E
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Signature Not
Verified
Digitally signed by
VARVARA ZACHARAKI
Date: 2019.09.13 20:31:45
EEST
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

40749

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
13 Σεπτεμβρίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Δασική Αστυνομική Ρυθμιστική Διάταξη Θήρας Απαγόρευση θήρας ορισμένου χρόνου σε περιοχές των Δ.Κ. Μυτιληνιών - Πυθαγορείου Σάμου
λόγω πυρκαγιάς.

2

Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου, σε υπαλλήλους
του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων.

3

Διαπίστωση ανάγκης και καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή, κατά το β΄ εξάμηνο
έτους 2019, των δύο υπαλλήλων του Τμήματος
Τουρισμού, Πολιτισμού των Π.Ε. Μαγνησίας και
Σποράδων της Διεύθυνσης Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

4

Διαπίστωση ανάγκης και καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή, κατά τις νυχτερινές
ώρες, αλλά και κατά τις Κυριακές κι εξαιρέσιμες
ημέρες, των δύο υπαλλήλων του Τμήματος Τουρισμού, Πολιτισμού των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων της Διεύθυνσης Τουρισμού, Πολιτισμού
και Αθλητισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας, το
δεύτερο εξάμηνο του έτους 2019.

5

Επανίδρυση ΠΜΣ του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών με τίτλο «Τεχνοοικονομικά Συστήματα στη Διοίκηση».

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 49093
(1)
Δασική Αστυνομική Ρυθμιστική Διάταξη Θήρας Απαγόρευση θήρας ορισμένου χρόνου σε περιοχές των Δ.Κ. Μυτιληνιών - Πυθαγορείου Σάμου
λόγω πυρκαγιάς.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 3852/2010 (Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αρ. Φύλλου 3468

2. Το π.δ 143/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αιγαίου» (Α΄ 236).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του ν.δ. 86/1969,
σε συνδυασμό με τις διατάξεις του αρθρ. 7 του
ν. 177/1975.
4. Τις διατάξεις του αρθ. 6 παρ. 1 της 414985/85 κοινής
υπουργικής απόφασης (Β΄ 757), όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει.
5. Την 71082/539/5-8-2019 απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ρυθμίσεις θήρας για την
κυνηγετική περίοδο 2019-2020» (Β΄3137).
6. Την αριθμ. 139327/1834/29-3-2016 (ΑΔΑ: 7Ι3646
53Π8 - 2ΙΨ) εγκύκλιο της Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με θέμα: «Δημοσίευση των Δασικών Απαγορευτικών Διατάξεων (ΔΑΔ) στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».
7. Την 34817/15-6-2017 (Β΄ 2131) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου «Μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής
διοικητικών πράξεων και εγγράφων "Με εντολή Συντονιστή".... και στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων αυτής».
8. Τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Δασών Ν. Σάμου.
9. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη από την
παρούσα απόφαση, αποφασίζουμε:
Την απαγόρευση του κυνηγίου από την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο και για τρία χρόνια, σε περιοχές των
Δ.Κ. Μυτιληνιών και Πυθαγορείου νήσου Σάμου που
επλήγησαν από πυρκαγιά την 24-8-2019, με τα εξής όρια:
Από θάλασσα στο σημείο του εξωκλησιού «Αγ. Ελεούσα» Μεσοκάμπου, κατευθυνόμαστε δια μέσου του
υπάρχοντος δρόμου, προς τον κεντρικό επαρχιακό
δρόμο Βαθέος - Πυθαγορείου στην περιοχή «Μεσοκάμπου». Από εκεί συνεχίζουμε προς Βαθύ μέχρι το σημείο μεταξύ επιχειρήσεων «IRALCO» (Μιχελή) και «VKD»
(Βακεντή). Από εκεί κατευθυνόμαστε στα ανάντη με τη
νοητή γραμμή που συναντά την προ τελευταία ανεμογεννήτρια. Στη συνέχεια ακολουθούμε την ρεματιά προς
τα νότια η οποία φτάνει τον επαρχιακό δρόμο Βαθέος Πυθαγορείου στο σημείο με τις ενοικιάσεις αυτοκινήτων
«ΚΥΚΛΟΣ». Συνεχίζουμε την επαρχιακή οδό προς Βαθύ
και στην διασταύρωση για το ξενοδοχείο «ΠΡΩΤΕΑΣ»
ακολουθούμε τον δρόμο έως την θάλασσα.
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Οι παραβάτες της παρούσης τιμωρούνται σύμφωνα με
τις διατάξεις του Δασικού Κώδικα που εκάστοτε ισχύουν.
Η τήρησή της ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Αστυνομίας, τους Δημοτικούς υπαλλήλους,
τις κυνηγετικές οργανώσεις και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Σάμος, 10 Σεπτεμβρίου 2019
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Δασών Ν. Σάμου
ΖΩΗ ΚΙΝΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
Ι

