζουν ανώτατο όριο υπερωριακής εργασίας
κατά τις νυχτερινές ώρες, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες
ημέρες για το προσωπικό που υπηρετεί στην υπηρεσία
καθαριότητας των ΟΤΑ α΄ βαθμού.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 3879/2011 (ΦΕΚ
138/Α/10-6-20111) με τις οποίες καθορίζεται το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο εργασίας των υπαλλήλων του
Δημοσίου, των ΟΤΑ και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.
8. Την υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/25-7-2011 (ΦΕΚ
1659/Β/26-7-2011) απόφαση του Υπουργού Διοικητικής
Μεταρρύθμισης με θέμα «Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων του Δημοσίου και
των Ν.Π.Δ.Δ.».
9. Την υπ’ αριθ. 194/2011 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Πάρου σχετικά με την καθιέρωση εξαιρέσεων από την 5νθήμερη εργασία και 24ωρη -18ωρη
λειτουργία υπηρεσιών του Δήμου Πάρου, η οποία επικυρώθηκε με την υπ’ αριθ. 6427/11/9-4-2012 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1461/Β/3-5-2012.
10. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Πάρου (ΦΕΚ 2583/Β/
24-9-2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 1507/
Β/20-6-2013).
11. Την υπ’ αριθ. 1086/30-12-2014 απόφαση Δημάρχου, σχετική με την τοποθέτηση του προσωπικού στις
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οργανικές μονάδες, όπως αυτή έχει συμπληρωθεί, τροποποιηθεί και ισχύει.
12. Την υπ’ αριθ. 381/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου με την οποία ψηφίστηκε ο
προϋπολογισμός του έτους 2016, στον οποίο έχουν
εγγραφεί οι πιο κάτω πιστώσεις στους αντίστοιχους
Κ.Α. ως εξής:
Α. Γενικές Υπηρεσίες Κ.Α. 00-6032 το ποσό των 500,00.
Β. Διοικητικές - Οικονομικές Υπηρεσίες Κ.Α 10-6012
το ποσό των 2.300,00 € και Κ.Α. 10-6022 το ποσό των
1.800,00 €.
Γ. Υπηρεσίες Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού Κ.Α
20-6012 το ποσό των 33.000,00 €, Κ.Α 20-6022 το ποσό
των 2.500,00 € και ΚΑ 20-6042 το ποσό των 14.100,00 €.
Δ. Υπηρεσία Δημοτικής Αστυνομίας Κ.Α. 50-6012 το
ποσό των 900,00 €.
Ε. Λοιπές υπηρεσίες Κ.Α. 70-6042 το ποσό των 1.500,00 €.
13. Την υπ’ αριθ. 17003/15-12-2016 ανακεφαλαιωτική
βεβαίωση του γραφείου μισθοδοσίας.
14. Το γεγονός ότι για την αντιμετώπιση εποχιακών,
έκτακτων, επειγουσών και όλως απρόβλεπτων αναγκών
υπάρχει ανάγκη υπερωριακής εργασίας απογευματινής,
στο μόνιμο και ΙΔΑΧ προσωπικού του Δήμου και συγκεκριμένα:
- Για την καθαριότητα και τον ευπρεπισμό των οικισμών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και κυρίως
κατά τους θερινούς μήνες, την αποκομιδή των απορριμμάτων και τη συνεχή λειτουργία της υπηρεσίας
καθαριότητας, κλάδεμα των υψηλών δένδρων και
την αποκομιδή κλαδιών από τις κλαδεύσεις, για τις
ανάγκες άρδευσης των πάρκων κατά τους θερινούς
μήνες.
- Για τις επιβλέψεις σε εκδηλώσεις, εθνικές επετείους,
τοποθετήσεις εορταστικών διάκοσμων.
- Για τη συντήρηση δημοτικών και σχολικών κτιρίων,
τοποθετήσεις εξέδρων σε πολιτιστικές εκδηλώσεις και
εθν. επετείους.
- Για τη διοργάνωση επετειακών και κοινωνικών εκδηλώσεων και υλοποίηση επιμορφωτικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
- Για την επικοινωνία του Δημάρχου και των λοιπών
Δημοτικών Αρχών με το κοινό και την γραμματειακή
τους υποστήριξη.
- Τη λειτουργία του Ληξιαρχείου.
- Για την αντιμετώπιση των αναγκών που προέκυψαν
από την εφαρμογή του Καλλικράτη και των πρόσθετων
