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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ. 120/2016
(1)
Τροποποίηση της αριθμ. 160912/Β7/7−10−2014 (ΦΕΚ 2777
τ. Β΄/16−10−2014) υπουργικής απόφασης «Αντικατάστα−
ση της υπ’ αριθμ. 89/Β7/19−04−2006 (ΦΕΚ 573/τ. Β΄)
Υ.Α. όπως έχει τροποποιηθεί με νεότερες αποφάσεις
και αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρί−
τειου Πανεπιστημίου Θράκης με τίτλο «Διοίκηση Επι−
χειρήσεων» (MBA: Master of Business Administration) –
Αναμόρφωση του προγράμματος».

Τροποποίηση της αριθμ. 160912/Β7/7−10−2014 (ΦΕΚ 2777
τ. Β΄/16−10−2014) υπουργικής απόφασης «Αντικα−
τάσταση της υπ’ αριθμ. 89/Β7/19−04−2006 (ΦΕΚ
573/τ. Β΄) Υ.Α. όπως έχει τροποποιηθεί με νε−
ότερες αποφάσεις και αφορά στο Πρόγραμ−
μα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος
Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πα−
νεπιστημίου Θράκης με τίτλο «Διοίκηση Επιχει−
ρήσεων» (MBA: Master of Business Administration) –
Αναμόρφωση του προγράμματος». ................................

1

Τροποποίηση της αριθμ. 6886/08−06−2015 (ΦΕΚ 1182/
19−06−2015, τ. Β΄) πρυτανικής πράξης Ίδρυσης Ερ−
γαστηρίου με την επωνυμία «Εργαστήριο Ανθο−
κομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου» στο Τμήμα
Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού
Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστη−
μών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας .............................. 2
Πραγματοποίηση εργασίας καθ’ υπέρβαση του υπο−
χρεωτικού ωραρίου για το έτος 2016 στον ΤΟΕΒ
Καρυώτισσας ..................................................................................... 3
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού του
Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε. ............... 4
Έγκρισης υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού
Ε.Ε.Σ.Σ.Σ.T.Y. A.E. για το έτος 2016. ................................. 5

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Διόρθωση σφάλματος στην 2897/28−3−2016 απόφαση
του Πρύτανη Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 896/1−4−2016 (τ. Β΄).. 6

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 8 του
Ν. 4009/2011 «Για τη δομή, λειτουργία διασφάλιση της
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά−
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 159 Α΄), οι οποίες
αναφέρονται στις αρμοδιότητες του Πρύτανη.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6
(ΦΕΚ 148, τ. Α΄), «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές
σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του
άρθρ. 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177, τ. Α΄), του άρθρου
27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 τ. Α΄) και της παρ. 5 του
άρθρου 37 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ. Α΄) και της παρ. 19
του αρ. 8 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 159/τ. Α΄).
3. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του
Ν. 4009/2011(ΦΕΚ 195 τ. Α΄), «Δομή, λειτουργία, διασφάλι−
ση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώ−
τατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε
με τις διατάξεις του άρθρου 47 παρ. γ΄ του Ν. 4025/2011
(ΦΕΚ 228 τ. Α΄), του άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 4076/2012
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(ΦΕΚ 159 τ. Α΄), του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013
(ΦΕΚ 24 τ. Α΄) και του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ
223 τ. Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ
223 τ. Α΄) «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευ−
τικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα
και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας
Θρησκευμάτων και λοιπές διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 τ. Α΄) «Δι−
ασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο−
νάδων − Παράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ. Α΄).
7. Τις διατάξεις του Π.δ. 86/2013 (ΦΕΚ 124 τ. Α΄) «Συγ−
χώνευση Τμημάτων, ίδρυση − συγκρότηση − ανασυγκρό−
τηση Σχολών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης».
8. Την υπ’ αριθμ. 89/Β7/19−04−2006 (ΦΕΚ 573/τ. Β΄) Υ.Α.
«Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Τμήματος Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με τίτλο «Δι−
εθνείς Οικονομικές και Επιχειρηματικές Σχέσεις» όπως
έχει τροποποιηθεί με τις αριθμ. 504/Β7/06−02−2009 (ΦΕΚ
285/τ. Β΄), 94139/Β7/16−08−2012 (ΦΕΚ 2398/τ. Β΄), 160912/
Β7/07−10−2014 (ΦΕΚ 2777/τ. Β΄) και 65/2015/08−04−2015
(ΦΕΚ 747/29−04−2015/τ. Β΄) αποφάσεις.
9. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Οικονομικών Επιστη−
μών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (συνεδρία
15/09−03−2016).
10. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
(συνεδρία 17/10−03−2016).
11. Το με αριθμ. 1736/18−07−2013 έγγραφο της Α.ΔΙ.Π.
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του τακτικού

προϋπολογισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θρά−
κης, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. ΔΠΘ/ΔΟΔ/11303/1473/
28−03−2016 (ΔΠΘ/ΔΑΘ/11304/1059/28−3−2016) βεβαίωση
του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Οικονομικής Δια−
χείρισης, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 160912/Β7/7.10.2014 Υ.Α.
(ΦΕΚ 2777 τ. Β΄/16.10.2014), όπως αυτή τροποποιήθηκε
με νεότερες αποφάσεις, ως ακολούθως:
....................................................................................................................................
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι− Κατευθύνσεις
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευ−
σης (Μ.Δ.Ε.) «Διοίκηση Επιχειρήσεων» (MBA: Master of
Business Administration) εξής κατευθύνσεις:
α) Γενική Διοίκηση (General Management)
β) Χρηματοοικονομικά (Finance)
γ) Διεθνείς Επιχειρηματικές Σχέσεις (International
Business)
δ) Marketing
ε) Μεταφορές και Ναυτιλία (Transportation & Shipping).
Η επιλογή της κατεύθυνσης ορίζεται από την επιλογή
του μαθήματος κατεύθυνσης και την επιλογή και εκτέ−
λεση Διπλωματικής Εργασίας στην ίδια κατεύθυνση.
………………................................…………………………………………………………………………..
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαι−
τούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε 120.
Τα προσφερόμενα μαθήματα διακρίνονται σε μαθήμα−
τα κορμού και σε μαθήματα επιλογής/κατεύθυνσης. Οι
φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
πρώτου επιπέδου πρέπει να παρακολουθήσουν κατά
τη διάρκεια των σπουδών τους συνολικά δεκατρία (13)
μαθήματα. Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων του
Π.Μ.Σ. είναι η ελληνική ή/και η αγγλική γλώσσα. Το πρό−
γραμμα μαθημάτων έχει ως εξής:
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ǹǹ
1.
2.
3.
4.
ȈȊȃȅȁȅ