Αριθμ. 5470/149969
(2)
Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου, σε υπαλλήλους του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις:
1) των άρθρων 1, 6, 58 και 280 του ν. 3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).
2) Του άρθρου 1 και του άρθρου 2 του ν. 344/1976
«Περί ληξιαρχικών πράξεων» (Α΄ 143), όπως ισχύουν
μετά την αντικατάστασή τους με το άρθρο 9 (παρ. 15 και
16) του ν. 2307/1995 «Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 113).
3) Του άρθρου 28 του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας
και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 47).
4) Του άρθρου 24 του ν. 4368/2016 «Μέτρα για την
επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 21).
5) Του άρθρου 5 παρ. 20 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις
του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα
επείγοντα ζητήματα» (Α΄ 134).
6) Της παραγράφου 4, περίπτωση γγ του άρθρου 8
του π.δ. 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας» (Α΄ 231).
7) Της Φ. 127080/57460/21-12-2010 απόφασης του
Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, περί υποδιαίρεσης ληξιαρχικής περιφέρειας Δήμων που συνιστώνται από συνένωση Ο.Τ.Α.
σύμφωνα με τον ν. 3852/2010 (Β΄ 1984).
8) Της εγκυκλίου 65 (Α.Π. Φ. 127080/57510/31.12.2010)
του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
9) Της 13917/15.05.2017 απόφασης του Υπουργού
Εσωτερικών περί διορισμού Συντονιστή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
(Υ.Ο.Δ.Δ. 250).
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10) Του άρθρου 1 παρ. 3 της οικ. 6983/85785/01.07.2017
απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης,
περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής στον Προϊστάμενο ή στην Προϊσταμένη της Γενικής Διευθύνσεως
Εσωτερικής Λειτουργίας και τους Προϊσταμένους ή στις
Προϊσταμένες Διευθύνσεων και Τμημάτων της ανωτέρω
Γενικής Διευθύνσεως (Β΄ 2002), όπως ισχύει.
Β) Το αριθμ. 13117/02.09.2019 έγγραφο του Δήμου
Διρφύων - Μεσσαπίων, σύμφωνα με το οποίο η άσκηση
των καθηκόντων του Ληξιάρχου από τον Δήμαρχο δεν είναι εφικτή και προτείνεται ο διορισμός ως Ληξιάρχων του
Κωνσταντίνου Γ. Κουλιάκη, στη Δ.Ε. Μεσσαπίων και της
Ελένης Παναγ. Ζώη, στη Δ.Ε. Διρφύων, ενώ προκαλείται
ετήσια δαπάνη ύψους περίπου 3.200,00 €, στον Κ.Α. 106012.003, η οποία θα πληρωθεί από τον προϋπολογισμό
του Δήμου, αποφασίζουμε:
Αναθέτουμε καθήκοντα Ληξιάρχου στις Δημοτικές
Ενότητες του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, στους παρακάτω δημοτικούς υπαλλήλους:
α) Κωνσταντίνο Γ. Κουλιάκη, κατηγορίας/κλάδου ΠΕ.
1/Δ/κός με βαθμό Α΄, ως ληξίαρχο της Δημοτικής Ενότητας Μεσσαπίων και
β) Ελένη Παναγ. Ζώη, κατηγορίας/κλάδου Δ.Ε. 1/Δ/
κός με βαθμό Α΄, ως ληξίαρχο της Δημοτικής Ενότητας
Διρφύων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λαμία, 10 Σεπτεμβρίου 2019
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργιάς
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΤΟΒΑΣ
Ι