αρμοδιοτήτων οι οποίες δεν συνοδεύτηκαν από την μεταφορά προσωπικού.
- Τις υπηρεσιακές ανάγκες που παρουσιάζονται
στους διάφορους τομείς από την έλλειψη προσωπικού
λόγω συνταξιοδοτήσεων, και την αδυναμία προσλήψεων λόγω αναστολής των διορισμών στο δημόσιο
τομέα.
- Την υποχρέωση χορήγησης των κανονικών αδειών
των υπαλλήλων.
- Την υπηρεσιακή ανάγκη που δημιουργείται κατά
το τρέχον έτος για την τήρηση των πρακτικών των
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και των
Συμβουλίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων,
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και οι οποίες επιβάλλουν την απασχόληση προσωπικού
των διοικητικών - οικονομικών υπηρεσιών και της Υπηρεσίας Καθαριότητας πέραν του κανονικού ωραρίου
εργασίας.
15. Επιπλέον κρίθηκε απαραίτητη η αποζημίωση
για τις νυχτερινές ώρες εργασίμων ημερών προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής και τις
ημερήσιες ώρες Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών
προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής,
του μόνιμου και ΙΔΑΧ προσωπικού των υπηρεσιών
καθαριότητας, προκειμένου να περισυλλέγονται τα
απορρίμματα γρηγορότερα σε όλο το νησί λόγω της
μειωμένης κίνησης στους δρόμους κατά τις νυχτερινές ώρες, δίχως να παρεμποδίζεται η κυκλοφορία,
πολύ περισσότερο δε κατά τους μήνες που η τουριστική κίνηση είναι αυξημένη και προς αντιμετώπιση
εκτάκτων, κατεπειγουσών, εποχιακών και όλως απρόβλεπτων αναγκών ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς
μήνες που λειτουργούν τα καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος όλο το εικοσιτετράωρο, τα ξενοδοχεία και οι λοιπές επιχειρήσεις που σχετίζονται με
τον τουρισμό και υπάρχει σημαντική ρύπανση των
χώρων και σωρεύεται μεγάλος όγκος απορριμμάτων
και το νησί πρέπει να καθαρίζεται και τις Κυριακές,
αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης των μονίμων και Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου
Χρόνου υπαλλήλων του Δήμου, για το A΄ εξάμηνο του
έτους 2017, κατά τις απογευματινές ώρες των εργάσιμων
ημερών.
2. Για το μόνιμο και Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου
Χρόνου προσωπικό της Υπηρεσίας Καθαριότητας,
καθιερώνουμε απογευματινή υπερωριακή εργασία,
νυχτερινή εργασία εργάσιμων ημερών από 22:00
έως 06:00 προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής καθώς και ημερήσια εργασία από 06:00
έως 22:00 Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών προς
συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, για το A΄ εξάμηνο
του έτους 2017.
Α. Για το προσωπικό που αμείβεται από τους Κ,Α. 106012 και 10-6022 (Οικονομικές Διοικητικές και Λοιπές
Υπηρεσίες διοικητικού χαρακτήρα).
Για δέκα πέντε (15) μόνιμους και ΙΔΑΧ υπαλλήλους,
των Διοικητικών, Οικονομικών και λοιπών υπηρεσιών
και έναν (1) υπάλληλο ΙΔΑΧ του Τμήματος Προγραμματισμού Μηχανοργάνωσης και Πληροφορικής, έως είκοσι
(20) ώρες το μήνα ανά υπάλληλο.
Β. Για το προσωπικό που αμείβεται από τους Κ,Α. 006032 Για δύο (2) Ειδικούς Συνεργάτες του Δημάρχου, έως
είκοσι (20) ώρες το μήνα ανά υπάλληλο.
Γ. Για το προσωπικό που αμείβεται από τους Κ.Α. 506012 Για δύο (2) Δημοτικούς Αστυνομικούς ΔΕ έως είκοσι
(20) ώρες το μήνα ανά υπάλληλο
Δ. Για το προσωπικό που αμείβεται από τους Κ.Α. 206012 και 20-6022.
Για τους παρακάτω υπαλλήλους του Τμήματος Καθαριότητας και Πρασίνου
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Α/Α

