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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 (1)
 Αποδοχή πρότασης δωρεάς κινητών πραγμάτων (εξοπλι−

σμού IT) της Εταιρείας «SIPAKATS HOLDINGS LIMITED» 
προς το Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο Εσωτερικών 
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης−Υπηρεσία Ασύλου).

  Με την Δ.Κ.Π. 0013012 ΕΞ 2015/26.08.2015 πράξη του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, που εκδόθη−
κε σύμφωνα με τις διατάξεις, του άρθρου 3 του Ν. 
4182/2013, όπως έχει αναδιατυπωθεί με το άρθρο 32 του
Ν. 4223/2013, γίνεται αποδεκτή η από 20.03.2015 πρόταση 
δωρεάς της Εταιρείας «SIPAKATS HOLDINGS LIMITED», 
με την οποία δωρίζει προς το Ελληνικό Δημόσιο (Υπουρ−
γείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης − Υπη−
ρεσία Ασύλου) εξοπλισμό IT (server, τερματικά κ.λπ.), 
συμπεριλαμβανομένης και της υπηρεσίας «3−year Onsite 
Repair 24» που παρέχεται από τον προμηθευτή, συνολι−
κής αξίας είκοσι πέντε χιλιάδων τριακοσίων είκοσι δύο 
ευρώ και σαράντα λεπτών «25.322,40», ήτοι:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
752B2G χ3750 Μ4, Xeon 8C Ε5 1

46W0672 1600MHz LPRDIMM 16
90Υ8913 IBM 300GB 10K6Gbps SAS 2
00D2020 IBM4x2.5in HS SAS/SAT 1
42D0494 Emulex 8Gb FC Dual−port 1
47C8660 ServeRAID M5200 Series 1
00AG520 Intel 1350−T4 4xGbEBas 1
88Υ7431 IBM 900W Power Supply 1
46Μ0902 IBM UltraSlim Enhanced 1
00KF008 5m Mellanox Active IB F 4
00D4551 VMware vSphere 5 Enterp 2

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

F
 (2)

   Επιβολή προστίμου Τελωνειακής Παράβασης −Λαθρε−
μπορίας στον MOHAMMAD ANIS του NASIR.

  Με την αρ. 56/2014/05−05−2015 Καταλογιστική πράξη 
του Προϊσταμένου της Δ/νσης του Τελωνείου Ελευσίνας 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 155 
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παρ.1 του Ν.2960/01 Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα 
και δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 152 παρ. 5 του 
ιδίου ως άνω νόμου, επιβλήθηκε στον MOHAMMAD ANIS 
του NASIR, γεν. 01/01/1992 στο ΠΑΚΙΣΤΑΝ αγνώστου δια−
μονής, με ΑΦΜ: 164073451 κάτοχος του υπ’ αριθμ.. 122268/ 
από 30−09−2013 έως 29−06−2014/ εκδοθέν από Δ/νση 
Αλλοδαπών, Δελτίου Αιτήσαντος Ασύλου Αλλοδαπού, 
πολλαπλό τέλος 3.034,17 ευρώ (τρεις χιλιάδες τριάντα 
τέσσερα ευρώ και δεκαεπτά λεπτά), για διαπραχθείσα 
τελωνειακή παράβαση λαθρεμπορίας για μεταφορά και 
πώληση 300 πακέτων τσιγάρων διαφόρων μαρκών τα 
οποία δεν έφεραν ενδεικτικές ταινίες ελέγχου φορο−
λογίας καπνού.

Τα παραπάνω ποσά υπόκεινται σε Τέλη Χαρτοσήμου 
και ΟΓΑ (2,4%) κατά την είσπραξη τους, σύμφωνα με 
τον κώδικα περί Τ.Χ.

Κατά της ως άνω πράξης επιτρέπεται προσφυγή ενώ−
πιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών εντός 30 
ημερών από την δημοσίευση της στην Ε.τ.Κ.

  Ο Προϊστάμενος Τελωνείου

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΛΒΑΝΤΖΗΣ
F

    Αριθμ. 9085/Γ7−416 (3)
Τροποποίηση της απόφασης με αριθ. 1108/Γ7−40/22−1−2015 

(ΦΕΚ 200/τ.Β/23−1−2015) και θέμα «Έγκριση, προκήρυ−
ξη, ανάθεση, εκτέλεση και κατανομή των δαπανών 
διενέργειας στατιστικών εργασιών για τις ανάγκες 
των οικονομικών και βραχυχρόνιων δεικτών, καθώς 
και έγκριση χρησιμοποίησης στατιστικών οργάνων 
και καθορισμός αμοιβής τους» χωρίς να προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1.− Τις διατάξεις
α. της περ. ζ της παρ. 1 και της παρ. 2 του άρθρου 14 

του Ν. 3832/2010 (ΦΕΚ 38/Α΄/9−3−2010) «Ελληνικό Στατι−
στικό Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση Ελληνικής Στατιστι−
κής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ως Ανεξάρτητης Αρχής», όπως 
τροποποιήθηκε από τους νόμους 3842/2010, 3899/2010, 
3943/2011, 3965/2011, 4047/2012, 4072/2012, 4182/2013, 
4244/2014, 4254/2014, 4258/2014, την από 18/11/2012 πράξη 
Νομοθετικού Περιεχομένου και το Ν. 4334/2015.»