Αριθμ. οικ. 3840
(3)
Διαπίστωση ανάγκης και καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή, κατά το β΄ εξάμηνο έτους 2019, των δύο υπαλλήλων του Τμήματος Τουρισμού, Πολιτισμού των Π.Ε. Μαγνησίας
και Σποράδων της Διεύθυνσης Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/
07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του π.δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222/τ.Α΄/
27.12.2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Θεσσαλίας».
3. Την 15840/156612/26-10-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς
Ελλάδας για την έγκριση της 146/31-08-2018 - ορθή
επανάληψη - (ΑΔΑ: 6Η897ΛΡ-ΑΓΡ) απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας,
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περί ολικής τροποποίησης - επικαιροποίησης του
π.δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222/τ.Α΄/27-12-2010): «Οργανισμός
της Περιφέρειας Θεσσαλίας» όπως ισχύει (ΦΕΚ 4788/
τ.Β΄/26.10.2018).
4. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/
5-8-2016), «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
5. Το αριθμ. 2/31246/0026/6-6-2016 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του κεφαλαίου Β΄ του
ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α΄/16-12-2015) «Μισθολογικές
ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και
δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου
(Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των
Δ.Ε.Κ.Ο. του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314) και
άλλες μισθολογικές διατάξεις».
7. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α΄/
13.07.2010), «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».
8. Τις διατάξεις του ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/τ.Α΄/
17-08-2010), «Δημοσιονομική διαχείριση και ευθύνη».
9. Την ανάγκη συμμετοχής υπαλλήλων του Τμήματος
Τουρισμού, Πολιτισμού των Περιφερειακών Ενοτήτων
Μαγνησίας και Σποράδων (ενός υπαλλήλου στην έδρα
του νομού και ενός υπαλλήλου στο γραφείο Σκιάθου) σε:
- συνεδριάσεις της Επιτροπής Πολιτισμού-Τουρισμού,
Δια Βίου Μάθησης, και Υγείας και της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας,
- σε εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό σύμφωνα
με το πρόγραμμα τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Θεσσαλίας,
- σε φιλοξενίες δημοσιογράφων, τουριστικών πρακτόρων και λοιπών εκπροσώπων φορέων από την Ελλάδα
και το εξωτερικό και τη γενικότερη υλοποίηση δράσεων
τουριστικής προβολής σε εφαρμογή του αντίστοιχου
προγράμματος έτους 2019,
- σε πολιτιστικές εκδηλώσεις στις οποίες το αρμόδιο
Τμήμα Τουρισμού-Πολιτισμού των Π.Ε. Μαγνησίας και
Σποράδων και το Γραφείο Σκιάθου είναι συνδιοργανωτής,
- σε επιτροπές παραλαβής ειδών ή εργασιών, για την
βεβαίωση καλής εκτέλεσης αυτών, και η οποία δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός ωραρίου Υπηρεσίας,
- σε ενημερωτικές συσκέψεις συλλόγων-φορέων για
θέματα τουρισμού-πολιτισμού.
10. Την ανάγκη επικοινωνίας και συνεργασίας με φορείς του εξωτερικού για θέματα τουρισμού-πολιτισμού
και διοικητική υποστήριξη των αποστολών που συμμετέχουν σε εκθέσεις εξωτερικού λόγω ωραρίου λειτουργίας
των εκθέσεων και διαφοράς ώρας.
11. Την ανάγκη δημιουργίας Αρχείου Πολιτιστικών
Συλλόγων με τη συλλογή-ταξινόμηση των απαραίτητων δικαιολογητικών (επικαιροποιημένα καταστατικά
συλλόγων κ.λπ. δικαιολογητικά) λόγω μεταφοράς των
αρμοδιοτήτων από τη Δ/νση Υγείας στο Τμήμα Τουρισμού-Πολιτισμού, σύμφωνα με την τροποποίηση του
Οργανισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας, που λόγω του
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καθημερινού φόρτου εργασίας, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας.
12. Την ανάγκη οργάνωσης Αρχείων Τουρισμού (αρχείο
Εκθέσεων, δημοσιογράφων, τουριστικών πρακτόρων
εξωτερικού κ.λπ.) λόγω μεταφοράς των αρμοδιοτήτων