1.
2.
3.
4.
5.

ΚΛΑΔΟΣ

ΤΕ13 - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
ΥΕ2 - ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΕ29 - ΟΔΗΓΟΙ
YΕ13 - ΟΔΗΓΟΣ ΤΡΙΤΡΟΧΟΥ
ΥΕ16 - ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
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ΕΡΓΑΣΙΑ
ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ
ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ
ΑΠΟ
ΑΡΓΙΩΝ ΠΡΟΣ
ΥΠΕΡΩΡΙΑ
22.00-06.00
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ
ΠΡΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΤΗΣ
ΜΕΧΡΙ 22.00
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΤΗΣ
ΑΠΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ
06.00-22.00
1
40
10
40
1
40
10
40
11
660
440
660
1
60
40
60
12
720
720
760

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.ΑΧ.
ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΠΟ
ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΕΡΩΡΙΑ
22.00-06.00
ΑΡΓΙΩΝ ΠΡΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
Α/Α
ΚΛΑΔΟΣ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ
ΠΡΟΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΜΕΧΡΙ 22.00
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ
ΤΗΣ
ΤΗΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟ 06.00-22.00
1. ΔΕ2 - ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
1
60
40
60
2. ΔΕ - ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ
1
40
10
40
3. ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
2
120
120
192
Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους 41.000,00 € η οποία βαρύνει τους ΚΑ του προϋπολογισμού
του οικ. έτους 2017 ως εξής:
Κ.Α 00-6032 με το ποσό των 500,00 €
Κ.Α 10-6012 με το ποσό των 2.300,00 €
Κ.Α. 10-6022 με το ποσό των 1.800,00 €
Κ.Α 20-6012 με το ποσό των 33.000,00 €
Κ.Α 20-6022 με το ποσό των 2.500,00 €
Κ.Α. 50-6012 με το ποσό των 900,00 €
Οι σχετικές δαπάνες σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υπερβούν το ύψος των πιστώσεων του προϋπολογισμού, όπως έχουν κατανεμηθεί ως άνω.
Τα παραπάνω αναφερόμενα όρια αριθμού υπαλλήλων και ωρών απασχόλησης δύνανται να πραγματοποιηθούν
μόνο εφόσον το επιβάλουν οι ανάγκες της υπηρεσίας, για το λόγο αυτό η κατανομή των ωρών απασχόλησης θα
γίνεται κάθε φορά με απόφαση Δημάρχου, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και κατόπιν μηνιαίας βεβαίωσης
των καθ’ ύλη αρμοδίων οργάνων ή των Προϊσταμένων Δ/νσεων.
Επιτρέπεται η εναλλάξ απασχόληση των υπαλλήλων, με την προϋπόθεση ότι δεν θα γίνει υπέρβαση του ανώτατου αριθμού ωρών ανά υπάλληλο, καθώς και του συνολικού αριθμού ωρών που προκύπτει για την κάθε υπηρεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Πάρος, 19 Δεκεμβρίου 2016
Ο Δήμαρχος
ΜΑΡΚΟΣ ΚΩΒΑΙΟΣ
Ι