β. του Π.δ. 226/2000 (ΦΕΚ 195/Α΄/8−9−2000) «Οργανι−
σμός της Γ.Γ.ΕΣΥΕ»,

γ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.4.2005),

δ. του Ν. 2685/1999 και ιδίως τα άρθρα 2 και 8 (ΦΕΚ 35/
Α΄/18−2−1999) με θέμα: «Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων 
υπαλλήλων εντός και εκτός επικράτειας και άλλες δια−
τάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 9 
του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α΄/15−3−2010) «Προστασία της 
εθνικής οικονομίας — Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώ−
πιση της δημοσιονομικής κρίσης», συμπληρώθηκε με την 
προσθήκη του άρθρου 49 παρ. 1 του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 
141/Α/17.8.2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και ευθύνη» 
και Τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 13 του άρθρου 
45 του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α),

ε. του Π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από Δι−
ατάκτες» (Α΄ 194),

στ. της ΓΠ —400/27−8−2012 απόφασης, με θέμα «Έγκριση 
Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής 
Στατιστικής Αρχής» (ΦΕΚ 2390/Β΄/28.8.2012),

2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) του Συμβουλίου, με αριθ. 2494 
της 23ης Οκτωβρίου 1995 «για τη θέσπιση εναρμονι−
σμένων δεικτών τιμών καταναλωτή» (L−257/27−10−95), 
τον Κανονισμό (ΕΚ) του Συμβουλίου, με αριθ. 1165 της 
19ης Μαΐου 1998, «περί βραχυπροθέσμων στατιστικών» 
(L−162/5−6−98), καθώς και τον Κανονισμό (ΕΚ) του Κοι−
νοβουλίου και του Συμβουλίου, με αριθ. 1158 της 6ης 
Ιουλίου 2005, που τροποποιεί και συμπληρώνει τον ανα−
φερόμενο Κανονισμό 1165/98, (L−191/22.7.2005).

3.− Την απόφαση με αριθ. 1108/Γ7−40/22−1−2015 (ΦΕΚ 
200/τ.Β/23−1−2015) με θέμα «Έγκριση, προκήρυξη, ανάθε−
ση, εκτέλεση και κατανομή των δαπανών διενέργειας 
στατιστικών εργασιών για τις ανάγκες των οικονομικών 
και βραχυχρόνιων δεικτών, καθώς και έγκριση χρησιμο−
ποίησης στατιστικών οργάνων και καθορισμός αμοιβής 
τους» για το έτος 2015, κατά την οποία το συνολικό 
κόστος δαπάνης στον ΚΑΕ 0429 προβλέπεται σε τε−
τρακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια οκτώ ευρώ 
και τριάντα δύο λεπτά (418.408,32 ευρώ).

4.− Το γεγονός ότι κατά την εκτέλεση των στατιστικών 
εργασιών προκύπτει ότι απαιτείται:

α) η συγκέντρωση μικρότερου αριθμού τιμών από 
αυτόν που είχε προβλεφθεί για την έρευνα του δείκτη 
τιμών καταναλωτή και

β) η συγκέντρωση μεγαλύτερου αριθμού τιμών από 
αυτόν που είχε προβλεφθεί για τις έρευνες των δεικτών 
τιμών εισροών και εκροών στην γεωργία —κτηνοτροφία 
και τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία.

5.− Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη στον ΚΑΕ 0429 
του προϋπολογισμού της ΕΛΣΤΑΤ οικονομικού έτους 
2015, αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε την παράγραφο 6 της ανωτέρω με 
στοιχείο 3 απόφασης του σκεπτικού, αντικαθιστώντας 
τα σημεία α, δ και στ ως εξής:

«α) 0,59 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ όπου 
προκύψει) για κάθε συλλεγόμενη τιμή που συμπληρώνε−
ται στο ειδικό έντυπο / ερωτηματολόγιο για την έρευνα 
του δείκτη τιμών καταναλωτή, 553.902 τιμές* 0, 59 ευρώ= 
326.802,18 ευρώ

δ) 0,65 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ όπου 
προκύψει) για κάθε συλλεγόμενη τιμή που συμπληρώνε−
ται στο ειδικό έντυπο / ερωτηματολόγιο για την έρευνα 
των δεικτών τιμών εισροών και εκροών στη γεωργία 
−κτηνοτροφία, 17.250 τιμές* 0,65 ευρώ = 11.212,50 ευρώ

στ) 0,65 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ όπου 
προκύψει) για κάθε συλλεγόμενη τιμή της έρευνας του 
δείκτη τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία, 3.192 τιμές * 
0,65 ευρώ = 2.074,80 ευρώ.»

Επίσης, η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε 418.407,80 
ευρώ και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0429.