από τη Δ/νση Ανάπτυξης στο Τμήμα Τουρισμού-Πολιτισμού, σύμφωνα με την τροποποίηση του Οργανισμού
της Περιφέρειας Θεσσαλίας που λόγω του καθημερινού
φόρτου εργασίας, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός
του κανονικού ωραρίου εργασίας καθώς επίσης την
ανάγκη μελέτης και ενημέρωσης επί των αλλαγών της
τρέχουσας νομοθεσίας αλλά και των νέων νομοθετικών
ρυθμίσεων από τους υπαλλήλους, η οποία μελέτη, λόγω
του καθημερινού φόρτου εργασίας, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας.
13. Το με αριθμ. 2478/03-06-2019 αίτημα δέσμευσης
πίστωσης προϋπολογισμού της Υπηρεσίας.
14. Το γεγονός ότι οι προκαλούμενες, από την απόφαση αυτή, δαπάνες θα καλυφθούν από αντίστοιχη πίστωση που προβλέφθηκε στον ΚΑΕ 0511 του Φορέα 073
του προϋπολογισμού έτους 2019 των Π.Ε. Μαγνησίας και
Σποράδων με εγκεκριμένο το με α/α 1721/06-06-2019
αίτημα λογιστικής καταχώρισης.
15. Την 1470/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας «Έγκριση δαπάνης και
διάθεση πίστωσης για υπερωριακή απασχόληση των
υπαλλήλων του Τμήματος Τουρισμού-Πολιτισμού των
Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων της Διεύθυνσης Τουρισμού, Πολιτισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Πρακτικό
22ο/28-06-2019, ΑΔΑ: ΩΨ5Ε7ΛΡ-ΙΝΣ)».
16. Την 1813/2019 απόφαση Περιφερειάρχη Θεσσαλίας για ανάληψη υποχρέωσης για την πραγματοποίηση της εν λόγω δαπάνης και δέσμευσης της αναγκαίας
πίστωσης, σύμφωνα με το π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α΄/
5-8-2016, «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
(ΑΔΑ: ΨΕΥΓ7ΛΡ-ΣΟΓ), αποφασίζουμε:
α) Διαπιστώνουμε την ανάγκη για υπερωριακή απασχόληση των δύο (2) υπαλλήλων του Τμήματος Τουρισμού, Πολιτισμού των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων (ενός υπαλλήλου στην έδρα του
νομού και ενός υπαλλήλου στο γραφείο Σκιάθου) της
Διεύθυνσης Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού της
Περιφέρειας Θεσσαλίας κατά το δεύτερο εξάμηνο του
έτους 2019 για την κάλυψη των ανωτέρω αυξημένων
υπηρεσιακών αναγκών.
β) Καθιερώνουμε με αμοιβή υπερωριακή εργασία
κατά τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών
το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2019 και μέχρι 240 ώρες
συνολικά για τους δύο (2) υπαλλήλους του Τμήματος
Τουρισμού, Πολιτισμού των Περιφερειακών Ενοτήτων
Μαγνησίας και Σποράδων (ενός υπαλλήλου στην έδρα
του νομού και ενός υπαλλήλου στο γραφείο Σκιάθου) της
Διεύθυνσης Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού της
Περιφέρειας Θεσσαλίας, ως ακολούθως: Υπερωρίες: δύο
υπάλληλοι με εκατόν είκοσι ώρες έκαστος για το δεύτερο
εξάμηνο του 2019, συνολικά διακόσιες σαράντα ώρες
(2 υπάλληλοι x 120 ώρες=240 ώρες).
Η συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης, στην οποία θα αναφέρονται ονομαστικά οι συμμε-
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τέχοντες υπάλληλοι, το αντικείμενο απασχόλησης, το
χρονικό διάστημα και οι ώρες απασχόλησης για τον κάθε
υπάλληλο κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2019, θα γίνει
με απόφαση ανάλογα με τις εκάστοτε παρουσιαζόμενες
ανάγκες.
Για την υπερωριακή εργασία θα τηρείται ξεχωριστό
δελτίο παρουσίας των υπαλλήλων και υπεύθυνος για την
παρακολούθηση και τον έλεγχο πραγματικής παροχής
υπερωριακής απασχόλησης ορίζεται η Αναπληρώτρια
Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τουρισμού, Πολιτισμού
και Αθλητισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Η δαπάνη, η οποία ανέρχεται στο ποσό των χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00€), θα καλυφθεί από πιστώσεις του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, του
φορέα 073 και του ΚΑΕ 0511 των Π.Ε. Μαγνησίας και
Σποράδων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησης.
Βόλος, 30 Αυγούστου 2019
Ο Περιφερειάρχης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
Ι