Αριθ. 122
(4)
Έγκριση προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και
Φυσικού Αερίου ΤΕ και Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με τίτλο: «ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΙ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 80 παρ. 11 περ. α΄ του ν. 4009/2011 (A΄ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των
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σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις
του άρθρου 47 περ. γ του ν. 4025/2011 (A΄ 228), του άρθρου 5 παρ. 8 του ν. 4076/2012 (A΄ 159) και του άρθρου
34 παρ. 2 του ν. 4115/2013 (A΄ 24) και του άρθρου 34 του
ν. 4301/2014 (A΄ 223).
β) Του άρθρου 80 παρ. 12 περ. δ΄ του ν. 4009/2011 (A΄
195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των
σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις
του άρθρου 98 του ν. 4310/2014 (A΄258).
γ) Του άρθρου 38 του ν. 4009/2011 (A΄ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»,
όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 13
παρ. 2 περ. στ΄ του ν. 4076/2012 (A΄ 159) και του άρθρου
73 παρ. 5 του ν. 4316/2014 (A΄ 270).
δ) Του ν. 3685/2008 (A΄ 148) «Θεσμικό πλαίσιο για τις
μεταπτυχιακές σπουδές» (και ιδίως των άρθρων 2, 4 και
6), όπως τροποποιήθηκε διαδοχικά με τις διατάξεις του
άρθρου 24 του ν. 3696/2008 (A΄ 177), του άρθρου 27
του ν. 3794/2009 (A΄ 156) και του άρθρου 37 παρ. 5 του
ν. 3848/2010 (A΄ 71).
ε) Του ν. 3374/2005 (A΄ 189) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα
Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
στ) Της υπ’ αριθ. Φ.5/89656/Β3/2007 (Β΄ 1466) υπουργικής απόφασης «Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς
και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων».
ζ) Του π.δ. 87/2013 (A΄ 129): «Μετονομασία του ΤΕΙ
Καβάλας σε ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων - Συγχώνευση Τμημάτων - Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων Ίδρυση Σχολής - Συγκρότηση Σχολών του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», όπως τροποποιήθηκε με
το π.δ. 127/2013 (A΄ 190), με το οποίο το ΤΕΙ Καβάλας
μετονομάστηκε σε ΤΕΙ ΑΜΘ.
2. Την υπ’ αριθ. 614/2.5.2011 έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος Τεχνολογίας Πετρελαίου και
Φυσικού Αερίου του ΤΕΙ Καβάλας από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης.
3. Την υπ’ αριθ. 5η/17-1-2017 (θ.1ο) πράξη της Γενικής
Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Μηχανικών
Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε και Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε..
4. Την υπ’ αριθ. 1η/19-01-2017 πράξη της συνέλευσης
ειδικής σύνθεσης του ΤΕΙ ΑΜΘ.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, εγκρίνουμε:
Από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 τη λειτουργία
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του
Τμήματος Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου ΤΕ και Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ με τίτλο
«ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» σύμφωνα με τα εξής:
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Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου ΤΕ και Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ της
Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τεχνολογικού
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό
έτος 2017-2018 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(ΠΜΣ) με τίτλο «ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» σύμφωνα τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148, τ.A΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 2
Αντικείμενο και Σκοπός του ΠΜΣ
Αντικείμενο του προγράμματος είναι η Νανοτεχνολογία με έμφαση στις Βιομηχανικές Εφαρμογές αυτής.
Σκοπός του προγράμματος είναι η εμβάθυνση, επέκταση και παραγωγή γνώσης στο υπόψη αντικείμενο
με τη χρήση προηγμένου εξοπλισμού υπερύψηλης
τεχνολογίας καθώς και η εφαρμογή της ούτως παραχθείσας γνώσεις στην επιχειρηματική και παραγωγική
διαδικασία. Στόχοι του ΠΜΣ είναι: α) να συμβάλει στο
να κατακτήσουν οι φοιτητές του τις θεωρητικές και τεχνικές γνώσεις που είναι απαραίτητες προκειμένου να
ερευνήσουν και να ερμηνεύσουν την πολυπλοκότητα
της φύσης σε νανοκλίμακα και β) να εφοδιαστούν με
τα αναγκαία επιστημονικά και μεθοδολογικά εργαλεία
ώστε να είναι ικανοί να εισάγουν την Νανοτεχνολγία
στη βιομηχανική παραγωγή και την εν γένει επιχειρηματική δραστηριότητα επ’ ωφελεία της οικονομίας και
της κοινωνίας.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός τίτλος
Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
Ερευνητικού Χαρακτήρα (ΜΔΕ-ΕΧ), 120 Πιστωτικών Μονάδων (ECTS), στη «ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ». Ο αντίστοιχος
αγγλικός τίτλος είναι “MPhil in Nanotechnology”.
Άρθρο 4
Κατηγορίες υποψηφίων
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ
(Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής καθώς και πτυχιούχοι ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του ΜΔΕ-ΕΧ είναι δύο έτη, ήτοι τέσσερα (4) εξάμηνα σπουδών, εκ των
οποίων το πρώτο εξάμηνο διατίθεται στη διδασκαλία
μαθημάτων και τα υπόλοιπα τρία στην έρευνα και τη
συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων και Έρευνας
Το ΠΜΣ είναι πλήρους φοίτησης. Κατά τη διάρκεια των
σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται:
α) στην παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση των μεταπτυχιακών μαθημάτων,
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β) σε συνεχή παρουσία στους εργαστηριακούς χώρους
έρευνας, και
γ) στην εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και τη δημόσια υποστήριξη αυτής ενώπιον
ειδικής επιτροπής. Ο συνολικός αριθμός των μαθημάτων του προγράμματος που πρέπει να παρακολουθήσουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι πέντε
(5). Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε έξι (6) πιστωτικές
μονάδες που συνολικά αντιστοιχούν σε τριάντα (30)
πιστωτικές μονάδες για το πρώτο εξάμηνο σπουδών.
Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε
ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες. Για την απόκτηση
ΜΔΕ-ΕΧ απαιτούνται εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές
μονάδες. Το πρόγραμμα διδάσκεται στην Ελληνική
γλώσσα η διπλωματική εργασία μπορεί να είναι στην
αγγλική.
Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων και έρευνας έχει
ως εξής:
Α ΕΞΑΜΗΝΟ
α/α
1
2
3
4
5