ǹǯǼȟȐȝȘȞȠ
ȂǹĬǾȂǹȉǹțȠȡȝȠȪȖȚĮȩȜİȢĲȚȢțĮĲİȣșȪȞıİȚȢ
ȉȓĲȜȠȢȂĮșȒȝĮĲȠȢ
ȅȚțȠȞȠȝȚțȐǿĬİȦȡȓĮțĮȚȆȠȜȚĲȚțȒǻȚİșȞȠȪȢ
ǼȝʌȠȡȓȠȣ
ȅȚțȠȞȠȝȚțȐ ǿǿǻȚİșȞȒ ȋȡȘȝĮĲȠȠȚțȠȞȠȝȚțȐ
ȈȣıĲȒȝĮĲĮȊʌȠıĲȒȡȚȟȘȢǹʌȠĳȐıİȦȞțĮȚǻȚȠȓțȘıȘȢ
ǹȞȐȜȣıȘǻİįȠȝȑȞȦȞ

ECTS
7,5
7,5
7,5
7,5
30

Į īȚĮĲȘȞțĮĲİȪșȣȞıȘīİȞȚțȒǻȚȠȓțȘıȘ General Management)
ǺǯǼȟȐȝȘȞȠ
ǹǹ
1.
2.
3.
4.
5.

ȉȓĲȜȠȢȂĮșȒȝĮĲȠȢ
ǻȚİșȞȒȢȋȡȘȝĮĲȠįȠĲȚțȒțĮȚȉȡĮʌİȗȚțȒ
ǻȚȠȚțȘĲȚțȒȁȠȖȚıĲȚțȒ
ȂȑșȠįȠȚǻȚȠȓțȘıȘȢțĮȚȆȡȩȕȜİȥȘȢ
ȆȠȜȣİșȞȚțȑȢǼʌȚȤİȚȡȒıİȚȢ
ȂȐșȘȝĮ
ȀĮȞȠȞȚıĲȚțȩʌȜĮȓıȚȠĲȠȣ
ǼʌȚȜȠȖȒȢ
įȚİșȞȠȪȢİȝʌȠȡȓȠȣ
ȅȚțȠȞȠȝȚțȐĲȦȞȝȘțİȡįȠıțȠʌȚțȫȞȠȡȖĮȞȚıȝȫȞ
ǻȚĮȤİȓȡȚıȘțȚȞįȪȞȦȞ
ȂİĲĮĳȠȡȑȢ țĮȚȃĮȣĲȚȜȓĮ

ECTS
5,5
5,5
6
5,5

7,5

30

ȈȊȃȅȁȅ
īǯǼȟȐȝȘȞȠ
ǹǹ
1.
2.
3.
4.
ȈȊȃȅȁȅ

ȉȓĲȜȠȢȂĮșȒȝĮĲȠȢ
ǻȚİșȞȑȢMarketing
ǻȚİșȞȑȢManagement țĮȚȈĲȡĮĲȘȖȚțȒ
ǼʌȚȤİȚȡȘȝĮĲȚțȩıȤȑįȚȠ
ĬİȦȡȓĮȆĮȚȖȞȓȦȞ ȂȐșȘȝĮǼʌȚȜȠȖȒȢ ȀĮĲİȪșȣȞıȘȢ

ǻǯǼȟȐȝȘȞȠ
ȈȣȖȖȡĮĳȒǻȚʌȜȦȝĮĲȚțȒȢǼȡȖĮıȓĮȢ
ȕ īȚĮĲȘȞțĮĲİȪșȣȞıȘȋȡȘȝĮĲȠȠȚțȠȞȠȝȚțȐ Finance)

ECTS
7,5
7,5
7,5
7,5
30
ECTS
30

ǺǯǼȟȐȝȘȞȠ
ǹǹ
1.

ȉȓĲȜȠȢȂĮșȒȝĮĲȠȢ
ǻȚİșȞȒȢȋȡȘȝĮĲȠįȠĲȚțȒțĮȚȉȡĮʌİȗȚțȒ

ECTS
5,5
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2.
3.
4.
5.

ǻȚȠȚțȘĲȚțȒȁȠȖȚıĲȚțȒ
ȂȑșȠįȠȚǻȚȠȓțȘıȘȢțĮȚȆȡȩȕȜİȥȘȢ
ȆȠȜȣİșȞȚțȑȢǼʌȚȤİȚȡȒıİȚȢ
ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȀȚȞįȪȞȦȞ ȂȐșȘȝĮǼʌȚȜȠȖȒȢ
ȀĮĲİȪșȣȞıȘȢ

5,5
6
5,5
7,5
30

ȈȊȃȅȁȅ
īǯǼȟȐȝȘȞȠ
ǹǹ
1.
2.
3.
4.