Αριθμ. οικ. 3842
(4)
Διαπίστωση ανάγκης και καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή, κατά τις νυχτερινές
ώρες, αλλά και κατά τις Κυριακές κι εξαιρέσιμες
ημέρες, των δύο υπαλλήλων του Τμήματος Τουρισμού, Πολιτισμού των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων της Διεύθυνσης Τουρισμού, Πολιτισμού
και Αθλητισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας, το
δεύτερο εξάμηνο του έτους 2019.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/
07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του π.δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222/τ.Α΄/
27.12.2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Θεσσαλίας».
3. Την 15840/156612/26-10-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς
Ελλάδας για την έγκριση της 146/31-08-2018 - ορθή
επανάληψη -(ΑΔΑ: 6Η897ΛΡ-ΑΓΡ) απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας, περί ολικής τροποποίησης - επικαιροποίησης του
π.δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222/τ.Α΄/27-12-2010): «Οργανισμός
της Περιφέρειας Θεσσαλίας» όπως ισχύει (ΦΕΚ 4788/
τ.Β΄/ 26-10-2018).
4. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/
5-8-2016), «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
5. Το αριθμ. 2/31246/0026/6-6-2016 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του κεφαλαίου Β΄ του
ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α΄/16-12-2015) «Μισθολογικές
ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργα-
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νισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και
δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου
(Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των
Δ.Ε.Κ.Ο. του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314) και
άλλες μισθολογικές διατάξεις».
7. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α΄/
13.07.2010), «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».
8. Τις διατάξεις του ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/τ.Α΄/
17-08-2010), «Δημοσιονομική διαχείριση και ευθύνη».
9. Τις διατάξεις του ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α΄/
11-04-2012), Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την
Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50 ΕΚ και ειδικότερα το άρθρο
176 που αναφέρεται στις αρμοδιότητες της οικονομικής
Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Την 189/2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας για τη μετάβαση αρμοδιότητας στην
Οικονομική Επιτροπή (Πρακτικό 19ο/16-12-2016).
11. Την 201/30-11-2018 απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Θεσσαλίας για την έγκριση του Προγράμματος Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Θεσσαλίας
και Εξωστρέφειας των Θεσσαλικών Επιχειρήσεων για το
2019 (ΑΔΑ: 626Ω7ΛΡ-0Ξ6).
12. Το με αριθμ. 2479/03-06-2019 αίτημα δέσμευσης
πίστωσης προϋπολογισμού της Υπηρεσίας.
13. Το γεγονός ότι οι προκαλούμενες, από την απόφαση αυτή, δαπάνες θα καλυφθούν από αντίστοιχη πίστωση που προβλέφθηκε στον ΚΑΕ 0512 του Φορέα 073
του προϋπολογισμού έτους 2019 των Π.Ε. Μαγνησίας και
Σποράδων με εγκεκριμένο το με α/α 1722/06-06-2019
αίτημα λογιστικής καταχώρισης.
14. Την ανάγκη συμμετοχής υπαλλήλων του Τμήματος
Τουρισμού, Πολιτισμού των Περιφερειακών Ενοτήτων
Μαγνησίας και Σποράδων (ενός υπαλλήλου στην έδρα
του νομού και ενός υπαλλήλου στο γραφείο Σκιάθου) σε:
- εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό σύμφωνα με
το πρόγραμμα τουριστικής προβολής της Περιφέρειας
Θεσσαλίας.
- σε πολιτιστικές εκδηλώσεις στις οποίες το αρμόδιο
Τμήμα Τουρισμού-Πολιτισμού των Π.Ε. Μαγνησίας και
Σποράδων (έδρα Νομού και γραφείο Σκιάθου) είναι συνδιοργανωτής.
- σε επιτροπές παραλαβής ειδών ή εργασιών, για τη
διαπίστωση και βεβαίωση καλής εκτέλεσης αυτών και
η οποία δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός ωραρίου
Υπηρεσίας.
- σε ενημερωτικές συσκέψεις συλλόγων-φορέων για
θέματα τουρισμού-πολιτισμού του Τμήματος
- σε φιλοξενίες δημοσιογράφων, τουριστικών πρακτόρων και λοιπών εκπροσώπων φορέων από την Ελλάδα
και το εξωτερικό και τη γενικότερη υλοποίηση δράσεων
τουριστικής προβολής σε εφαρμογή του αντίστοιχου
προγράμματος έτους 2019,
15. Την ανάγκη επικοινωνίας και συνεργασίας με φορείς του εξωτερικού για θέματα τουρισμού-πολιτισμού
και διοικητική υποστήριξη των αποστολών που συμμετέ-
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χουν σε εκθέσεις εξωτερικού λόγω ωραρίου λειτουργίας
των εκθέσεων και διαφοράς ώρας.
16. Την 1471/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για υπερωριακή απασχόληση
κατά τις νυχτερινές ώρες, αλλά και κατά τις Κυριακές κι
εξαιρέσιμες ημέρες, των υπαλλήλων του Τμήματος Τουρισμού-Πολιτισμού των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων
της Διεύθυνσης Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού
της Περιφέρειας Θεσσαλίας», (Πρακτικό 22ο/28-06-2019,
ΑΔΑ: ΩΗΘΧ7ΛΡ-Θ1Ξ).
17. Την 1812/2019 απόφαση Περιφερειάρχη Θεσσαλίας για ανάληψη υποχρέωσης για την πραγματοποίηση της εν λόγω δαπάνης και δέσμευσης της αναγκαίας
πίστωσης, σύμφωνα με το π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α΄/
5-8-2016, «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
(ΑΔΑ: ΨΑΚ47ΛΡ-Ρ53).
18. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δημιουργείται δαπάνη συνολικού προϋπολογιζόμενου ποσού έως
600,00 ευρώ, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό
έτους 2019 των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων του Φορέα 073-ΚΑΕ0512.
19. Την 2042/18063/15-02-2019 (Β΄694) απόφαση του
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας περί Καθορισμού ωραρίου εργασίας σε
24ωρη βάση καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των υπαλλήλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας,
αποφασίζουμε:
α) Διαπιστώνουμε την ανάγκη για υπερωριακή απασχόληση κατά τις νυχτερινές ώρες, αλλά και κατά τις Κυριακές κι εξαιρέσιμες ημέρες, των δύο (2) υπαλλήλων του
Τμήματος Τουρισμού, Πολιτισμού των Περιφερειακών
Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων (ενός υπαλλήλου
στην έδρα του Νομού και ενός υπαλλήλου στο γραφείο
Σκιάθου) της Διεύθυνσης Τουρισμού, Πολιτισμού και
Αθλητισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας, κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2019, για την κάλυψη των ανωτέρω αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών.
β) Καθιερώνουμε με αμοιβή υπερωριακή εργασία,
κατά τις νυχτερινές ώρες, αλλά και κατά τις Κυριακές κι
εξαιρέσιμες ημέρες, το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2019
και μέχρι 192 ώρες συνολικά για τους δύο (2) υπαλλήλους του Τμήματος Τουρισμού, Πολιτισμού των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων (ενός
υπαλλήλου στην έδρα του νομού και ενός υπαλλήλου
στο γραφείο Σκιάθου) της Διεύθυνσης Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας,
ως ακολούθως:
Υπερωρίες: δύο υπάλληλοι με ενενήντα έξι ώρες έκαστος για το δεύτερο εξάμηνο του 2019 συνολικά εκατόν
ενενήντα δύο ώρες (2 υπάλληλοι x 96 ώρες =192 ώρες).
Η συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης κατά τις νυχτερινές ώρες, αλλά και κατά τις Κυριακές κι εξαιρέσιμες ημέρες, στην οποία θα αναφέρονται
ονομαστικά οι συμμετέχοντες υπάλληλοι, το αντικείμενο
απασχόλησης, το χρονικό διάστημα και οι ώρες απασχόλησης για τον κάθε υπάλληλο κατά το δεύτερο εξάμηνο
του 2019, θα γίνει με απόφαση μας ανάλογα με τις εκάστοτε παρουσιαζόμενες ανάγκες.
Για την υπερωριακή εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες,
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αλλά και κατά τις Κυριακές κι εξαιρέσιμες ημέρες, θα τηρείται ξεχωριστό δελτίο παρουσίας των υπαλλήλων και
υπεύθυνη για την παρακολούθηση και τον έλεγχο πραγματικής παροχής υπερωριακής απασχόλησης ορίζεται η
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τουρισμού,
Πολιτισμού και Αθλητισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Η δαπάνη, η οποία ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων
ευρώ (600,00€), θα καλυφθεί από πιστώσεις του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, του φορέα 073 και
του ΚΑΕ 0512 των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησης.
Βόλος, 30 Αυγούστου 2019
Ο Περιφερειάρχης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
Ι