ΜΑΘΗΜΑ
Νανοτεχνολογία
Νανοϋλικά
Οργανολογία
Βιομηχανικές Εφαρμογές
Ερευνητική Μεθοδολογία
ΣΥΝΟΛΟ

ECTS
6
6
6
6
6
30

Β-Γ-Δ ΕΞΑΜΗΝΑ
α/α
1

ΕΡΕΥΝΑ
Μεταπτυχιακή
Διπλωματική Εργασία

ECTS
90

Η τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων
και τυχόν ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων θα γίνονται με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων, της ΓΣΕΣ
του Τμήματος, και έγκρισής τους από την ΣΕΣ του ΤΕΙ
ΑΜΘ.
Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε δεκαπέντε (15) κατά έτος. Επιπλέον του
αριθμού των εισακτέων γίνονται δεκτοί και υπότροφοι
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3685/2008
(Α΄ 148).
Άρθρο 8
Προσωπικό
Στη διδασκαλία των μαθημάτων μπορούν να συμμετέχουν εκτός από μέλη ΕΠ του οικείου τμήματος
και μέλη ΕΠ άλλων ΤΕΙ ή μέλη ΔΕΠ των πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και άλλες
κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 5 του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ Α΄ 148). Την
έρευνα καθοδηγεί τριμελής επιτροπή που ορίζεται
με απόφαση της ΓΣΕΣ και αποτελείται από διδάσκοντες, κατά τα ως άνω, που διαθέτουν τα προσόντα
του ερευνητή.
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Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του οικείου Τμήματος καθώς και το Εργαστήριο Ήφαιστος καλύπτει τις
ανάγκες λειτουργίας του Προγράμματος (προχωρημένος
εργαστηριακός εξοπλισμός, κατάλληλη κτιριακή υποδομή, μηχανουργείο, βιβλιοθήκη, κ.λπ.).
Άρθρο 10
Διάρκεια λειτουργίας
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος
2024-25 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α
του άρθ. 80 του ν. 4009/2011(ΦΕΚ 195, τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Το 2025 θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του.
Άρθρο 11
Κόστος λειτουργίας
Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ υπολογίζεται
€ 50.000 και κατανέμεται ως εξής:
α/α
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
€
%
Δαπάνες Δημοσίευσης σε
1
5.000
10
Επιστημονικά Περιοδικά
Συμμετοχή Φοιτητών σε
2
5.000
10
Συνέδρια
Διοικητική και Τεχνική
3
5.000
10
Υποστήριξη
4
Δαπάνες Μετακίνησης
5.000
10
Ανανέωση - Συντήρηση
5
7.500
15
Εξοπλισμού
6
Αναλώσιμα
5.000
10
7
ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΜΘ
5.000
10
8
ΤΕΙ ΑΜΘ
12.500
25
ΣΥΝΟΛΟ
50.000 100
Το ΠΜΣ είναι χωρίς δίδακτρα και οι διδάσκοντες σε
αυτό δεν αμείβονται. Το κόστος λειτουργίας του θα καλυφθεί από χορηγίες, ερευνητικά προγράμματα, παροχές,
δωρεές και κληροδοτήματα, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 8 του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ A΄ 148), όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και από το κόστος υποβολής φακέλου (500 ευρώ) των επιλεχθέντων φοιτητών
και από μέρος των εσόδων των αυτοχρηματοδοτούμενων ΠΜΣ του οικείου τμήματος.
Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα
απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Καβάλα, 27 Ιανουαρίου 2017
Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