ȉȓĲȜȠȢȂĮșȒȝĮĲȠȢ
ǻȚİșȞȑȢMarketing
ǻȚİșȞȑȢManagement țĮȚȈĲȡĮĲȘȖȚțȒ
ǼʌȚȤİȚȡȘȝĮĲȚțȩıȤȑįȚȠ
ȂȐșȘȝĮ
ǻȚİșȞȑȢǻȓțĮȚȠĲȦȞȅȚțȠȞȠȝȚțȫȞ
ǼʌȚȜȠȖȒȢ
ȈȤȑıİȦȞ
ǻȓțĮȚȠĲȠȣİȜİȪșİȡȠȣ
ĮȞĲĮȖȦȞȚıȝȠȪĲȘȢǼǼ
3.ȌȘĳȚĮțȩȂȐȡțİĲȚȞȖț ǲȡİȣȞĮ
ǹȖȠȡȐȢ Digital Marketing &
Research)
ĬİȦȡȓĮȆĮȚȖȞȓȦȞ

ECTS
7,5
7,5
7,5

7,5

30
ǻǯǼȟȐȝȘȞȠ
ECTS
ȈȣȖȖȡĮĳȒǻȚʌȜȦȝĮĲȚțȒȢǼȡȖĮıȓĮȢ
30
Ȗ īȚĮĲȘȞțĮĲİȪșȣȞıȘǻȚİșȞİȓȢǼʌȚȤİȚȡȘȝĮĲȚțȑȢȈȤȑıİȚȢ (International
Business)
ȈȊȃȅȁȅ

ǺǯǼȟȐȝȘȞȠ
ǹǹ
1.
2.
3.
4.
5.

ȉȓĲȜȠȢȂĮșȒȝĮĲȠȢ
ǻȚİșȞȒȢȋȡȘȝĮĲȠįȠĲȚțȒțĮȚȉȡĮʌİȗȚțȒ
ǻȚȠȚțȘĲȚțȒȁȠȖȚıĲȚțȒ
ȂȑșȠįȠȚǻȚȠȓțȘıȘȢțĮȚȆȡȩȕȜİȥȘȢ
ȆȠȜȣİșȞȚțȑȢǼʌȚȤİȚȡȒıİȚȢ
ȀĮȞȠȞȚıĲȚțȩʌȜĮȓıȚȠĲȠȣįȚİșȞȠȪȢİȝʌȠȡȓȠȣ
ȂȐșȘȝĮǼʌȚȜȠȖȒȢȀĮĲİȪșȣȞıȘȢ

ECTS
5,5
5,5
6
5,5
7,5
30

ȈȊȃȅȁȅ
īǯǼȟȐȝȘȞȠ
ǹǹ
1.
2.
3.
4.

ȉȓĲȜȠȢȂĮșȒȝĮĲȠȢ
ǻȚİșȞȑȢMarketing
ǻȚİșȞȑȢManagement țĮȚȈĲȡĮĲȘȖȚțȒ
ǼʌȚȤİȚȡȘȝĮĲȚțȩıȤȑįȚȠ
ȂȐșȘȝĮ
ǻȚİșȞȑȢǻȓțĮȚȠĲȦȞ
ǼʌȚȜȠȖȒȢ
ȅȚțȠȞȠȝȚțȫȞȈȤȑıİȦȞ
ǻȓțĮȚȠĲȠȣİȜİȪșİȡȠȣ
ĮȞĲĮȖȦȞȚıȝȠȪĲȘȢǼǼ

ECTS
7,5
7,5
7,5
7,5
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3. ȌȘĳȚĮțȩȂȐȡțİĲȚȞȖț 
ǲȡİȣȞĮǹȖȠȡȐȢ Digital
Marketing & Research)
ĬİȦȡȓĮȆĮȚȖȞȓȦȞ
ȈȊȃȅȁȅ
ǻǯǼȟȐȝȘȞȠ
ȈȣȖȖȡĮĳȒǻȚʌȜȦȝĮĲȚțȒȢǼȡȖĮıȓĮȢ
į īȚĮĲȘȞțĮĲİȪșȣȞıȘMarketing

30
ECTS
30

ǺǯǼȟȐȝȘȞȠ
ǹǹ
1.
2.
3.
4.
5.

ȉȓĲȜȠȢȂĮșȒȝĮĲȠȢ
ǻȚİșȞȒȢȋȡȘȝĮĲȠįȠĲȚțȒțĮȚȉȡĮʌİȗȚțȒ
ǻȚȠȚțȘĲȚțȒȁȠȖȚıĲȚțȒ
ȂȑșȠįȠȚǻȚȠȓțȘıȘȢțĮȚȆȡȩȕȜİȥȘȢ
ȆȠȜȣİșȞȚțȑȢǼʌȚȤİȚȡȒıİȚȢ
ȂȐșȘȝĮ
ȀĮȞȠȞȚıĲȚțȩʌȜĮȓıȚȠĲȠȣ
ǼʌȚȜȠȖȒȢ
įȚİșȞȠȪȢİȝʌȠȡȓȠȣ
ȅȚțȠȞȠȝȚțȐĲȦȞȝȘțİȡįȠıțȠʌȚțȫȞȠȡȖĮȞȚıȝȫȞ
ǻȚĮȤİȓȡȚıȘțȚȞįȪȞȦȞ
ȂİĲĮĳȠȡȑȢ țĮȚȃĮȣĲȚȜȓĮ

ECTS
5,5
5,5
6
5,5

7,5

30

ȈȊȃȅȁȅ
īǯǼȟȐȝȘȞȠ
ǹǹ
1.
2.
3.
4.

ȉȓĲȜȠȢȂĮșȒȝĮĲȠȢ
ǻȚİșȞȑȢMarketing
ǻȚİșȞȑȢManagement țĮȚȈĲȡĮĲȘȖȚțȒ
ǼʌȚȤİȚȡȘȝĮĲȚțȩıȤȑįȚȠ
ȌȘĳȚĮțȩȂȐȡțİĲȚȞȖț ǲȡİȣȞĮǹȖȠȡȐȢ Digital
Marketing & Research) ȂȐșȘȝĮǼʌȚȜȠȖȒȢ
ȀĮĲİȪșȣȞıȘȢ

ȈȊȃȅȁȅ
ǻǯǼȟȐȝȘȞȠ
ȈȣȖȖȡĮĳȒǻȚʌȜȦȝĮĲȚțȒȢǼȡȖĮıȓĮȢ
İ īȚĮĲȘȞțĮĲİȪșȣȞıȘȂİĲĮĳȠȡȑȢțĮȚȃĮȣĲȚȜȓĮ Transportation &
Shipping)

ECTS
7,5
7,5
7,5
7,5
30
ECTS
30

ǺǯǼȟȐȝȘȞȠ
ǹǹ
1.
2.
3.
4.
5.