Αριθμ. 6
(5)
Επανίδρυση ΠΜΣ του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών με τίτλο «Τεχνοοικονομικά Συστήματα στη Διοίκηση».
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
TOΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
(Συνεδρίαση 156)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), «Οργάνωση
και Λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για
την έρευνα και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα τα άρθρα
13, 30 έως και 37, 45 και 85.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 19, παρ. 8 του ν. 4521/2018
(Α΄ 38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις»
3. Την 216772/Ζ1/08-12-2017 (Β΄ 4334) υπουργική
απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας
των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».
4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14
και 15 (Α΄ 189) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης
πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει,
5. Τη διάταξη του άρθρου 26, παρ. 6 του ν. 4386/2016
(Α΄ 83), με την οποία αντικαθίσταται η περίπτωση γ΄ της
παρ. 22 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 ως εξής: «Έως
την έναρξη ισχύος του κατά το άρθρο 5 Οργανισμού
κάθε Ιδρύματος και του κατά το άρθρο 6 Εσωτερικού
του Κανονισμού, τα θέματα που προβλέπονται σε αυτούς
ρυθμίζονται με αποφάσεις Συγκλήτου, οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98 Α΄)
7. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 (Α΄ 70), «Συνέργειες
Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια
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εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του
Κράτους και λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα τα άρθρα
48, 55, 67 και 70.
8. Την αριθμ. 20838/Ζ1/01.12.2017 (ΦΕΚ 647/
τ.Τ.Ο.Δ.Δ./06.12.2017) πράξη του Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την οποία διαπιστώνεται ο διορισμός του Αθανάσιου Κατσή, Καθηγητή
του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ως Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου,
με πλήρη θητεία, από της εκδόσεως της διαπιστωτικής
πράξης.
9. Την 8237/08.12.2017 (Β΄ 4835) απόφαση Πρύτανη
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου περί μεταβίβασης
αρμοδιοτήτων στους Αντιπρυτάνεις, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).
10. Την 2679/20-07-2018 (Β΄ 3650), απόφαση Πρύτανη Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου για την ίδρυση και επανίδρυση
αντίστοιχα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Τεχνοοικονομικά Συστήματα στη Διοίκηση» του καταργηθέντος με τον ν. 4610/2019 (Α΄ 70)
Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών
της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του πρώην Τ.Ε.Ι.
Πελοποννήσου.
11. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (συνεδρία 2η/11-7-2019,θέμα 2β).
12. Την 6 απόφαση της 156ης /22.08.2019 Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Την επανίδρυση και λειτουργία από το ακαδημαϊκό
έτος 2019-2020 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο «Τεχνοοικονομικά Συστήματα στη
Διοίκηση» του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και
Οργανισμών της Σχολής Διοίκησης του Πανεπιστήμιου
Πελοποννήσου, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών της
Σχολής Διοίκησης του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου
από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)
με τίτλο: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα στη Διοίκηση»,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης και
τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 2
Γνωστικό Αντικείμενο
Το αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
με τίτλο: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα στη Διοίκηση»
αφορά ένα σύγχρονο και καινοτόμο Πρόγραμμα που
διασυνδέει εφαρμογές πολιτικών σε ζητήματα μοντέλων οργάνωσης και εξελιγμένων τεχνολογικά μεθόδων
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λήψης αποφάσεων στο χώρο της διοίκησης τόσο στο
δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.
Σε γνωσιακό επίπεδο έχει διττή στόχευση, τόσο ακαδημαϊκή όσο και εφαρμοσμένη - πρακτική. Στοχεύει,