4830

Αριθ. 266
(5)
Ένταξη μέλους κατηγορίας Ε.Τ.Ε.Π. στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/τ.Α΄/
24-11-1983) «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 195,
τ.A΄) και ειδικότερα τα άρθρα 29 και 79 του ανωτέρω
νόμου.
3. Τις διατάξεις του ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα,
διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής
και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των
ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και
άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» και ειδικότερα το άρθρο
68 του ανωτέρω νόμου περί ρυθμίσεως θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,
παρ. 3 Ειδικές κατηγορίες διδακτικού και εργαστηριακού
προσωπικού των Α.Ε.Ι. παρ. 3 (ΦΕΚ 32 Α΄/2014), όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 4386/2016
«Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ A΄
83/τ.A΄/11-5-2016).
4. Τις διατάξεις του ν. 4264/2014 «Προσωπικό Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» και ειδικότερα του
άρθρου 55 παρ. 1 και 2 (ΦΕΚ 118/15-5-2014/τ.A΄) του
ανωτέρω νόμου, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27
παρ.5 του νόμου 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ A΄83/τA΄/11-5-2016).
5. Τις διατάξεις του υπ’ αριθ. 102/5.6.2013 π.δ. ΦΕΚ 136,
τ.A΄) «Μετονομασία του Τ.Ε.Ι. Σερρών σε Τ.Ε.Ι. Κεντρικής
Μακεδονίας - Συγχώνευση - Κατάργηση Τμημάτων Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας»,
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το υπ’ αριθ.
127/2013 π.δ. (ΦΕΚ 190, τ.A΄).
6. Την υπ’ αριθ. 2705/Ε5/9.1.2013 υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 593, τ.Υ.Ο.Δ.Δ./31.12.2012) με την οποία διαπιστώνεται ο διορισμός του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Σερρών, με
τετραετή θητεία από 1.1.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΙΕ9-ΜΥΟ) και τις
διατάξεις του άρθρου 34 παρ. 6 του ν. 4115/2013.
7. Την υπ’ αριθ. 222/07-11-2016 αίτηση της Λαζογιάννη
Ζωής μέλους κατηγορίας Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και
Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, για ένταξη
στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π.

Τεύχος Β’ 557/23.02.2017

8. Την υπ’ αριθ. 246/21-12-2016 (ΑΔΑ:7ΘΒΘ469143ΝΜ3) απόφαση του Διευθυντή της Σχολής Διοίκησης
και Οικονομίας Δρ. Ευάγγελου Κεχρή Καθηγητή, περί
ορισμού Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής και το από
31-01-2017 πρακτικό της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την ένταξη της Λαζογιάνη Ζωής μόνιμου μέλους
ΕΤΕΠ κατόχου μεταπτυχιακού διπλώματος με γνωστικό
αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο που
θεραπεύει το Τμήμα, στην κατηγορία Εργαστηριακού
Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.)
9. Την υπ’ αριθ. 19/21-12-2016 απόφαση της Συνέλευσης του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.
10. Το υπ’ αριθ. 1/2-02-2017 απόσπασμα πρακτικού
της Διεύθυνσης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας το
οποίο ομόφωνα αποφάσισε την ένταξη της Λαζογιάννη
Ζωής μέλους κατηγορίας Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής στην κατηγορία Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), διότι διαθέτει
τα απαιτούμενα από το Νόμο προσόντα.
11. Το γεγονός ότι με την πράξη αυτή δεν προκύπτει
μισθολογική και βαθμολογική διαφορά και δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού,
διαπιστώνουμε:
Την ένταξη της Λαζογιάννη Ζωής του Βασιλείου η
οποία υπηρετεί σε οργανική θέση μόνιμου μέλους Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του
Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Τ.Ε.Ι.
Κεντρικής Μακεδονίας, στην κατηγορία του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), με γνωστικό αντικείμενο «Τραπεζική Χρηματοοικονομική και Ποσοτική
Ανάλυση Δεδομένων», διατηρώντας την κατά το χρόνο
ένταξης βαθμολογική και μισθολογική της κατάσταση
έως την έκδοση του προβλεπόμενου στην παράγραφο
6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 προεδρικού διατάγματος και του προβλεπόμενου Οργανισμού του Ιδρύματος, επειδή κατά το χρόνο υποβολής της αιτήσεώς της
διαθέτει τα προσόντα που ορίζονται στην παράγραφο
2 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011.
Η οργανική θέση της κατηγορίας του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στην οποία
υπηρετεί η προαναφερόμενη μετατρέπεται αυτοδίκαια
με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξής της σε
αντίστοιχη θέση της κατηγορίας του Εργαστηριακού
Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Σέρρες, 6 Φεβρουαρίου 2017
Ο Πρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ
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