ȉȓĲȜȠȢȂĮșȒȝĮĲȠȢ
ǻȚİșȞȒȢȋȡȘȝĮĲȠįȠĲȚțȒțĮȚȉȡĮʌİȗȚțȒ
ǻȚȠȚțȘĲȚțȒȁȠȖȚıĲȚțȒ
ȂȑșȠįȠȚǻȚȠȓțȘıȘȢțĮȚȆȡȩȕȜİȥȘȢ
ȆȠȜȣİșȞȚțȑȢǼʌȚȤİȚȡȒıİȚȢ
ȂİĲĮĳȠȡȑȢțĮȚȃĮȣĲȚȜȓĮ ȂȐșȘȝĮǼʌȚȜȠȖȒȢ

ECTS
5,5
5,5
6
5,5
7,5
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ȀĮĲİȪșȣȞıȘȢ
30

ȈȊȃȅȁȅ
īǯǼȟȐȝȘȞȠ
ǹǹ
1.
2.
3.
4.

ȉȓĲȜȠȢȂĮșȒȝĮĲȠȢ
ǻȚİșȞȑȢMarketing
ǻȚİșȞȑȢManagement țĮȚȈĲȡĮĲȘȖȚțȒ
ǼʌȚȤİȚȡȘȝĮĲȚțȩıȤȑįȚȠ
ȂȐșȘȝĮ
ǻȚİșȞȑȢǻȓțĮȚȠĲȦȞȅȚțȠȞȠȝȚțȫȞ
ǼʌȚȜȠȖȒȢ
ȈȤȑıİȦȞ
ǻȓțĮȚȠĲȠȣİȜİȪșİȡȠȣ
ĮȞĲĮȖȦȞȚıȝȠȪĲȘȢǼǼ
3. ȌȘĳȚĮțȩȂȐȡțİĲȚȞȖț ǲȡİȣȞĮ
ǹȖȠȡȐȢ Digital Marketing &
Research)
ĬİȦȡȓĮȆĮȚȖȞȓȦȞ

ECTS
7,5
7,5
7,5

7,5

30
ECTS
30

ȈȊȃȅȁȅ
ǻǯǼȟȐȝȘȞȠ
ȈȣȖȖȡĮĳȒǻȚʌȜȦȝĮĲȚțȒȢǼȡȖĮıȓĮȢ

Η τροποποίηση και η ανακατανομή των μαθημάτων στα εξάμηνα μπορεί να γίνεται με αποφάσεις οργάνων του
τμήματος και αναφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Κομοτηνή, 31 Μαρτίου 2016
Ο Πρύτανης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ
F
Αριθμ. 5082/16/ΓΠ
(2)
Τροποποίηση της αριθμ. 6886/08−06−2015 (ΦΕΚ 1182/
19−06−2015, τ. Β΄) πρυτανικής πράξης Ίδρυσης Εργα−
στηρίου με την επωνυμία «Εργαστήριο Ανθοκομίας
και Αρχιτεκτονικής Τοπίου» στο Τμήμα Γεωπονίας,
Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος
της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστη−
μίου Θεσσαλίας.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 50 παρ. 1 και 7 παρ. 5 του
Ν. 1268/1982 (Α΄ 87), όπως η τελευταία αυτή τροποποιή−
θηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 (Α΄ 173), με
τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 22γ του Ν. 3149/2003
και το Ν. 4009/2011, άρθρο 80, παράγραφος 24, η οποία
προστέθηκε με τον Ν. 4310/2014 άρθρο 96 και σύμφωνα
με την οποία η ίδρυση Εργαστηρίου γίνεται με πράξη
του Πρύτανη μετά από απόφαση της Συγκλήτου.
2. Τις αποφάσεις του Τμήματος Γεωπονίας, Φυτικής
Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Συνέλευση
Τμήματος α.α. 7/11−3−2015) και της Συγκλήτου του Πανε−
πιστημίου Θεσσαλίας (Συνεδρίαση 155/5−06−2015.).
3. Την αριθμ. 6886/08−06−2015 (ΦΕΚ 1182/19−06−2015,
τ. Β΄) πρυτανική πράξη «Ίδρυση Εργαστηρίου με την
επωνυμία Εργαστήριο Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής

Τοπίου στο Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και
Αγροτικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επι−
στημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπο−
λογισμού του Ιδρύματος αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την αριθμ. 6886/8−06−2015 (ΦΕΚ 1182/
19−06−2015, τ. Β΄) Πρυτανική Πράξη ίδρυσης Εργαστηρί−
ου με την επωνυμία «Εργαστήριο Ανθοκομίας και Αρ−
χιτεκτονικής Τοπίου» στο Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής
Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος της Σχολής
Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
η οποία θα έχει ως εξής:
Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται το Εργαστήριο του Τμήματος Γεωπονίας Φυ−
τικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πα−
νεπιστημίου Θεσσαλίας, με την επωνυμία «Εργαστήριο
Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου». Το Εργαστήριο
Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου δημιουργείται
για να καλύψει τις εκπαιδευτικές αλλά και τις ερευνητι−
κές δραστηριότητες των φοιτητών και του προσωπικού
του Τμήματος σε γνωστικά αντικείμενα Ανθοκομίας,
Αστικού Πρασίνου και Αρχιτεκτονικής Τοπίου.
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Άρθρο 2
Αποστολή
Το Εργαστήριο έχει ως αποστολή:
Α) Την παροχή του κατάλληλου ακαδημαϊκού περι−
βάλλοντος για την κάλυψη διδακτικών και ερευνητικών
αναγκών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο
του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και
Αγροτικού Περιβάλλοντος που αφορούν την τεχνική
παραγωγής ανθοκομικών φυτών σε υπαίθρια και υπό
κάλυψη καλλιέργεια, την φυσιολογία και την παραγωγή
πολλαπλασιαστικού υλικού φυτών με καλλωπιστική και
αρωματική αξία, την προσυλλεκτική και μετασυλλεκτική
μεταχείριση και αξιοποίηση των προϊόντων των ανθοκο−
μικών καλλιεργειών, τη χρήση των ανθοκομικών φυτών
για περιβαλλοντικό σχεδιασμό καθώς και για τη δια−
μόρφωση δομημένου και υπαίθριου περιβάλλοντος, την
ανάπτυξη τεχνικών διαχείρισης του αστικού πρασίνου
και την μελέτη θεμάτων που αφορούν στην χρήση των
φυτών στην αρχιτεκτονική τοπίου.
Β) Την συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώ−
σεων με άλλα Ακαδημαϊκά ή Ερευνητικά Ιδρύματα της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής στο πλαίσιο ακαδημαϊκών
ή ερευνητικών προγραμμάτων.
Γ) Την συνεργασία με άλλα Ερευνητικά Εργαστήρια
Δημοσίων Φορέων, Οργανισμούς, Ινστιτούτα, Επιχει−
ρήσεις, Δήμους, και λοιπούς κοινωνικούς και επιστη−
μονικούς φορείς και κοινωφελή ιδρύματα με σκοπό τη
συμβολή του Εργαστηρίου στη βελτίωση της ποιότητας
των προϊόντων ή υπηρεσιών και της παραγωγικότητας.
Δ) Την οργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων, ημερίδων
και διαλέξεων καθώς και την πραγματοποίηση δημοσι−
εύσεων και εκδόσεων.
Ε) Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τα προβλεπό−
μενα στο Ν. 159/1984 (Α΄ 53).
ΣΤ) Τη συμβολή στη διατήρηση φυτών της Ελληνικής
χλωρίδας με ανθοκομική αισθητική ή αρωματική αξία
και την αξιοποίηση τους για τη δημιουργία νέων ανθο−
κομικών ειδών.
Άρθρο 3
Προσωπικό
Το Εργαστήριο στελεχώνεται από i) μέλη του Διδα−
κτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος
Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περι−
βάλλοντος που η ειδικότητα τους σχετίζεται με τα
γνωστικά αντικείμενα που καλύπτει το εργαστήριο,
ii) μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.)
και μέλη του Ειδικού Τεχνικού Ερευνητικού Προσωπικού
(ΕΤΕΠ) του Τμήματος, iii) λοιπό επιστημονικό και τεχνικό
προσωπικό που τοποθετείται σε αυτό σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις και iv) μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων
του Πανεπιστημίου ή ερευνητές ύστερα από αίτηση για
τη διεξαγωγή συγκεκριμένης ερευνητικής ή διδακτικής
δραστηριότητας.
Άρθρο 4
Διοίκηση − Αρμοδιότητες
1. Το Εργαστήριο διευθύνεται από τον Διευθυντή που
είναι μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
(ΔΕΠ) του οικείου Τμήματος, διαθέτει διοικητικά και
οργανωτικά προσόντα καθώς και ουσιαστικές γνώσεις
και εμπειρία στον γνωστικό αντικείμενο της ανθοκομίας
και ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28, παρ. 22
του Ν. 2083/1992.
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2. Ο Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζει
το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982, όπως τροποποιήθηκε με
τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 22γ. του Ν. 3149/2003,
μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η ευθύνη της εύ−
ρυθμης λειτουργίας του Εργαστηρίου, ο συντονισμός
του διδακτικού (προπτυχιακού − μεταπτυχιακού) και
ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου, ο καθορισμός και
η εφαρμογή της γενικής πολιτικής και της υλοποίησης
των στόχων του, ο ορισμός των υπευθύνων για τα ανα−
λώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό και η υπογραφή
κάθε εγγράφου, λογοδοτεί δε στη Γενική Συνέλευση και
τον Πρόεδρο του Τμήματος.
Άρθρο 5
Εγκατάσταση − Λειτουργία
1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ−
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Πανεπι−
στημίου Θεσσαλίας και σε χώρους που παραχωρούνται
σ’ αυτό για την εγκατάσταση του εργαστηριακού και
του λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος
για τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των
ερευνητικών προγραμμάτων. Στον χώρο εγκατάστασης
τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του Εργαστηρίου.
2. Το Εργαστήριο θα εγκατασταθεί στον όροφο του
Κτηρίου της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών, σε χώρους
με συνολικό εμβαδό 89 τ.μ.
3. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάθε εργασίας, που γίνεται στο Εργαστήριο στα πλαί−
σια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει
αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στην
χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που
δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
4. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει−
τουργία του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων
και υλικών που ανήκουν σ' αυτό, την παραμονή των ερ−
γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους
χώρους, καθώς και στην προστασία των οργάνων και
εγκαταστάσεων του Εργαστηρίου από βλάβες.
5. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του Εργαστηρίου
επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους ερευνη−
τές, που έχουν ειδική επί των συστημάτων ή οργάνων
αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το Διευθυντή
αυτού. Κινητά όργανα και συστήματα, τα οποία παρα−
δίδονται για την διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται,
μετά τη χρησιμοποίηση τους, στην κατάσταση που εί−
χαν παραδοθεί.
6. Η πρόσληψη διακεκριμένων επιστημόνων, σε τομείς
σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές δραστη−
ριότητες του Εργαστηρίου, στην περίπτωση που είναι
δυνατή κατά τις ισχύουσες διατάξεις, ενεργείται κατό−
πιν εισηγήσεως του Διευθυντή από τα αρμόδια όργανα
του Τμήματος.
7. Στο Εργαστήριο έχουν δικαίωμα εκτέλεσης πει−
ραματικών εργασιών τα μέλη ΔΕΠ του Εργαστηρίου
αποκλειστικά ή σε συνεργασία με άλλα μέλη ΔΕΠ του
Τμήματος ή άλλους ερευνητές, εφόσον το αντικείμενο
της έρευνας είναι σχετικό με τις δραστηριότητες του
Εργαστηρίου. Για την εκτέλεση πειραματικής εργασίας
από ερευνητές, οι οποίοι δεν είναι μέλη του Εργαστηρί−
ου, χορηγείται άδεια ύστερα από σχετική αίτηση, στην
οποία αναφέρονται: ο σκοπός της εργασίας, το χρονοδι−
άγραμμα της, η χρησιμοποίηση ή μη οργάνων τα οποία
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διαθέτει το Εργαστήριο, οι διατάξεις οι οποίες διέπουν
την εκτέλεση αυτής της πειραματικής εργασίας και ο
προϋπολογισμός της δαπάνης που απαιτείται.
Άρθρο 6
Έσοδα
Τα έσοδα του Εργαστηρίου προκύπτουν από:
1) Την εκτέλεση ερευνητικών ή και εκπαιδευτικών προ−
γραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαρια−
σμό ή για λογαριασμό τρίτων.
2) Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
3) Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3
παρ. 3 του Π.δ. 159/1984 (Α΄ 53).
4) Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι−
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
5) Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες
που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για
τους σκοπούς του Εργαστηρίου.
Άρθρο 7
Τηρούμενα Βιβλία
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακό−
λουθα βιβλία και στοιχεία (σε ψηφιακή ή/και έντυπη
μορφή):
• Βιβλίο εξοπλισμού και αναλωσίμων.
• Πρωτόκολλα εισερχόμενης − εξερχόμενης αλληλο−
γραφίας/εγγράφων.
• Βαθμολόγιο φοιτητών.
• Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
• Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
• Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων.
• Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών.
• Βιβλίο μεταβολών προσωπικού.
• Βιβλίο επιστημονικής δραστηριότητας
Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί ακόμη να τηρείται
και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που κρίνεται απαραί−
τητο σε αναλογική ή ψηφιακή μορφή.
Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Βόλος, 1 Απριλίου 2016
Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ
F
Αριθμ. απόφ. 6/3/28.3.2016
(3)
Πραγματοποίηση εργασίας καθ’ υπέρβαση του υποχρε−
ωτικού ωραρίου για το έτος 2016 στον ΤΟΕΒ Καρυ−
ώτισσας.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρον 7 του Κεφαλαίου Β΄ του Ν. 4354/2015
(176/Α΄) σύμφωνα με το οποίο στο πεδίο εφαρμογής
του υπάγονται οι υπάλληλοι των Γενικών και Τοπικών
Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (περ. ιδ).