λοιπόν, αφενός στην παροχή εξειδικευμένης θεωρητικής και ερευνητικής γνώσης σε ένα διεθνώς ραγδαία
αναπτυσσόμενο επιστημονικό πεδίο και αφετέρου στην
παροχή εξειδικευμένης πρακτικής, εμπειρικής και εφαρμοσμένης γνώσης.
Ως αποτέλεσμα της διττής στόχευσής του το ΠΜΣ
φιλοδοξεί να δημιουργήσει στελέχη που θα έχουν την
απαιτούμενη γνώση προκειμένου είτε να συνεχίσουν τη
θεωρητική και εμπειρική επιστημονική έρευνα, είτε να
εφαρμόσουν άμεσα τις αρχές, αξίες και πρακτικές της
Διοικητικής Επιστήμης συστήνοντας οι ίδιοι εγχειρήματα ή αναβαθμίζοντας τη λειτουργία ήδη υπαρχόντων
εγχειρημάτων, παρέχοντας συμβουλές σε όσους θέλουν
να τα συστήσουν, στελεχώνοντας την τοπική, περιφερειακή και κεντρική διοίκηση και τις δομές της σύγχρονης
κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
Ειδικότερα , το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει
την εξειδίκευση επιστημόνων στην γνωστική περιοχή της διοίκησης με διεπιστημονική προσέγγιση, την
παροχή γνώσεων σε θέματα διοίκησης συστημάτων
επιχειρήσεων και οργανισμών (ιδιωτικών και δημόσιων), την αποδοτική συμβολή των συμμετεχόντων
στη λειτουργία των επιχειρήσεων και οργανισμών, την
εκπαίδευση στην ανάληψη ηγετικών πρωτοβουλιών
σε ενδεχόμενες τεχνολογικές ή οργανωτικές αλλαγές, αναγκαίες για την ανταπόκριση της επιχείρησης
ή του οργανισμού στο ταχέως εξελισσόμενο διεθνές
περιβάλλον. Επιπλέον στοχεύει στο να εφαρμοστεί η
κατανόηση ενός ευρέος φάσματος ικανοτήτων διοίκησης και λειτουργικών τεχνικών, η αυτοπεποίθηση στην
αξιολόγηση και στην ανάλυση σύνθετων επιχειρησιακών προβλημάτων καθώς και στη λήψη αποφάσεων, η
προσέγγιση συνεργασίας στην επίλυση προβλημάτων
ώστε να επικοινωνούν με σαφήνεια και περιεκτικότητα
τόσο προφορικώς όσο και γραπτώς με δυνητικούς συνεργάτες τους, η δυνατότητα να δουλεύουν τηρώντας
προθεσμίες και κάτω από συνθήκες πίεσης, η δυνατότητα διεξαγωγής ανεξάρτητης εφαρμοσμένης έρευνας
και η εμβάθυνση σε θέματα του γνωστικού πεδίου, η
συνειδητοποίηση της πολιτιστικής ευαισθησίας και τη
δυνατότητα να εργαστούν σε ένα διαπολιτισμικό, πολυεθνικό, ομαδικό περιβάλλον.
Άρθρο 3
Σκοπός
Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι:
α) η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και η
ανάπτυξη της έρευνας και των εφαρμογών σε θέματα που αφορούν τους επιμέρους κλάδους της Διοίκησης, με γνώμονα την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών αναγκών της
χώρας.
β) Η δημιουργία εξειδικευμένων επιστημόνων, ικανών
να στελεχώσουν υπηρεσίες του δημοσίου και ιδιωτικού
τομέα στα ευρύτερα γνωστικά αντικείμενα του Π.Μ.Σ. με
στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών.
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Άρθρο 4
Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα στη
Διοίκηση».
Άρθρο 5
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή
ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4485/2017.
Άρθρο 6
Χρονική Διάρκεια
1. Η διάρκεια του Π.Μ.Σ. που οδηγεί στην απονομή του
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται
σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών.
2. Το πρώτο (Α΄) και το δεύτερο (Β΄) εξάμηνο περιλαμβάνουν τη διδασκαλία (συνδυασμό παραδόσεων
και διεξαγωγής συναντήσεων εργασίας, γραπτές εργασίες/ασκήσεις και εξετάσεις) εξειδικευμένων γνωστικών
αντικειμένων. Το τρίτο (Γ΄) περιλαμβάνει την εκπόνηση
της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Άρθρο 7
Πρόγραμμα Μαθημάτων
1. Τα μαθήματα του προγράμματος παρέχονται με
σύγχρονες μεθόδους εκπαίδευσης και έχουν ως στόχο
να διευκολύνουν την παρακολούθηση από εργαζόμενους. Η εκπαιδευτική λειτουργία (απουσίες/παρουσίες,
βαθμολογία, εργασίες) καθορίζονται από τον κανονισμό
λειτουργίας του Π.Μ.Σ.
2. Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η επιτυχής
εξέταση σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος καθώς
και η επιτυχής εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής
εργασίας. Τα μαθήματα αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο σπουδών. Η διπλωματική
εργασία αντιστοιχεί επίσης σε τριάντα (30) πιστωτικές
μονάδες. Συνολικά απαιτείται η συμπλήρωση ενενήντα
(90) πιστωτικών μονάδων.
Το πρόγραμμα διαρθρώνεται ως εξής:
Α΄ Εξάμηνο
α/α