2. Κατά τα λοιπά ισχύει όπως έχει η απόφαση αριθμ. 
1108/Γ7−40/22−1−2015.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 31 Αυγούστου 2015 

Η Αναπληρώτρια Προέδρου
Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης

Στατιστικών Ερευνών
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΞΕΝΑΚΗ
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    Αριθμ. 17306 (4)
Απαγόρευση θήρας στην περιοχή ευθύνης

Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρ. 258 του Ν.δ 86/1969 

«Δασικός Κώδιξ», όπως ισχύει σήμερα.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 5 της ΚΥΑ 414985/29−11−1985 

(ΦΕΚ 757/Β) «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας».
3. Την υπ’ αριθμ. 112022/2168 (ΦΕΚ 2154/Β/6−8−2014), 

απόφαση ΥΠΕΚΑ «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική 
περίοδο 2014−2015».

4. Την υπ’ αριθμ. 99386/6−11−2014 (ΦΕΚ 3105/Β/18−11−
2014) απόφαση Γ.Γ.Α.Δ.Μ.Θ. «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας − Θράκης».

5. Το γεγονός ότι από την δημοσίευση της παρούσης 
δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρους του Κρατικού Προϋ−
πολογισμού, απαγορεύουμε:

ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΥΜΕ
Την θήρα παντός θηράματος στην περιοχή ευθύνης 

του Δασαρχείου Αλεξ/πολης κατά τη διάρκεια της 
κυνηγετικής περιόδου 2015 − 2016, σε περίπτωση που 
επικρατεί έστω και μια από τις παρακάτω ιδιαίτερα 
δυσμενείς καιρικές συνθήκες:

• χιονοπτώσεις μεγάλης διάρκειας και έντασης
• πλήρης χιονοκάλυψη του εδάφους
• ολικός παγετός
Η παραπάνω απόφαση ισχύει από την δημοσίευσή της 

και μέχρι το τέλος της κυνηγετικής περιόδου 2015−2016.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.
   Αλεξανδρούπολη, 24 Αυγούστου 2015 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ο Δασάρχης
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΜΠΑΚΛΑΓΗΣ

F
    Αριθμ. 15683 (5)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή για το 

προσωπικό της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου 
για το Β΄εξάμηνο του έτους 2015.

  Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ−ΘΡΑΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α), «Νέα Αρ−

χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα 
την παρ. 1 του άρθρου 282 και παρ. 3 του άρθρου 283.

2. Τις διατάξεις του Π.δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237/Α/
27−12−2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης».

3. Την αριθ. οικ. ΔΔ. 6183/6−11−2014 απόφαση μετα−
βίβασης αρμοδιοτήτων στον Εκτελεστικό Γραμματέα 
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας−Θράκης(ΦΕΚ 
3057/Β/13−11−2014).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 25, παρ. 7 του Ν. 2738/1999 
(ΦΕΚ 180/τ.Α΄) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρ−
θρου 34, παρ. 5 του Ν. 2768/1999 (ΦΕΚ 273/τ.Α΄).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 
266/Β/27−10−2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μι−
σθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες 
διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου 
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015», όπως αυτές 
τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 
176 του Ν. 4261/2014 ΦΕΚ (107/Α΄).

6. Τα υπ’ αριθ. οικ.2/41768/0022/20−5−2014 έγγραφο του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με θέμα «Κοινοποίηση 
διατάξεων περί τροποποίησης της παρ. 1 του αρ. 20 
του Ν. 4024/2011».

7. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 66 του
Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28−6−2014) «Αρχές δημοσιονομι−
κής διαχείρισης και εποπτείας(ενσωμάτωση της Οδηγί−
ας 2011/85/ΕΕ)−δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

8. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης των υπαλ−
λήλων του τμήματος Τοπογραφίας, Εποικισμού−Ανα−
δασμού της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνι−
ατρικής προκειμένου να τακτοποιηθούν αυξημένες και 
επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες λόγω του Εθνικού 
Κτηματολογίου που πραγματοποιείται στους Δήμους 
Αλεξ/πολης και Σουφλίου.

9. Το γεγονός ότι για την αντιμετώπιση των παραπά−
νω έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών, οι υπάλληλοι θα 
ασχοληθούν πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας, 
δεδομένου ότι δεν είναι δυνατόν να διεκπεραιωθούν οι 
εργασίες εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας.

10. Το γεγονός ότι για την παραπάνω υπερωριακή 
απασχόληση έχουν προβλεφθεί οι σχετικές πιστώσεις 
στον Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2015 της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, απο−
φασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλη−
σης με αμοιβή κατά τις απογευματινές ώρες των εργα−
σίμων ημερών των παραπάνω υπαλλήλων της Π.Ε. Έβρου 
ως κατωτέρω: για επτά (7) υπαλλήλους του τμήματος 
Τοπογραφίας, Εποικισμού και Αναδασμού της Δ/νσης 
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής μέχρι 20 ώρες 
απογευματινής εργασίας ανά υπάλληλο μηνιαίως για 
το Β΄ εξάμηνο του 2015.

Η συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης 
θα γίνει με απόφαση μας, στην οποία θα αναφέρονται 
ονομαστικά οι συμμετέχοντες υπάλληλοι, το αντικείμενο 
της απασχόλησης, το χρονικό διάστημα και οι ώρες 
απασχόλησης για τον καθένα, κατά μήνα.