2. Την 2/1015/ΔΕΠ/5−01−2016 εγκύκλιο του Υπουργείου
Οικονομικών με θέμα: Παροχή οδηγιών για την εφαρ−
μογή των διατάξεων του κεφαλαίου Β΄ του Ν. 4354/2015
(176 Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του
Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(Ο.Τ.Α) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προ−
σώπων Δημοσίου (ΝΠΔΔ) και Ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ),
καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο του κεφ. Α΄ του Ν. 3429/2005
(Α΄ 134) και άλλες μισθολογικές διατάξεις» και ΑΔΑ:
ΨΑΕΦΗ−ΠΟ7.
3. Τις διατάξεις της παρ. Α του άρθρου 20 (Εργα−
σία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου) του
Ν. 4354/2015, στις οποίες επισημαίνεται ότι είναι υπο−
χρεωτική η δημοσίευση των ανωτέρω αποφάσεων στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
4. Την εισήγηση του Προέδρου του Οργανισμού στο
θέμα 3ο «Πραγματοποίηση εργασίας καθ’ υπέρβαση του
υποχρεωτικού ωραρίου για το έτος 2016 στον ΤΟΕΒ
Καρυώτισσας» και ιδίως το γεγονός ότι οι αυξημένες
υπηρεσιακές ανάγκες του Οργανισμού − πέρα από την πε−
ρίοδο λειτουργικής αιχμής των έργων κατά την αρδευτική
περίοδο κατά την οποία τα έργα λειτουργούν σε 24ωρη
βάση (άρθρο 4 του Κανονισμού Αρδεύσεως)− υπάρχουν
και καθ’ όλο το έτος εξαιτίας των οργανικών κενών.
5. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή, δε συνεπάγεται
επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού καθώς οι
πόροι των Ο.Ε.Β. προέρχονται από τις ανταποδοτικές
εισφορές των ωφελουμένων(άρθρο 15 του ν.δ. 3881/1958
«Περί Έργων Εγγείων Βελτιώσεων»), αποφασίζει ομό−
φωνα:
α) Την πραγματοποίηση υπερωριακής καθ’ υπέρβα−
ση του υποχρετικού ωραρίου απασχόλησης, εντός του
2016, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4354/2015 όπως
ισχύει. Ειδικότερα, για το Α΄ εξάμηνο του 2016 απο−
γευματινή υπερωριακή εργασία πέραν των ωρών της
υποχρεωτικής εργασίας μέχρι 40 ώρες για δεκαεννέα
(19) Εποχικούς υπαλλήλους. Μέχρι 32 ώρες υπερωριακής
εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες για εικοσι−
ένα (21) Εποχικούς υπαλλήλους. Αφορά συνολικά, εικο−
σιένα (21) υπαλλήλους και χίλιες τετρακόσιες τριάντα
δύο (1.432) ώρες συνολικά κατ’ ανώτερο όριο. Για το Β΄
εξάμηνο του 2016 απογευματινή υπερωριακή εργασία
πέραν των ωρών της υποχρεωτικής εργασίας, μέχρι 120
ώρες για δεκαεννιά (19) Εποχιακούς υπαλλήλους. Μέχρι
96 ώρες υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές και
εξαιρέσιμες για εικοσιένα (21) Εποχικούς υπαλλήλους.
Αφορά συνολικά, εικοσιένα (21) υπαλλήλους και τέσσερις
χιλιάδες διακόσες ενενήντα έξι (4296) ώρες συνολικά
κατ’ ανώτατο όριο.
β) Ανώτερο όργανο για την αναγκαιότητα πραγμα−
τοποίησης υπερωριακής απασχόλησης καθίσταται ο
Πρόεδρος του Οργανισμού Παντελίδης Κωνσταντίνος
και για την παρακολούθηση της υλοποίησης εντός των
ορίων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2016,
καθίσταται το οικονομικό τμήμα του Οργανισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Καρυώτισσα, 28 Μαρτίου 2016
Ο Πρόεδρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Αριθμ. 208365
(4)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού του
Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
(συνεδρίαση της 29.03.2016/Αρ. Απόφ. 5415)
Έχοντας υπόψη:
α. Τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΟΣΕ
Α.Ε. (ΦΕΚ 698/τ. Β΄/9.3.2012).
β. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/16.12.2015
(ΦΕΚ 176/τ. Α΄/16.12.2015).
γ. Τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του
άρθρου 176 του Ν. 4261/2014 (ΦΕΚ 107/τ. Α΄/05.05.2014).
δ. Την αριθ. 5415/29.03.2016 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΟΣΕ, αποφασίζουμε:
1. Την υλοποίηση της αριθ. 5415/29.03.2016 απόφασης
του ΔΣ/ΟΣΕ, με την οποία εγκρίθηκε για το έτος 2016,
η υπερωριακή απασχόληση απογευματινής εργασίας
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μέχρι 120 ώρες το εξάμηνο ανά υπάλληλο καθώς επίσης
και η υπερωριακή απασχόληση κατά τις Κυριακές και
Εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυκτερινές ώρες για το
προσωπικό του Οργανισμού μέχρι 96 ώρες αντίστοιχα,
όπως αναλύονται στον επισυναπτόμενο πίνακα.
2. Το κόστος εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο 1.775.348,80 €,
θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΟΣΕ και έχει α/α
δέσμευσης 24608−1 στον προϋπολογισμό έτους 2016.
3. Η πραγματοποίηση των ωρών υπερωριακής απογευ−
ματινής απασχόλησης, υπερωριακής νυκτερινής εργα−
σίας ή Κυριακών και των Εξαιρέσιμων, να βεβαιώνεται,
στα τέλη του μήνα, από τον εκάστοτε Προϊστάμενο της
Διεύθυνσης ή Υπηρεσίας.
4. Στον παρακάτω πίνακα δεν θα υπάρξει υπέρβαση
των 240 ωρών ανά άτομο στην υπερωριακή απογευμα−
τινή απασχόληση καθώς και των 192 ωρών υπερωριακής
νυκτερινής εργασίας και 192 ωρών υπερωριακής εργα−
σίας Κυριακών και των Εξαιρέσιμων, ετησίως.
Η απόφαση αυτή ισχύει για όλο το έτος 2016.
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ɉɅȵɆɏɆȻȰȾȸȰɅȰɇɍɃȿȸɇȸ
ȰɈɃɀȰɅɃɉ
ȺȰ
ɅɆȰȳɀȰɈɃɅɃȻȸɇɃɉɁ
ɉɅȵɆɏɆȻȰȾȸ
ȰɅȰɇɍɃȿȸɇȸ
520