Μάθημα

Πιστωτικές
Μονάδες (ECTS)

Διοίκηση Επιχειρήσεων και
Δημοσίων Οργανισμών

6

2

Μεθοδολογία Έρευνας

6

3

Οικονομικά και
Επιχειρηματικότητα

6

4

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης για τη Λήψη
αποφάσεων

6

5

Στρατηγικές Ανάπτυξης
Ανθρώπινου Δυναμικού

6

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων/
ECTS

30

1

40755

Β΄ Εξάμηνο
1

Επιχειρησιακή Έρευνα

5

2

Εργασιακές Σχέσεις και
Υπαλληλικό Δίκαιο

5

3

Εταιρική Διακυβέρνηση

5

4

Στρατηγικό Μάρκετινγκ

5

5

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

5

Επιλογή ενός από τα παρακάτω
μαθήματα
1

Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και
Ψηφιακό Μάρκετινγκ

5

2

Διοίκηση Υγείας

5

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων/
Σύνολο ECTS

30

Γ' Εξάμηνο
1

Μεταπτυχιακή Διπλωματική
Εργασία (Master thesis)

30

Με απόφαση των αρμοδίων οργάνων μπορεί να γίνει
τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων και
ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων.
Άρθρο 8
Γλώσσα Διδασκαλίας
Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων και εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική. Ύστερα
από αίτημα του μεταπτυχιακού φοιτητή και τη σύμφωνη
γνώμη του επιβλέποντος καθηγητή, η Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. δύναται να επιτρέπει την εκπόνηση της
διπλωματικής εργασίας στην αγγλική γλώσσα.
Άρθρο 9
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. για την απόκτηση
Δ.Μ.Σ. ορίζεται κατ' ανώτατο όριο σε 30 άτομα κατ' έτος.
Ο ακριβής αριθμός εισακτέων για κάθε ακαδημαϊκό έτος
καθορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.
Άρθρο 10
Διδακτικό Προσωπικό
Το Διδακτικό Προσωπικό του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών θα προέρχεται από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).
Άρθρο 11
Υλικοτεχνική Υποδομή
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου με τον υφιστάμενο εξοπλισμό ο οποίος είναι
επαρκής για τις ανάγκες του προγράμματος.
Άρθρο 12
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος
2022-2023, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου
32 παρ. 8 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).
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Άρθρο 13
Κόστος Λειτουργίας
1. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας εξαρτάται από τον
αριθμό των φοιτητών του Π.Μ.Σ. Το κόστος λειτουργίας
του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από τα τέλη φοίτησης, καθώς
επίσης και από χορηγίες δημοσίου και ιδιωτικού φορέα,
εφόσον αυτές υπάρξουν.
2. Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 1.980 ευρώ ανά
φοιτητή.
3. Ενδεικτικά και εφόσον εγγράφονται 21 φοιτητές που είναι υπόχρεοι τέλους φοίτησης σύμφωνα με
τον ν. 4485/2017, το συνολικό κόστος ανέρχεται σε
41.580,00 € (21 φοιτητές x 1.980,00 € ετησίως = 41.580,00
€), ο προϋπολογισμός αναλύεται ως εξής:
ΕΣΟΔΑ
ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
ΕΞΟΔΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄:
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (70%)
Δαπάνες μετακινήσεων
Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού
των Α.Ε.Ι. και ερευνητικών κέντρων και
ινστιτούτων που συμμετέχουν στην
οργάνωση του Π.Μ.Σ.
Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5
του άρθρου 36 του ν. 4485/2017.

41.580

29.106
2.500
11.260

Τεύχος B’ 3468/13.09.2019

Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης
Λοιπά λειτουργικά έξοδα (εξοπλισμός,
λογισμικό, αναλώσιμα, έξοδα δημοσιότητας,
προβολής, εκπαιδευτικό υλικό, οργάνωσης
συνεδρίου κ.λπ.)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (30%) άρθρο 37, παράγραφος 4β
του ν. 4485/2017
Σύνολο(100%)

7.000
2.366

12.474
41.580

4. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος και με
βάση της ανάγκες του Π.Μ.Σ., ο ανωτέρω προϋπολογισμός μπορεί να τροποποιείται.
Άρθρο 14
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών και τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Τρίπολη, 22 Αυγούστου 2019
Ο Πρύτανης

5.980

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr

*02034681309190008*