Για την υπερωριακή εργασία θα τηρείται ξεχωριστό 
δελτίο παρουσίας των υπαλλήλων στο οποίο θα ανα−
γράφεται η ώρα έναρξης και η ώρα αποχώρησης.

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας θα βεβαιώνει την 
υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων και το υπε−
ρωριακά παρασχεθέν έργο.

Το ύψος της δαπάνης που θα προκύψει υπολογίζεται 
να ανέλθει στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων ευρώ 
(4.000,00 €) και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 ειδικού φορέα 
4291 ΚΑΕ 0511.0093.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αλεξανδρούπολη, 21 Αυγούστου 2015

Η Εκτελεστική Γραμματέας
ΖΩΗ ΚΟΣΜΙΔΟΥ
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    Αριθμ. 369632/3677 (6)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας − απασχόλησης 

(απογευματινής, νυχτερινής, εξαιρέσιμων, ημερών 
και Κυριακών), με αμοιβή, για τους υπαλλήλους της 
Διεύθυνσης Ανάπτυξης, της Περιφερειακής Ενότη−
τας Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονί−
ας, για το έτος 2015.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις των άρθρων 159 και 242 παρ. 5 του

Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλι−
κράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 7 του Ν. 2738/1999 
σε συνδυασμό με την παρ 1 εδ α του άρθρου 282 του 
Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλλικρά−
της».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 
226/Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−
βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις 
εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονο−
μικής στρατηγικής 2012−2015»

4. Τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 
85/Α΄) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, αυτοδιοίκη−
ση, και την αποκεντρωμένη διοίκηση, την ενσωμάτωση 
οδηγίας 2009/50/ΕΚ»

5. Το Π.δ. 133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κε−
ντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 226/τ.Α΄/27−12−2010).

6. Την υπ’ αριθμ. 2/37190/0026/21−6−2001 απόφαση του 
Υπ. Οικονομικών που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 915/τ. Γ΄/
17−7−2001 περί καθορισμού των δικαιολογητικών πληρω−
μής αποζημίωσης για υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών 
και εξαιρέσιμων ημερών εργασία.

7. Την υπ’αριθμ. οικ 2/78400/0022/14−11−2011 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Οικονομικών.

8. Την υπ’ αριθμ. 46114(9980)/18−11−2014 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Κ.Μ "Μεταβίβαση συγκεκριμένων αρ−
μοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής 
εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «Με εντολή 
Περιφερειάρχη», στους Αντί περιφερειάρχες, στον Εκτε−
λεστικό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους Γενικών 
Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας" (ΦΕΚ 3129/
Β΄/21−11−2014), όπως αυτή συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθ. 
217324(3671)−12.05.2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Κ.Μ. 
(ΦΕΚ 929/Β/21.5.2015).

9. Το υπ’ αριθ. Γ.Ε.Γ.Π.Κ.Μ. οικ. 113/13.5.2015 έγγραφο 
του Εκτελεστικού Γραμματέα της Π.Κ.Μ.

10. Τη με αριθ. 38819/29.5.2015 (ΦΕΚ 1084/Β΄/09.06.2015) 
απόφαση του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης με 
θέμα «Καθιέρωση ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση, 
καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των 
υπαλλήλων των υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας.

11. Την αρ. Α/Α 2752 απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 
με αριθμ. Πρωτ. 344827/4161−3.8.2015 (ΑΔΑ: ΒΖΙ37ΛΛ−ΠΝΖ 
με την οποία εγκρίθηκε η Δέσμευση πίστωσης συνο−
λικού ύψους πέντε χιλιάδων επτακοσίων (5.700) ευρώ 
από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας (ΚΑΕ 02.06.721.0511.α.01), οικονομικού έτους 
2015. (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ 510).

12. Την αρ. Α/Α 2758 απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 
με αριθμ. Πρωτ. 344833/4167−3.8.2015 (ΑΔΑ: 65Η57ΛΛ−ΒΦ9 
με την οποία εγκρίθηκε η Δέσμευση πίστωσης συνο−
λικού ύψους δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ 
από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας (ΚΑΕ 02.06.721.0512.α.01), οικονομικού έτους 
2015. (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ 506).

13. Τις ανάγκες της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Σερρών, 
που προκύπτουν: α) κατά τη διενέργεια ελέγχων:

1. Σε κέντρα διασκέδασης για δειγματοληψίες αλκοο−
λούχων ποτών κυρίως σε απογευματινές και βράδυνες 
ώρες.

2. Σε καταστήματα εστίασης και αναψυχής, κυλικεία 
θεάτρων και κινηματογράφων που λειτουργούν απο−
γευματινές και νυκτερινές ώρες

3. Σε τουριστικές και παραθεριστικές περιοχές όπου 
αναπτύσσονται ποικίλες εμπορικές δραστηριότητες 
κατά τη θερινή περίοδο, κυρίως σε απογευματινές 
βράδυνες ώρες.

4. Σε οδικούς άξονες όπου λειτουργούν πρατήρια 
υγρών καυσίμων και σε περιόδους αιχμής που παρα−
τηρείται μεγάλη κυκλοφορία οχημάτων εκτός ωρών και 
ημερών εργασίας.

5. Σε πρατήρια υγρών καυσίμων για το ωράριο που 
λειτουργούν .

6. Σε οχήματα για δειγματοληψίες καυσίμων από τα 
ρεζερβουάρ, για παράνομη χρήση πετρελαίου θέρμαν−
σης.

7. Στην αγορά σε περιόδους αιχμής (Χριστούγεννα και 
Πάσχα) όπου απαιτείται παρουσία ελεγκτικών συνερ−
γείων, εκτός ωρών και ημερών εργασίας.

8. Σε ελέγχους Φροντιστηρίων ΙΕΚ, Κέντρων Ελευθέ−
ρων Σπουδών που λειτουργούν κυρίως απογευματινές 
ώρες.

9. Σε χώρους παιδικής αναψυχής (Λούνα Παρκ, κ.λπ.)
10. Για την άμεση ανταπόκριση της Υπηρεσίας σε 

καταγγελίες που αξιολογούνται σοβαρές.
11. Για συμμετοχή σε μικτές δράσεις με άλλες συναρ−

μόδιες υπηρεσίες.
12. Για ελέγχους βυτιοφόρων διανομής πετρελαίου 

θέρμανσης.
13. Σε εμποροπανηγύρεις που διενεργούνται για θρη−

σκευτικές ή επετειακές εορτές.
14. Στις λαϊκές αγορές και υπαίθριο εμπόριο.
15. Για τον περιοδικό έλεγχο μέτρων και σταθμών.
16. Σε αποθήκες πετρελαίου θέρμανσης, εγκαταστά−

σεις εμφιάλωσης υγραερίου, εγκαταστάσεις θέρμανσης 
ψύξης χώρων μέσω της "αβαθούς γεωθερμίας".

17. Σε βιοτεχνίες, εργοστάσια, εργαστήρια κ.λπ., μετά 
από καταγγελίες πολιτών για οχλήσεις από τη λειτουρ−
γία τους ή κατόπιν παραγγελίας της αστυνομίας σε 
περιπτώσεις εργατικών ατυχημάτων.

18. Σε αποθήκες επικίνδυνων ουσιών και μονάδες κα−
τεργασίας αποβλήτων.

19. Σε μονάδες που υπάγονται στην οδηγία SEVESSO 
II για την εφαρμογή μελετών ασφαλείας περί αποφυγής 
ατυχημάτων μεγάλης έκτασης.

και β) κατά την πραγματοποίηση δράσεων για:
1. Την υλοποίηση τουριστικών προγραμμάτων και εκ−

δηλώσεων υπερτοπικής σημασίας (π.χ. συμμετοχή σε 
διεθνείς τουριστικές εκθέσεις, κ.λπ.)
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2. Τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά − διασυνοριακά προ−
γράμματα, η υλοποίηση των οποίων απαιτεί συμμετοχή 
σε συναντήσεις και εκτός Ελλάδος πέραν του ωραρίου 
της υπηρεσίας και των εργάσιμων ημερών.

3. Τη διοργάνωση ημερίδων και ενημερώσεων, των 
εμπορικών και τουριστικών φορέων της Περιφέρειας 
σε ώρες πέραν του ωραρίου της υπηρεσίας και των 
εργάσιμων ημερών.

14. Το γεγονός ότι για την αντιμετώπιση των παραπά−
νω υπηρεσιακών αναγκών, οι υπάλληλοι θα απασχολη−
θούν πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας.

15. Το γεγονός ότι το ύψος της προκαλούμενης δαπά−
νης εκτιμάται στο ποσό των πέντε χιλιάδων επτακοσίων 
(5.700) ευρώ για υπερωριακή απασχόληση και στο ποσό 
των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ για εργασία 
κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και θα 
αντιμετωπιστεί από πιστώσεις που έχουν προβλεφθεί 
στον προϋπολογισμό της Π.Κ.Μ., αποφασίζουμε:

α) Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής εργασί−
ας − απασχόλησης με αμοιβή, κατά τις απογευματινές 
ώρες, των εργάσιμων ημερών είκοσι (20) υπαλλήλων 
του προσωπικού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. 
Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το 
χρονικό διάστημα από την δημοσίευση της παρούσας 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως 31/12/2015.

β) Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας 
− απασχόλησης με αμοιβή, κατά τις νυχτερινές ώρες, τις 
εξαιρέσιμες ημέρες και Κυριακές τεσσάρων (4) υπαλ−
λήλων του προσωπικού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της 
Π.Ε. Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για 
το χρονικό διάστημα από την δημοσίευση της παρούσας 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως 31/12/2015.

Ορίζουμε ότι:
α) Οι ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας − 

απασχόλησης τις εργάσιμες ημέρες, είναι κατ’ ανώτερο 
όριο, είκοσι (20) ώρες το μήνα για κάθε υπάλληλο.

β) Οι ώρες υπερωριακής εργασίας − απασχόλησης (νυ−
χτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών) είναι κατ'

ανώτατο όριο δεκαέξι (16) ώρες το μήνα για κάθε 
υπάλληλο.

γ) Για τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Σερρών, θα εκ−
δοθεί απόφαση συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής 
απασχόλησης στην οποία θα αναφέρονται ονομαστικά 
οι συμμετέχοντες υπάλληλοι, ο κλάδος ο βαθμός και 
το Μ.Κ. στο οποίο βρίσκονται κατά την προσφορά της 
υπερωριακής εργασίας, το αντικείμενο της απασχόλη−
σης, το χρονικό διάστημα και οι ώρες απασχόλησης για 
τον καθένα, κατά μήνα.

Για την υπερωριακή εργασία − απασχόληση θα τη−
ρείται ξεχωριστό δελτίο παρουσίας των υπαλλήλων, 
στο οποίο θα αναγράφεται η ώρα έναρξης και η ώρα 
αποχώρησης.

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας θα βεβαιώνει την 
υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων και το υπε−
ρωριακά παρασχεθέν έργο.

Η απόφαση αυτή ισχύει από την δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Σέρρες, 25 Ιουλίου 2015 

Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΤΣΟΛΗΣ

    Αριθμ. 31488 (7)
Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του 

Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα την Πά−
τρα της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. 
Δυτικής Ελλάδας με τίτλο: «Διοίκηση Εκπαίδευσης / 
Education Management»

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Tων άρθρων 38 και 80 παρ. 11, περ. α και δ του

Ν. 4009/2011 (Α´ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά−
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε 
με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ του Ν. 4025/2011 
(Α΄ 228), του άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (Α´ 159), 
του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (Α´ 24) και του
Ν. 4310/2014 (Α΄ 258) άρθρο 98.

2. Του Ν. 3685/2008 (Α΄ 148) «Θεσμικό πλαίσιο για 
τις μεταπτυχιακές σπουδές» (και ιδίως του άρθρου 6), 
όπως τροποποιήθηκε διαδοχικά με τις διατάξεις του 
άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (Α΄ 177), του άρθρου 27 του
Ν. 3794/2009 (Α΄ 156) και του άρθρου 37 παρ. 5 του
Ν. 3848/2010 (Α΄ 71).

3. Του Ν. 3374/2005 (Α΄ 189) «Διασφάλιση της ποιότη−
τας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων – Παράρτημα 
Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

5. Την υπ’ αριθμ. Φ5/89656/Β3/2007 (Β´ 1466) υπουργική 
απόφαση «Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και 
Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων».

6. Το Π.δ. 94/2013 (Φ.Ε.Κ. 132/Α΄/05−06−2013) «Συγχώνευ−
ση Τ.Ε.Ι. Πάτρας και Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου – Μετονομασία 
Σχολής και Τμημάτων – Συγχώνευση Τμημάτων – Κα−
τάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων –Συγκρότηση 
Σχολών Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας», 

7. Του Ν. 4310/2014 (Α΄ 258) «Έρευνα, Τεχνολογική 
Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Την αριθ. 19562/14−05−2015 απόφαση της Κοσμητείας 
ΣΔΟ

9. Την αριθ. 9/03−06−2015 απόφαση της Συγκλήτου του 
Τ.Ε.Ι. Δυτ. Ελλάδας.

10. 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 
λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.) Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων 
με έδρα την Πάτρα της Σχολής Διοίκησης και Οικονο−
μίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας με τίτλο: «Διοίκηση Εκ−
παίδευσης /EducationManagement», σύμφωνα με τα εξής:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Τo Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα την Πάτρα 
του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας οργανώνει και λειτουργεί 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), από το 
ακαδημαϊκό έτος 2015−2016 με τίτλο: «Διοίκηση Εκπαί−
δευσης / Education Management», σύμφωνα με τις δια−
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τάξεις του Ν. 3685/2008 (Α΄ 148), όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο − Σκοπός

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου−
δών είναι η μεταπτυχιακή εξειδίκευση επιστημόνων στο 
χώρο των Επιστημών Αγωγής και ειδικότερα η εκπαί−
δευση στελεχών εξειδικευμένων στους τομείς του σχε−
διασμού της εκπαιδευτικής πολιτικής και της διοίκησης 
της εκπαίδευσης, με βάση τις αρχές της εκπαίδευσης 
ενηλίκων και της δια βίου μάθησης.

Ειδικότερα σκοπός του προγράμματος είναι μέσα από 
την σύνθεση των πεδίων της Διοίκησης και Εκπαίδευσης 
να προσφέρει την απαραίτητη εξειδικευμένη γνώση και 
τις ικανότητες στους συμμετέχοντες ώστε να συμβά−
λουν αποτελεσματικά στην αναμόρφωση και ανάπτυ−
ξη της εκπαίδευσης ανταποκρινόμενοι στις απαιτήσεις 
της δια βίου μάθησης παρέχοντάς τους μια σύγχρονη 
οπτική για τον προγραμματισμό, οργάνωση, διεύθυνση, 
τεχνικές ελέγχου και αξιολόγησης στο σύγχρονο εκ−
παιδευτικό περιβάλλον

Παράλληλα προς την ερευνητική του αποστολή το 
Μ.Π.Σ. αποβλέπει: α) στην προαγωγή της γνώσης και της 
ανάπτυξης της έρευνας σε συναφείς επιστημονικές πε−
ριοχές στον τομέα της διοίκησης και οργάνωσης εκπαι−
δευτικών μονάδων και β) στην κατάρτιση εκπαιδευτικών 
και στελεχών της Εκπαίδευσης αλλά και ειδικών για την 
ανάπτυξη και διαχείριση ανθρωπίνων και υλικών πόρων 
στο πλαίσιο της εφαρμοζόμενης πολιτικής

Οι απόφοιτοι αξιοποιούνται σε διάφορα επαγγελμα−
τικά επίπεδα και ερευνητικά πεδία που συνδέονται με 
τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς και με τις δομές δι−
οίκησης της εκπαίδευσης..

Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ Διοίκηση Εκπαίδευσης θα είναι 
σε θέση να:

1. γνωρίζουν την θεμελιώδεις αρχές του μάνατζμεντ 
και πως αυτές εφαρμόζονται στο σύγχρονο εκπαιδευ−
τικό περιβάλλον. 

2. Να μυηθούν στις έννοιες της εκπαιδευτικής έρευνας 
και αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες προκειμένου να 
ενισχύσουν τη συνεργατική μάθηση και να προωθούν 
την ερευνητική κουλτούρα στην εκπαίδευση. 

3. Να ενθαρρύνουν την παραγωγικότητα, να σχεδι−
άζουν και διαμορφώνουν το εκπαιδευτικό περιβάλλον 
ώστε να παρέχεται η δυνατότητα αποτελεσματικής 
μάθησης αξιολογώντας τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα. 

4. Να επιδεικνύουν πρότυπα και ηγετικές ικανότητες 
για την υλοποίηση σχεδίων δράσης με βάση τις ανάγκες 
της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων απο−
νέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στον 
επιστημονικό τομέα: «Διοίκηση Εκπαίδευσης / Education 
Management».

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) απευ−
θύνεται σε: 

1. επαγγελματίες της εκπαίδευσης, δημόσιας και ιδι−
ωτικής 

2. εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης

3. στελέχη της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων
4. άλλο εξειδικευμένο εκπαιδευτικό, επιστημονικό ή 

διοικητικό προσωπικό όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.
5. πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. της 

ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων συ−
ναφούς αντικειμένου

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Η τυπική διάρκεια του Π.Μ.Σ. για την απόκτηση του Με−
ταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία 
(3) εξάμηνα πλήρους φοίτησης, εκ των οποίων τα δύο 
πρώτα είναι διδακτικά εξάμηνα και το τρίτο διατίθεται 
για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διατριβής.

Πιο συγκεκριμένα, οι φοιτητές πρέπει να παρακολου−
θήσουν με επιτυχία: 

• οκτώ (8) μαθήματα κορμού (πρώτο και δεύτερο εξά−
μηνο, περιλαμβάνεται η προετοιμασία για τη συγγραφή 
της μεταπτυχιακής εργασίας)

• Διπλωματική Εργασία (τρίτο εξάμηνο)

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το Π.Μ.Σ. είναι πλήρους φοίτησης. Κατά τη διάρκεια 
των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται 
σε παρακολούθηση Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων 
εξαμήνων θα πρέπει να παρακολουθήσουν με επιτυχία 
οκτώ (8) μαθήματα, που αντιστοιχούν σε συνολικά ενε−
νήντα (90) Πιστωτικές Μονάδες (ΠΜ, ECTS). Η διπλωμα−
τική εργασία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) ΠΜ.

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται συνολικά 
120 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Η γλώσσα του ΠΜΣ 
είναι η Ελληνική. Απαραίτητη θεωρείται η καλή γνώση 
της Αγγλικής γλώσσας, κυρίως λόγω του ότι μεγάλο 
τμήμα της βιβλιογραφίας στην οποία θα χρειαστεί να 
ανατρέχουν οι φοιτητές είναι στα Αγγλικά.

Αναλυτικότερα το πρόγραμμα μαθημάτων έχει ως 
εξής:

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
(EducationManagement)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS

Α΄ Εξάμηνο
Μάνατζμεντ / Διοίκηση εκπαίδευσης 7,5
Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας 7,5
Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων & 
Αξιολόγηση στους Εκπαιδευτικούς 
Οργανισμούς. 

7,5

Εφαρμογές των Νέων Τεχνολογιών 
της Πληροφορίας (ΤΠΕ) στην 
Εκπαιδευτική Πράξη και στη Διοίκηση 
της Εκπαίδευσης

7,5

Β’ Εξάμηνο
Στρατηγικός Σχεδιασμός και 
Οργανωσιακές αλλαγές 7,5

Εκπαιδευτικό Δίκαιο − Θεσμικό Πλαίσιο 
Εκπαίδευσης 7,5

Ποσοτικές & Ποιοτικές μέθοδοι 
Εκπαιδευτικής Έρευνας − Στατιστική 7,5
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ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
(EducationManagement)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS

Επιμόρφωση στο πεδίο της 
Εκπαίδευσης Ενηλίκων 7,5

Γ’ Εξάμηνο
Διπλωματική Εργασία 30

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών 
φοιτητών/τρι�ν ανέρχεται σε τριάντα πέντε άτομα (35). 
Σύμφωνα με το νόμο 3685 (ΦΕΚ 148 τ. Α΄/16−7−2008) στο 
ΠΜΣ εισάγεται επιπλέον του αριθμού εισακτέων ένας 
(1) υπότροφος του ΙΚΥ σε αντικείμενο σχετικό με αυτό 
του ΠΜΣ καθώς και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του 
Ελληνικού Κράτους. Πλέον αυτών, μπορεί με απόφαση 
της Γ.Σ.Ε.Σ., ο αριθμός των υποτρόφων να αυξάνεται.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων μπο−
ρούν να συμμετέχουν εκτός από τα τακτικά μέλη Ε.Π. 
του Τμήματος και μέλη Ε.Π./ Δ.Ε.Π άλλων Πανεπιστημίων 
ή Τ.Ε.Ι της ημεδαπής και αλλοδαπής καθώς και άλλες 
κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 (Α΄ 148) όπως ερευνητές από 
αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή στελέχη άλλων 
φορέων οι οποίοι διαθέτουν Διδακτορικό Δίπλωμα, επι−
στήμονες αναγνωρισμένου κύρους οι οποίοι διαθέτουν 
εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο αντικεί−
μενο του ΠΜΣ, Επιστημονικοί ή Εργαστηριακοί Συνερ−
γάτες και Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι του Ιδρύματος.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών λειτουργεί 
στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρή−
σεων Πάτρας, Τ.Ε.Ι. Δ. Ελλάδας και με τον υπάρχοντα 
εξοπλισμό. Το Τμήμα διαθέτει την κατάλληλη υλικοτε−
χνική υποδομή για την υποστήριξη τόσο των εργαστη−
ριακών ασκήσεων όσο και των θεωρητικών διαλέξεων. 
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις με απόφαση της ΣΕ μπορεί 
να υλοποιούνται μαθήματα σε άλλους ενδεικνυόμενους 
χώρους που εξυπηρετούν τις ανάγκες και απαιτήσεις 
του ΠΜΣ.

Τις ανάγκες των μεταπτυχιακών φοιτητών σε ερευ−
νητική βιβλιοθήκη θα τις καλύψει η κεντρική βιβλιοθήκη 
του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.

Άρθρο 10
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 περ. γ του
Ν. 4025/2011 (Α΄ 228), του άρθρου 5 παρ. 8 του
Ν. 4076/2012 (Α΄ 159) και του άρθρου 34 παρ. 2 του
Ν. 4115/2013 (Α΄ 24), το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και 
το ακαδημαϊκό έτος 2019−2020, οπότε και θα αξιολο−
γηθεί η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του.

Άρθρο 11
Κόστος λειτουργίας

1. Η διαχείριση των εσόδων των Π.Μ.Σ θα γίνεται από 
τον Ειδικό λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) και 
κατανέμονται ως εξής:

α) 25% για κάλυψη λειτουργικών εξόδων υπέρ του 
Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

β) 10% κρατήσεις υπέρ του Ε.Λ.Κ.Ε
γ) 65% κόστος λειτουργίας. Στα έξοδα αυτά περιλαμ−

βάνονται οι δαπάνες όπως αυτές αναφέρονται αναλυ−
τικά στον πίνακα που ακολουθεί:

Κόστος λειτουργίας (65% του συνολικού κόστους)

Είδος Δαπάνης Ποσό σε €

Κόστος εκπαίδευσης και υποστήριξης 
(τεχνική & διοικητική) 55.312,50

Μετακινήσεις 4.000,00

Αναλώσιμα, εξοπλισμός, τεχνολογικό 
υλικό εκπαιδευτικό υλικό, βιβλία και άλλες 
προμήθειες

14.000,00

Έξοδα εκδηλώσεων, προβολής και 
δημοσιότητας 6.000,00

Ειδικό ερευνητικό, εκπαιδευτικό ή άλλο έργο 5.000,00

Λοιπά έξοδα 1.000,00

Σύνολο 85.312,50

2. 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. Ο καθορισμός των διδάκτρων θα 
προσαρμόζεται ανάλογα με τις κείμενες διατάξεις και 
τα αρμόδια όργανα. Ο καθορισμός των διδάκτρων θα 
προσαρμόζεται ανάλογα με τις κείμενες διατάξεις και 
τα αρμόδια όργανα.

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις

Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα 
απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυ−
χιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 27 Αυγούστου 2015

Ο Πρόεδρος
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΠΛΑΝΗΣ

F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
 (8)  

 Στη 534/16987/17−6−2015 διαπιστωτική πράξη Δημάρ−
χου Δέλτα για κατάταξη υπαλλήλων σε συνιστώμενες 
προσωποπαγείς θέσεις που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
1375/3.7.2015 (τεύχος Β΄) στη σελίδα 15127 στην Β΄ στήλη, 
στον στίχο 30 εκ των άνω και στο σημείο αναφοράς 
του κλάδου, διορθώνεται:

το εσφαλμένο: «ΠΕ Διοικητικού»,
στο ορθό: «ΤΕ Διοικητικού».

   (Από το Δήμο Δέλτα)
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02019190809150008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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