ȴȻȵɉȺɉɁɇȵȻɇ- ɉɅȸɆȵɇȻȵɇ-ɈɀȸɀȰɈȰ

ȴȻȵɉȺɉɁɇȸȾɉȾȿɃɌɃɆȻȰɇ;ȴȾͿ
ȴȻȵɉȺɉɁɇȸɇɉɁɈȸɆȸɇȸɇȳɆȰɀɀȸɇ
;ȴȻɇɉȳͿ
ȴȻȵɉȺɉɁɇȸɇɉɁɈȸɆȸɇȸɇ
ȸȿȵȾɈɆɃȿɃɀȸɍȰɁɃȿɃȳȻȾɏɁ
ɇɉɇɈȸɀȰɈɏɁΘȸȿȵȾɈɆɃȾȻɁȸɇȸɇȸɇ
;ȴȻɇȸɇȸȾͿ

ɅɆɃȳɆȰɀɀȰɈȻɇȺȵȻɇȰ ɇ͘ɏ͘ɁɉȾɈȵɆȻɁȵɇ
ɉɅȵɆɏɆȻȰȾȸ
- ȾɉɆȻȰȾɏɁΖȸ
ȰɅȰɇɍɃȿȸɇȸ
ȵɂȰȻɆȵɇȻɀɏɁ
ȵɈɃɉɇϮϬϭϲ
;ɀȵɇɃɇɃɆɃɇ
ȰȻɈȸȺȵȻɇȵɇɏɆȵɇ
5,20ΦͿ
;ɀȵɇɃɇɃɆɃɇϱ͕10ΦͿ
124.800
18.700

398

95.520

23.000

136

32.640

4.000

ȴȻȵɉȺɉɁɇȸɇȻȴȸɆɃȴɆɃɀȻȾɏɁ
ɇɉɇɈȸɀȰɈɏɁ;ȴȻɇɇɉͿ

12

2.880

ȴȻȵɉȺɉɁɇȸɇɈɆȰɈȸȳȻȾɃɉɇɍȵȴȻȰɇɀɃɉ
ȾȰȻȰɁȰɅɈɉɂȸɇ;ȴȻɇɇȰͿ

16

3.840

ȴȻȵɉȺɉɁɇȸɃɆȳȰɁɏɇȸɇΘȴȻȰɍȵȻɆȻɇȸɇ
ȰɁȺɆɏɅȻɁɃɉȴɉɁȰɀȻȾɃɉ;ȴɃȴȰȴͿ

50

11.000

ȴȻȵɉȺɉɁɇȸɃȻȾɃɁɃɀȻȾɏɁɉɅȸɆȵɇȻɏɁ
;ȴɃɉͿ

25

6.000

12

2.880

50

11.000

5

1.200

ɉɅȸɆȵɇȻȰɉȳȵȻȰɇΘȰɇɌȰȿȵȻȰɇɈȸɇ
ȵɆȳȰɇȻȰɇ;ɉɉȰȵͿ

24

5.760

ɉɅȸɆȵɇȻȰȴȻȵɉȺɉɁɃɁɈɃɇɇɉɀȲɃɉȿɃɉ͕
ȳɆȰɀɀȰɈȵȻȰȴȻɃȻȾȸɈȻȾɃɉɇɉɀȲɃɉȿȻɃɉ͕
DɃɁȰȴȰȵȾɈȵȿȵɇȸɇȵɆȳɃɉɈɆɃɍȰȻɃɉ
ɉȿȻȾɃɉ ;ȳɆȰȴɇͿ

7

1.680

ɈɀȸɀȰɈɉɅɃɉΘȴȸɀɃɇȻɏɁɇɍȵɇȵɏɁ
;ɈɈȴɇͿ

3

720

ɈɀȸɀȰȴȻȰɍȵȻɆȻɇȸɇȰɇɌȰȿȵȻȰɇ;ɈȴȰɇͿ

1

240

ɈɀȸɀȰȵɇɏɈȵɆȻȾɃɉȵȿȵȳɍɃɉ;ɈȵɇȵͿ

2

480

ɈɀȸɀȰɅɃȿȻɈȻȾɃɉɇɍȵȴȻȰɇɀɃɉ
ȵȾɈȰȾɈɃɉȰɁȰȳȾȸɇ;ɈɅɇȵȰͿ

2

480

384

301.120

46.084

ȴȻȵɉȺɉɁɇȸɅȿȸɆɃɌɃɆȻȾȸɇ
;ȴȻɅȿͿ
ȴȻȵɉȺɉɁɇȸɅɆɃɀȸȺȵȻɏɁΘ
ȵɌɃȴȻȰɇɀɃɉ;ȴȻɅȵɌͿ
ȴȻȵɉȺɉɁɇȸɁɃɀȻȾɏɁɉɅȸɆȵɇȻɏɁ;ȴɁɉͿ

ɇɉɁɃȿɃ

1.263

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Μαρτίου 2016
Ο Πρόεδρος του ΔΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
(5)
Έγκρισης υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού
Ε.Ε.Σ.Σ.Σ.T.Y. A.E. για το έτος 2016.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α.Ε.
(Αρ. πρακτικού 111/21.1.2016)
Έχοντας υπόψη;
1. Το άρθρο 20, του Ν. 4354/2015, για την Αποζημίωση
για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου.
2. Τα υπ’ αρ. 3070446/28−12−15 ΔΟΠΣΤΥ, 5000016/
13−1−15 ΔΙΜΗΧ, 7000043/15−1−16 ΔΕΡ, 2716/8−1−16 ΔΠΤΥ,
3069/13−1−16 ΔΟΣΕΣ και 4845/31−12−15 ΔΔΥ έγγραφα των
Προϊσταμένων των Δ/νσεων για την αναγκαιότητα υπε−
ρωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων της εταιρείας.
3. Την υπ’ αρ. 4972/19−1−16 εισήγηση της ΔΔΥ.
4. Το άρθρο 19 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού
της Εταιρείας «Ρυθμίσεις για τον χρόνο εργασίας» (ΦΕΚ
1319/30−5−2013 τ. Β΄).
5. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή προκαλείται
δαπάνη η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της
ΕΕΣΣΤΥ ΑΕ η οποία εκτιμάται στο ποσό των 879.089 €,
αποφασίζουμε:
Την έγκριση υπερωριακής απασχόλησης του προσω−
πικού της εταιρείας επί συνόλου, για το έτος 2015:

ΑΤΟΜΑ
425
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ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ
ΩΡΕΣ
ΤΕΧΝΕΣ
ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ
102.000
25.000
15.000

Η απόφαση αυτή καταλαμβάνει το έτος 2016, εξου−
σιοδοτεί δε, τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο
της εταιρείας Στέφανο Αγιάσογλου να προβεί σε όλες
τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της από−
φασης αυτής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Πρόεδρος
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΓΙΑΣΟΓΛΟΥ
F
ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(6)
Στην 2897/28−3−2016 απόφαση του Πρύτανη Πανεπι−
στημίου Δυτικής Μακεδονίας που δημοσιεύτηκε στο
ΦΕΚ 896/1−4−2016 (τ. Β΄) στη σελίδα 10926 στην Α΄ στήλη
διορθώνεται:
το εσφαλμένο Επιστήμες της Αγωγής: «Θεωρητικές,
Ερευνητικές και Διδακτικές Προσεγγίσεις στην Ιστορία
και στην Τοπική Ιστορία»
στο ορθό «Επιστήμες της Αγωγής: Θεωρητικές, Ερευ−
νητικές και Διδακτικές Προσεγγίσεις στην Ιστορία και
στην Τοπική Ιστορία».
(Από το Πανεπιστημίο Δυτικής Μακεδονίας)
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Το Εθνικό Τυπογραφείο είναι δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με κύρια αποστολή την έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, εκτύπωση,
διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) και την κάλυψη των
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ùõìöê÷îê÷ õôù õçöêûêî øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
1. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των τευχών ΦΕΚ καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με τα
δημοσιεύματα σε αυτά, διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν
καταχωρισθεί στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου δίνεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας στην
ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου.
Η έντυπη μορφή των τευχών ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από το
τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα ΚΕΠ ενώ για
ετήσια κυκλοφορία τευχών ΦΕΚ η διάθεση γίνεται υπό μορφή συνδρομής από το τμήμα Συνδρομητών.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την διαθεσιμότητα
των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα.
Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης
των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ).
Περισσότερες πληροφορίες για δημοσιεύματα και λοιπά θέματα, μπορείτε να αναζητήσετε από το
Τμήμα Πληροφοριών καθώς και από το τηλεφωνικό κέντρο του Εθνικού Τυπογραφείου.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από σχετικό αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους αλληλο−
γραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

êõîïôîòòîç ñê øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
1. ΜΕ ΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ, ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ κ.λπ.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 − fax: 210 5279054
Ωράριο λειτουργίας για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 − 13:30
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Τμήμα
Τμήμα
Τμήμα
Τμήμα

Πωλήσεων:
Συνδρομητών:
Πληροφοριών:
A1 Παραλαβής

(Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 − 180)
(Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
(Ισόγειο, Γραφείο 3 και τηλεφωνικό κέντρο 210 5279000)
Δημοσιευτέας Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

2. ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ
Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02011162004160012*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 79 054
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr

