
 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας (απογευματι-
νής) για το Β΄ εξάμηνο έτους 2018 για τους υπαλ-
λήλους της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας.

2 Έγκριση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή κατά 
τις απογευματινές ώρες προς συμπλήρωση ή 
καθ΄ υπέρβαση της υποχρεωτικής για το Β΄ εξά-
μηνο έτους 2018 για τους υπαλλήλους της Υπο-
διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής 
Ενότητας Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας.

3 Έγκριση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή κατά 
τις νυκτερινές ώρες καθώς και κατά τις Κυρια-
κές και εξαιρέσιμες ημέρες προς συμπλήρωση ή 
καθ΄ υπέρβαση της υποχρεωτικής για το Β΄ εξά-
μηνο έτους 2018 για τους υπαλλήλους της Υπο-
διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής 
Ενότητας Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας.

4 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή κατά 
τις νυκτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέ-
σιμες ημέρες, προς συμπλήρωση ή καθ΄ υπέρβαση 
της υποχρεωτικής, για το Β΄ εξάμηνο έτους 2018 
των υπαλλήλων της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έρ-
γων της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας.

5 Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής Τ.Ε. του 
Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας με τίτλο «Ψυχική Υγεία».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. οικ/ΠΚΜ445470(3077) (1)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας (απογευματι-

νής) για το Β΄ εξάμηνο έτους 2018 για τους υπαλ-

λήλους της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της 

Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας. 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 282 του ν. 3852 /2010 (ΦΕΚ 

87/τ.Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. α) Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 
(ΦΕΚ 176/τ.Α΄/16. 12. 2015 περί «Διαχείριση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και 
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων».

β) Την αριθμ. 2/1015/ΔΕΠ/05.01.2016 (ΑΔΑ: ΨΑΕΦΗ-
ΠΟ7) εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 
αναφορικά με την παροχή οδηγιών για την εφαρμογή 
των διατάξεων του κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354 /2015 (ΦΕΚ 
176/τ.Α΄/16.12.2015) περί μισθολογικών ρυθμίσεων των 
υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δευτέρου βαθμού, 
Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου 
καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α΄ του ν. 3429/2005
(Α΄ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 
26/τ.Α΄/2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημο-
σίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων 
Ν.Π.Δ.Δ.» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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4. Τις διατάξεις της παραγρ. 7 του άρθρου 25 του 
ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180/τ.Α΄/09.09.1999)«Συλλογικές δι-
απραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις 
συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις».

5. Το π.δ. 133/2010 « Οργανισμός της Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας » (ΦΕΚ 226/τ.Α΄/27-12-2010), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Τη με αριθμ. οικ 30110 (385)/27-01-2017 απόφα-
ση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα: 
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστι-
κό Γραμματέα καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπο-
γραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ 
ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Αντιπεριφερειάρχες, 
στον Εκτελεστικό Γραμματέα, στους Προϊστάμενους των 
Γενικών Διευθύνσεων, των Διευθύνσεων / Αυτοτελών 
Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων / Αυτοτελών 
Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 
390/τ.Β΄/10.02.2017).

7. Την αριθμ. 38819/29.05.2015 απόφαση του ασκού-
ντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης περί «καθιέρωσης ωρα-
ρίου εργασίας σε 24ωρη βάση, καθώς κατά τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ημέρες των υπαλλήλων των Υπηρεσιών 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 1084/
τ.Β΄/09.06.2015) όπως τροποποιήθηκε-συμπληρώθη-
κε με την αριθμ. 64547/07.09.2015 (ΦΕΚ 2046/τ.Β΄/ 
18.09.2015) μεταγενέστερη απόφαση.

8. Το αριθμ. οικ.79/17-07-2018 έγγραφο του Γρ. Εκτε-
λεστικού Γραμματέα ΠΚΜ με θέμα: «Έγκριση υπερωριών 
έτους 2018».

9. Το αριθμ. 356472(1052)/07-08-2018 έγγραφο του 
Γενικού Διευθυντή Προγραμματισμού και Υποδομών 
ΠΚΜ με θέμα: «Έγκριση υπερωριών έτους 2018».

10. Την αριθμ. οικ. ΠΚΜ 432013/3216/05-09-2018 απόφα-
ση ανάληψης υποχρέωσης Α/Α 3229 (ΑΔΑ: 6ΓΣΤ7ΛΛ-Ω8Ψ).

11. Την ανάγκη καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας με 
αμοιβή κατά τις απογευματινές ώρες, προς συμπλήρωση 
ή καθ΄ υπέρβαση της υποχρεωτικής, για τους υπαλλή-
λους της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφε-
ρειακής Ενότητας Πέλλας εξαιτίας:

• των επιβλέψεων έργων ή παροχών υπηρεσίας των 
οποίων οι εργασίες ολοκληρώνονται σε καθημερινή 
βάση μετά το πέρας του ωραρίου (στις 6:00 περίπου το 
απόγευμα), καθώς τα ωράρια των συνεργείων δεν συ-
μπίπτουν με τα ωράρια των υπαλλήλων,

• της ανάγκης άμεσης αυτοψίας υπαλλήλων την υπηρε-
σίας μας σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών και ακραίων 
καιρικών φαινομένων (ισχυρές βροχοπτώσεις, θυελλώ-
δεις άνεμοι, παγετός, χιονοπτώσεις),

• της επίβλεψης εργασιών αποχιονισμού και της παρα-
λαβής άλατος κατά τη χειμερινή περίοδο που γίνονται 
καθ΄ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου,

• της αυτοψίας των επιτροπών παραλαβής αφανών 
εργασιών των εκτελούμενων έργων,

• της αυτοψίας επιτροπών παραλαβής παρεχόμενων 
υπηρεσιών για τις περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών και 
αποχιονισμού.

12. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη, ύψους 
7.200,00 ευρώ θα καλυφθεί από τις πιστώσεις ΚΑΕ 0512 
ειδικού φορέα 721 σε βάρος του προϋπολογισμού του 
έτους 2018 για την πληρωμή των ανωτέρω υπαλλήλων, 
αποφασίζουμε:

Την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας (απογευματι-
νής) καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής, για το Β΄ εξάμηνο 
έτους 2018, για τους υπαλλήλους της Υποδιεύθυνσης 
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας.

Διεύθυνση: Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας
Αριθμός Υπαλλήλων: Δεκαπέντε (15)
Ώρες Απογευματινής Εργασίας: 1800
Οι ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας καθ΄ 

υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου ορίζονται ανά 
εξάμηνο χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης 
μεταξύ των δύο εξαμήνων μέσα στο έτος μέχρι τις εκα-
τόν είκοσι (120) ανά υπάλληλο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Έδεσσα, 12 Σεπτεμβρίου 2018

Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης
Προγραμματισμού και Υποδομών

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΙΑΝΤΣΗΣ   

Ι

 Αριθμ. οικ/ΠΚΜ456179(3148) (2)
Έγκριση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή κατά 

τις απογευματινές ώρες προς συμπλήρωση ή 

καθ΄ υπέρβαση της υποχρεωτικής για το Β΄ εξά-

μηνο έτους 2018 για τους υπαλλήλους της Υπο-

διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής 

Ενότητας Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μα-

κεδονίας. 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 282 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 

87/τ.Α΄/07.06.2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη-
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. α) Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 
(ΦΕΚ 176/τ.Α΄/16.12.2015) περί «Διαχείρισης των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και 
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων».

β) Την με αριθμ. 2 /1015/ΔΕΠ/05-01-2016 (ΑΔΑ: ΨΑΕ-
ΦΗ-ΠΟ7) Εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 
αναφορικά με την παροχή οδηγιών για την εφαρμογή 
των διατάξεων του κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 
176/τ.Α΄/16-12-2015) περί μισθολογικών ρυθμίσεων των 
υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των 
νομικών προσώπων (Ν.Π.Δ.Δ) του Δημοσίου και Ιδιωτι-
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κού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ) καθώς και των ΔΕΚΟ του κεφαλαίου 
Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄/314) και άλλες Μισθολογικές 
Διατάξεις.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 
26/τ.Α΄/09.02.2007).

4. Τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρ. 25 του 
ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180/τ.Α΄/9-9-1999) «Συλλογικές δια-
πραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις 
συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις».

5. Τις αριθμ. 81320 και 77909 (ΦΕΚ 4302/τ.Β΄/ 30.12.2016) 
αποφάσεις που αφορούν στην έγκριση τροποποίησης του 
Οργανισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

6. Την αριθμ. οικ. 30110(385)/27.01.2017 απόφαση 
του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας για «Μετα-
βίβαση αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της 
Π.Κ.Μ. στους Αντιπεριφερειάρχες .... και παροχή εξου-
σιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και 
άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» στους 
Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα και 
στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσε-
ων, Τμημάτων και αυτοτελών Γραφείων της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 390/τ.Β΄/10.02.2017).

7. Την αριθμ. 38819/29.05.2015 απόφαση του ασκού-
ντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης περί «καθιέρωσης ωρα-
ρίου εργασίας σε 24ωρη βάση, καθώς κατά τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ημέρες των υπαλλήλων των Υπηρεσιών 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 1084/τ.Β΄/
09.06.2015) όπως τροποποιήθηκε - συμπληρώθηκε με 
την αριθμ. 64547/07.09.2015 (ΦΕΚ 2046/τ.Β΄/18.09.2015) 
μεταγενέστερη απόφαση.

8. Το αριθμ. οικ.79/17-07-2018 έγγραφο του Γρ. Εκτε-
λεστικού Γραμματέα ΠΚΜ με θέμα: «Έγκριση υπερωριών 
έτους 2018».

9. Το αριθμ. 356472(1052)/07-08-2018 έγγραφο του 
Γενικού Διευθυντή Προγραμματισμού και Υποδομών 
ΠΚΜ με θέμα: «Έγκριση υπερωριών έτους 2018».

10. Την αριθμ. οικ. ΠΚΜ 432013/3216/05-09-2018 από-
φαση ανάληψης υποχρέωσης Α/Α 3229 (ΑΔΑ: 6ΓΣΤ7ΛΛ-
Ω8Ψ).

11. Την ανάγκη καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας με 
αμοιβή κατά τις απογευματινές ώρες, προς συμπλήρωση 
ή καθ΄ υπέρβαση της υποχρεωτικής, για τους υπαλλή-
λους της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφε-
ρειακής Ενότητας Πέλλας εξαιτίας:

• των επιβλέψεων έργων ή παροχών υπηρεσίας των 
οποίων οι εργασίες ολοκληρώνονται σε καθημερινή 
βάση μετά το πέρας του ωραρίου (στις 6:00 περίπου το 
απόγευμα), καθώς τα ωράρια των συνεργείων δεν συ-
μπίπτουν με τα ωράρια των υπαλλήλων,

• της ανάγκης άμεσης αυτοψίας υπαλλήλων την υπηρε-
σίας μας σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών και ακραίων 
καιρικών φαινομένων (ισχυρές βροχοπτώσεις, θυελλώ-
δεις άνεμοι, παγετός, χιονοπτώσεις),

• της επίβλεψης εργασιών αποχιονισμού και της παρα-
λαβής άλατος κατά τη χειμερινή περίοδο που γίνονται 
καθ΄ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου,

• της αυτοψίας των επιτροπών παραλαβής αφανών 
εργασιών των εκτελούμενων έργων,

• της αυτοψίας επιτροπών παραλαβής παρεχόμενων 
υπηρεσιών για τις περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών και 
αποχιονισμού.

12. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη, ύψους 
7.200,00 ευρώ θα καλυφθεί από τις πιστώσεις ΚΑΕ 0512 
ειδικού φορέα 721 σε βάρος του προϋπολογισμού του 
έτους 2018 για την πληρωμή των ανωτέρω υπαλλήλων, 
αποφασίζουμε:

Την έγκριση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή κατά 
τις απογευματινές ώρες προς συμπλήρωση της υποχρε-
ωτικής εβδομαδιαίας εργασίας ή καθ΄ υπέρβαση αυτής, 
για το Β΄ εξάμηνο έτους 2018, για τους υπαλλήλους της 
Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Πέλλας της 
Π. Κ. Μ.

Διεύθυνση: Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνι-
κής Μέριμνας Π. Ε. Πέλλας

Αριθμός υπαλλήλων: Δεκαπέντε (15)
Αριθμός ωρών εργασίας κατά τις απογευματινές ώρες 

προς συμπλήρωση ή καθ΄ υπέρβαση της υποχρεωτικής 
εβδομαδιαίας εργασίας έως και 31.12.2018: 1800

Συνολική αμοιβή για εργασία κατά τις απογευματινές 
ώρες προς συμπλήρωση ή καθ΄ υπέρβαση της υπο-
χρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας έως και 31.12.2018: 
7.200,00

Οι ώρες απασχόλησης καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτι-
κού ωραρίου ορίζονται ανά εξάμηνο χωρίς να υπάρχει 
η δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των δύο εξαμήνων 
μέσα στο έτος για υπερωριακή εργασία μέχρι εκατόν 
είκοσι (120) ώρες απογευματινές ανά υπάλληλο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Έδεσσα 18 Σεπτεμβρίου 2018

Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης
Προγραμματισμού και Υποδομών

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΙΑΝΤΣΗΣ   

Ι

 Αριθμ. οικ/ΠΚΜ456135/3147 (3)
Έγκριση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή κατά 

τις νυκτερινές ώρες καθώς και κατά τις Κυρια-

κές και εξαιρέσιμες ημέρες προς συμπλήρωση ή 

καθ΄ υπέρβαση της υποχρεωτικής για το Β΄ εξά-

μηνο έτους 2018 για τους υπαλλήλους της Υπο-

διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής 

Ενότητας Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μα-

κεδονίας. 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 282 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 

87/τ.Α΄/07.06.2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη-
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. α) Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 
(ΦΕΚ 176/τ.Α΄/16.12.2015) περί «Διαχείρισης των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και 
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άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων».

β) Την με αριθμ. 2 /1015/ΔΕΠ/05-01-2016 (ΑΔΑ: ΨΑΕ-
ΦΗ-ΠΟ7) Εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 
αναφορικά με την παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των 
διατάξεων του κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/
τ.Α΄/16-12-2015) περί μισθολογικών ρυθμίσεων των υπαλ-
λήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης (Ο.Τ.Α) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των νομικών 
προσώπων (Ν.Π.Δ.Δ) του Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαί-
ου (Ν.Π.Ι.Δ) καθώς και των ΔΕΚΟ του κεφαλαίου Α΄ του 
ν. 3429/2005 (Α΄/314) και άλλες Μισθολογικές Διατάξεις.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 
26/τ.Α΄/09.02.2007).

4. Τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρ. 25 του 
ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180/τ.Α΄/9-9-1999) «Συλλογικές δια-
πραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις 
συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις».

5. Τις αριθμ. 81320 και 77909 (ΦΕΚ 4302/τ.Β΄/ 
30.12.2016) αποφάσεις που αφορούν στην έγκριση τρο-
ποποίησης του Οργανισμού της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας.

6. Την αριθμ. οικ.30110(385)/27.01.2017 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας για «Μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Π.Κ.Μ. στους 
Αντιπεριφερειάρχες ... και παροχή εξουσιοδότησης υπο-
γραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ 
ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» στους Αντιπεριφερειάρχες, 
στον Εκτελεστικό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους 
Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και αυ-
τοτελών Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδο-
νίας» (ΦΕΚ 390/τ.Β΄/10.02.2017).

7. Την αριθμ. 38819/29.05.2015 απόφαση του ασκού-
ντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης περί «καθιέρωσης 
ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση, καθώς κατά τις 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των υπαλλήλων των 
Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» 
(ΦΕΚ 1084/τ.Β΄/09.06.2015) όπως τροποποιήθηκε-συ-
μπληρώθηκε με την αριθμ. 64547/07.09.2015 (ΦΕΚ 2046/
τ.Β΄/18.09.2015) μεταγενέστερη απόφαση.

8. Το αριθμ. οικ.79/17-07-2018 έγγραφο του Γρ. Εκτε-
λεστικού Γραμματέα ΠΚΜ με θέμα: «Έγκριση υπερωριών 
έτους 2018».

9. Το αριθμ. 356472(1052)/07-08-2018 έγγραφο του 
Γενικού Διευθυντή Προγραμματισμού και Υποδομών 
ΠΚΜ με θέμα: «Έγκριση υπερωριών έτους 2018».

10. Την αριθμ. οικ. ΠΚΜ 432013/3216/05-09-2018 απόφα-
ση ανάληψης υποχρέωσης Α/Α 3229 (ΑΔΑ: 6ΓΣΤ7ΛΛ-Ω8Ψ).

11. Την ανάγκη καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας 
με αμοιβή κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυρια-
κές και εξαιρέσιμες ημέρες, προς συμπλήρωση ή καθ΄ 
υπέρβαση της υποχρεωτικής, για τους υπαλλήλους της 
Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενό-
τητας Πέλλας εξαιτίας:

• Της ανάγκης άμεσης αυτοψίας υπαλλήλων την υπηρε-
σίας μας σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών και ακραίων 
καιρικών φαινομένων (ισχυρές βροχοπτώσεις, θυελλώ-
δεις άνεμοι, παγετός, χιονοπτώσεις),

• της επίβλεψης εργασιών αποχιονισμού και της παρα-
λαβής άλατος κατά τη χειμερινή περίοδο που γίνονται 
καθ΄ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου,

• της αυτοψίας επιτροπών παραλαβής παρεχόμενων 
υπηρεσιών για τις περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών και 
αποχιονισμού.

12. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη, ύψους 
7.800 ευρώ θα καλυφθεί από τις πιστώσεις ΚΑΕ 0512 
ειδικού φορέα 721 σε βάρος του προϋπολογισμού του 
έτους 2018 για την πληρωμή των ανωτέρω υπαλλήλων, 
αποφασίζουμε:

Την έγκριση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή κατά 
τις νυκτερινές ώρες καθώς κατά τις Κυριακές και εξαι-
ρέσιμες ημέρες προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής 
εβδομαδιαίας εργασίας ή καθ΄ υπέρβαση αυτής, για το 
Β΄ εξάμηνο έτους 2018, για τους υπαλλήλους της Διεύ-
θυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της 
Π. Ε. Πέλλας της Π. Κ. Μ.

Διεύθυνση: Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. 
Πέλλας

Αριθμός υπαλλήλων: δεκαπέντε (15)
Αριθμός ωρών εργασίας κατά τις νυκτερινές ώρες κα-

θώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες προς 
συμπλήρωση ή καθ΄ υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδο-
μαδιαίας εργασίας έως και 31.12.2018: 2880

Συνολική αμοιβή για εργασία κατά τις νυκτερινές ώρες 
καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες προς 
συμπλήρωση ή καθ΄ υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδο-
μαδιαίας εργασίας έως και 31.12.2018: 7.800,00

Οι ώρες απασχόλησης καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτι-
κού ωραρίου ορίζονται ανά εξάμηνο χωρίς να υπάρχει 
η δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των δύο εξαμήνων 
μέσα στο έτος για υπερωριακή εργασία μέχρι ενενήντα 
έξι (96) ώρες για τις νυκτερινές και μέχρι ενενήντα έξι 
(96) ώρες για τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ανά 
υπάλληλο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Έδεσσα, 18 Σεπτεμβρίου 2018

Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης
Προγραμματισμού και Υποδομών

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΙΑΝΤΣΗΣ

   Ι

 Αριθμ. οικ/ΠΚΜ445454(3076) (4)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή 

κατά τις νυκτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και 

εξαιρέσιμες ημέρες, προς συμπλήρωση ή καθ΄ 

υπέρβαση της υποχρεωτικής, για το Β΄ εξάμη-

νο έτους 2018 των υπαλλήλων της Υποδιεύθυν-

σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότη-

τας Πέλλας. 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 282 του ν. 3852 /2010 (ΦΕΚ 
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87/τ.Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη-
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. α) Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 
(ΦΕΚ 176/τ.Α΄/16.12.2015 περί «Διαχείριση των μη εξυ-
πηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και 
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων».

β) Την αριθμ. 2/1015/ΔΕΠ/05.01.2016 (ΑΔΑ: ΨΑΕΦΗ-
ΠΟ7) εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 
αναφορικά με την παροχή οδηγιών για την εφαρμογή 
των διατάξεων του κεφαλαίου Β του  ν. 4354 /2015 (ΦΕΚ 
176/τ.Α΄/16.12.2015) περί μισθολογικών ρυθμίσεων των 
υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δευτέρου βαθμού, 
Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου 
καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α΄ του  ν. 3429/2005 
(Α΄ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 
26 /τ.Α΄/2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημο-
σίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων 
Ν.Π.Δ.Δ.» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 25 του 
ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180/τ.Α΄/09.09.1999)«Συλλογικές δια-
πραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις 
συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις».

5. Το π.δ. 133/2010 « Οργανισμός της Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας » (ΦΕΚ 226/τ.Α΄/27-12-2010), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Την αριθμ. οικ 30110 (385)/27.01.2017 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα: «Με-
ταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελε-
στικό Γραμματέα καθώς και παροχή εξουσιοδότησης 
υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων 
«ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Αντιπεριφερειάρ-
χες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα, στους Προϊστάμενους 
των Γενικών Διευθύνσεων, των Διευθύνσεων/Αυτοτελών 
Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων/Αυτοτελών 
Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 
390/τ.Β΄/10.02.2017).

7. Την αριθμ. 38819/29.05.2015 απόφαση του ασκού-
ντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης περί «καθιέρωσης ωρα-
ρίου εργασίας σε 24ωρη βάση, καθώς κατά τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ημέρες των υπαλλήλων των Υπηρεσιών 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 1084/
τ.Β΄/09.06.2015) όπως τροποποιήθηκε-συμπληρώ-
θηκε με την αριθμ. 64547/07.09.2015 (ΦΕΚ 2046/ 
τ.Β΄/18.09.2015) μεταγενέστερη απόφαση.

8. Το αριθμ. οικ.79/17-07-2018 έγγραφο του Γρ. Εκτε-
λεστικού Γραμματέα ΠΚΜ με θέμα: «Έγκριση υπερωριών 
έτους 2018».

9. Το αριθμ. 356472(1052)/07-08-2018 έγγραφο του 
Γενικού Διευθυντή Προγραμματισμού και Υποδομών 
ΠΚΜ με θέμα: «Έγκριση υπερωριών έτους 2018».

10. Την αριθμ. οικ. ΠΚΜ 432013/3216/05-09-2018 από-
φαση ανάληψης υποχρέωσης Α/Α 3229 (ΑΔΑ: 6ΓΣΤ7ΛΛ-
Ω8Ψ).

11. Την ανάγκη καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας 
με αμοιβή κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυρια-
κές και εξαιρέσιμες ημέρες, προς συμπλήρωση ή καθ΄ 
υπέρβαση της υποχρεωτικής, για τους υπαλλήλους της 
Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενό-
τητας Πέλλας εξαιτίας:

• Της ανάγκης άμεσης αυτοψίας υπαλλήλων την υπηρε-
σίας μας σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών και ακραίων 
καιρικών φαινομένων (ισχυρές βροχοπτώσεις, θυελλώ-
δεις άνεμοι, παγετός, χιονοπτώσεις),

• της επίβλεψης εργασιών αποχιονισμού και της παρα-
λαβής άλατος κατά τη χειμερινή περίοδο που γίνονται 
καθ΄ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου,

• της αυτοψίας επιτροπών παραλαβής παρεχόμενων 
υπηρεσιών για τις περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών και 
αποχιονισμού.

12. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη, ύψους 
7.800 ευρώ θα καλυφθεί από τις πιστώσεις ΚΑΕ 0512 
ειδικού φορέα 721 σε βάρος του προϋπολογισμού του 
έτους 2018 για την πληρωμή των ανωτέρω υπαλλήλων, 
αποφασίζουμε:

Την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας κατά τις νυχτε-
ρινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες 
καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασί-
ας, για το Β΄ εξάμηνο έτους 2018, για τους υπαλλήλους 
της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας.

Διεύθυνση: Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλ-
λας

Αριθμός Υπαλλήλων: Δεκαπέντε (15)
Ώρες Νυχτερινής Εργασίας ή κατά τις Κυριακές και 

εξαιρέσιμες ημέρες: 2880
Οι ώρες απασχόλησης καθ΄ υπέρβαση του υποχρεωτι-

κού ωραρίου, ορίζονται ανά εξάμηνο χωρίς να υπάρχει 
η δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των δύο εξαμήνων 
μέσα στο έτος για υπερωριακή εργασία μέχρι ενενήντα 
έξι (96) ώρες για τις νυχτερινές και μέχρι ενενήντα έξι 
(96) ώρες για τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ανά 
υπάλληλο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Έδεσσα, 12 Σεπτεμβρίου 2018

Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης
Προγραμματισμού και Υποδομών

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΙΑΝΤΣΗΣ

   Ι

 Αριθμ. 5316 (5)
Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής Τ.Ε. του 

Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας με τίτλο «Ψυχική Υγεία». 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
(ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 20/30-08-2018) 

 ‘Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) «Δομή, λει-
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τουργία, διασφάλιση της ποιότητας σπουδών και διε-
θνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» 
όπως τροποποιήθηκε, και ισχύει.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 9, 10, 11, 12, 13, 
και το ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ «ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 
ΣΠΟΥΔΩΝ» του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) «Οργάνωση και 
λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης , ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις».

3. Το άρθρο 34 του ν. 4301/2014 (Α΄ 223) σχετικά με 
τη διοργάνωση και ολοκλήρωση Προγραμμάτων Μετα-
πτυχιακών Σπουδών.

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (Α΄189) «Διασφάλι-
ση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, σύστημα 
μεταφορά και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων – πα-
ράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3, κα 4 του ν. 3861/2010 
(Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοι-
κητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, όπως τρο-
ποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4210/2013 (Α΄ 254) 
«Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις».

6. Το π.δ. 83/2013 (Α΄123) «Μετονομασία Τ.Ε.Ι. Λάρισας 
σε Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας – Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων 
– Συγχώνευση Τμημάτων – Κατάργηση Παραρτημάτων 
και Τμημάτων – Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Θεσσα-
λίας» και το π.δ. 127/2013 (Α’ 190) «Τροποποίηση και 
συμπλήρωση των π.δ. …., 83/2013 (Α’ 123)….».

7. Την αριθμ. 216772/Ζ1 απόφαση του Υπουργού Παιδεί-
ας Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12-12-2017)
«Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού 
και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Με-
ταπτυχιακών Σπουδών».

8. Την αριθμ. 1149/02-06-2016, Έκθεση Εξωτερικής 
Αξιολόγησης του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας από την Α.ΔΙ.Π.

9. Τον Ενιαίο Κανονισμό Μεταπτυχιακών Προγραμ-
μάτων του ΤΕΙ Θεσσαλίας που εγκρίθηκε με την αριθμ. 
1/12-2-2009 απόφαση της Συνέλευση Ειδικής Σύνθε-
σης του ΤΕΙ Λάρισας, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 
35/22-12-2015 απόφαση.

10. Το αριθμ. 30/26-02-2018 (θέμα 2ο) Πρακτικό της 
Προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος Νοσηλευτικής 
Τ.Ε. της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του 
Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας «Επανίδρυση του Μεταπτυχιακού Προ-
γράμματος Σπουδών με τίτλο «Ψυχική Υγεία».

11. Το αριθμ. 03/19-04-2018 Πρακτικό της Επιτροπής 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΙ  Θεσσαλίας για τον 
Έλεγχο πληρότητας των εισηγήσεων των Συνελεύσεων 
των Τμημάτων του ΤΕΙ Θεσσαλίας για την ίδρυση/επα-
νίδρυση των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.) των Τμημάτων και περαιτέρω υποβολή αυτών 
στη Σύγκλητο του Ιδρύματος προς έγκριση.

12. Την αριθμ. 201651/Ζ1/21-11-2017 (ΦΕΚ 627/ 
28-11-2018/τ.Υ.Ο.Δ.Δ.) Πράξη του Υπουργού Παιδείας 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την οποία διαπιστώνε-
ται η εκλογή του Ξενοφώντα Σπηλιώτη του Δημητρί-
ου, Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, ως Πρύτανη του Τ.Ε.Ι. 
Θεσσαλίας.

13. Την αριθμ. 7430/20-12-2017 (ΑΔΑ:Ψ77Ν46914Κ-
4ΙΟ) απόφαση του Πρύτανη του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας με θέμα 
«Συγκρότηση της Συγκλήτου του Τεχνολογικού Εκπαιδευ-
τικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Θεσσαλίας, όπως τροποποιήθηκε 
με τις αριθμ. 1176/27-2-2018 (ΑΔΑ: ΩΗΧΒ46914Κ-Ι0Θ) 
και 1323/6-3-2018 (ΑΔΑ:ΨΕ0Σ46914Κ-ΑΘΜ) αποφάσεις.

14. Την υπ΄ αριθ. 37539/Ε5 (ΦΕΚ 1203/τ.Β΄/11-04-2012) 
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων σχετικά με την Έγκριση 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος 
Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Λάρισας με τίτλο «Ψυχική Υγεία».

15. Το αριθμ. 102575/Ζ1/21-6-2018, έγγραφο του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με το 
οποίο αναπέμπεται η αριθμ. 10/26-04-2018 (θέμα 14ο)
απόφαση της Συγκλήτου του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας σχετικά με 
την ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
«Ψυχική Υγεία» του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής 
Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας.

16. Την αριθμ. 17/10-07-2018 (θέμα 11ο) απόφαση 
της Συγκλήτου «Επανίδρυση του Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών στην «ψυχική Υγεία», μετά από 
αναπομπή.

17. Το αριθμ. 1/21-08-2018 (θέμα 2ο) «Αναπροσαρ-
μογή αναλυτικού προϋπολογισμού του μεταπτυχιακού 
προγράμματος στην «Ψυχική Υγεία», πρακτικό του Τμή-
ματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας 
και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας.

18. Την αριθμ. 20/30-08-2018 (θέμα 7ο) απόφαση της 
Συγκλήτου του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας «τροποποίηση της αριθμ. 
17/10-07-2018 Απόφασης (θέμα 11ο) «επανίδρυση 
προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών στην «ψυχική 
Υγεία» μετά από αναπομπή», σχετικά με τον αναλυτικό 
προϋπολογισμό – λειτουργικό κόστος – χρηματοδότηση.

19. Το γεγονός ότι δεν έχει εγκριθεί ακόμα ο Οργανι-
σμός του Ιδρύματος.

20. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Την επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Θεσ-
σαλίας με τίτλο «Ψυχική Υγεία» ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Τίτλος – Γνωστικό Αντικείμενο –
Σκοπός του προγράμματος

Το Τμήμα Νοσηλευτικής Τ.Ε. της Σχολής Επαγγελμά-
των Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας οργανώνει 
και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Ψυχική Υγεία (Mental Health)» και 
απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) 
στην «Ψυχική Υγεία (MSc in Mental Health». Το Π.Μ.Σ. 
στη «Ψυχική Υγεία» υλοποιείται από το ακαδημαϊκό έτος 
2011−2012 σύμφωνα με την αριθμ. 37539/Ε5 απόφαση 
του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης 
και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 1203/τ.Β΄/11.4.2012), τις διατά-
ξεις του ν.3685/2008 (ΦΕΚ 148/16-7-2008 τ.Α΄) όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 
(ΦΕΚ 114/4-8-2017 τ.Α΄).

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η φροντίδα της Ψυχικής 
Υγείας. Κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι αφενός 
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η θεωρητική κατάρτιση των μεταπτυχιακών φοιτητών 
στην Ψυχική Υγεία και αφετέρου η κλινική πρακτική 
τους σε οργανισμούς και υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Πα-
ρέχει επίσης ευκαιρίες για μελέτη θεμάτων ιδιαίτερου 
ενδιαφέροντος, όπως η διπλή διάγνωση, ψυχοκοινω-
νικές και ψυχοεκπαιδευτικές παρεμβάσεις, η διαχείρι-
ση της ασθένειας, του θανάτου και η προαγωγή της 
ψυχικής υγείας.

Το Π.Μ.Σ. παρέχει την απαραίτητη υποδομή εκπαίδευ-
σης ώστε οι απόφοιτοι να αποκτήσουν εξειδικευμένες 
και εφαρμόσιμες γνώσεις, αυξάνοντας σε μεγάλο βαθμό 
τις δεξιότητες και ικανότητές τους, ώστε να μπορούν να 
ανταποκριθούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό στις ανάγκες 
και απαιτήσεις ανθρώπων που έχουν προβλήματα ψυχι-
κής υγείας και χρειάζονται βοήθεια και φροντίδα.

Η εξειδίκευση γίνεται ουσιαστικότερη με την επιλο-
γή του αντικειμένου της μεταπτυχιακής διπλωματικής 
εργασίας, την εκπόνηση υποδειγματικών εργασιών σε 
κάθε μάθημα από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, τη δι-
οργάνωση εκδηλώσεων αλλά και επισκέψεων σε φορείς 
του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα ώστε να φέρει σε 
επαφή τους φοιτητές με αναγνωρισμένους επιστήμονες 
και επαγγελματίες του χώρου.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η κατάρτιση εξειδικευμένων 
επιστημόνων υγείας, κοινωνικών επιστημόνων και επι-
στημόνων άλλων γνωστικών πεδίων προκείμενου να 
στελεχώσουν αποτελεσματικά ως ειδικοί της ψυχικής 
υγείας οργανισμούς και υπηρεσίες που παρέχουν φρο-
ντίδα ψυχικής υγείας.

Άρθρο 2
Κατηγορίες πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχι-
ούχοι Τμημάτων Σχολών Επιστημών Υγείας Α.Ε.Ι. της 
ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων 
της αλλοδαπής. Κατ’ εξαίρεση γίνονται δεκτοί απόφοιτοι 
Α.Ε.Ι. των οποίων συνεκτιμάται η αποδεδειγμένη επαγ-
γελματική και ερευνητική εμπειρία στην ψυχική υγεία. Ο 
Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. παρέ-
χει αναλυτικότερες πληροφορίες για τις προϋποθέσεις 
και την διαδικασία επιλογής των εισακτέων στο Π.Μ.Σ.

Άρθρο 3
Χρονική διάρκεια φοίτησης

Το Π.Μ.Σ είναι πλήρους φοίτησης. Η χρονική διάρκεια 
για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδί-
κευσης ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα σπουδών, εκ 
των οποίων το τέταρτο διατίθεται για πρακτική άσκηση 
και εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασί-
ας. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. 
παρέχει αναλυτικότερες πληροφορίες για τον ανώτατο 
επιτρεπόμενο χρόνο ολοκλήρωσης των σπουδών καθώς 
και τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία αναστολής της 
φοίτησης στο Π.Μ.Σ.

Άρθρο 4
Ειδικεύσεις

Ειδικεύσεις: Το Π.Μ.Σ. Ψυχική Υγεία είναι ενιαίο και 
δεν περιλαμβάνει ειδικεύσεις. Παρέχει μια ειδίκευση 
στη «Ψυχική υγεία»

Άρθρο 5
Ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών

Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυ-
χή εξέταση των προβλεπόμενων μαθημάτων, πρακτική 
άσκηση καθώς και εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλω-
ματικής εργασίας. Το πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτη-
σης. Κατά τα τρία πρώτα εξάμηνα ο φοιτητής πρέπει να 
παρακολουθήσει τα τρία υποχρεωτικά μαθήματα, όπως 
αυτά ορίζονται σε κάθε εξάμηνο και περιγράφονται πα-
ρακάτω και να επιλέξει άλλο ένα από τα υπόλοιπα τρία 
επιλογής, και τα οποία αντιστοιχούν συνολικά σε τριάντα 
(30) πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο σπουδών. Για την 
απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται εκατόν είκοσι (120) 
πιστωτικές μονάδες. Στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Π.Μ.Σ. παρέχονται αναλυτικότερες πληρο-
φορίες για το πρόγραμμα σπουδών, το περιεχόμενο των 
μεταπτυχιακών μαθημάτων, την διδασκαλία με μέσα εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης, τις ελάχιστες διδακτικές ώρες 
ανά μάθημα καθώς και τη δυνατότητα και τις προϋποθέ-
σεις εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας σε γλώσσα 
διαφορετική της ελληνικής.

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ
α/α Μαθήματα ΚΜ ΠΜ

1 Φροντίδα Ψυχικής Υγείας βασισμένη 
σε ενδείξεις Υ 8

2 Αγωγή – Προαγωγή ψυχικής υγείας Υ 8

3 Μεθοδολογία Έρευνας στην Ψυχική 
Υγεία Υ 8

4α Ψυχική Υγεία και Επαγγελματίες 
Φροντίδας ΕΥ 6

4β Κάπνισμα και άλλοι εθισμοί ΕΥ 6

4γ Ψυχολογία των Ασθενών και των 
οικογενειών τους ΕΥ 6

ΣΥΝΟΛΟ 30
2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

α/α Μαθήματα ΚΜ ΠΜ

1 Διαπολιτισμική Φροντίδα στην 
Ψυχική Υγεία Υ 8

2 Ψυχοπαθολογία Υ 8
3 Ψυχική Υγεία και Φροντίδα Υ 8

4α
Φροντίδα Ψυχικής Υγείας σε 
ηλικιωμένους και χρόνιους 
πάσχοντες

ΕΥ 6

4β Συμπληρωματικές Μέθοδοι 
Θεραπείας στην Ψυχική Υγεία ΕΥ 6

4γ Πένθος ΕΥ 6
ΣΥΝΟΛΟ 30

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ
α/α Μαθήματα ΚΜ ΠΜ

1 Κοινωνική Ψυχιατρική Υ 8

2 Διασυνδετική-Συμβουλευτική 
Ψυχικής Υγείας Υ 8
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3 Επιδημιολογία στην ψυχική υγεία Υ 8
4α Μέθοδοι Ψυχοθεραπείας ΕΥ 6
4β Ψυχική υγεία παιδιού και εφήβου ΕΥ 6
4γ Σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία ΕΥ 6

ΣΥΝΟΛΟ 30
4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

α/α Μαθήματα ΚΜ ΠΜ
1 Πρακτική Άσκηση Υ 10
2 Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας Υ 20

Άρθρο 6
Γλώσσα διδασκαλίας
και εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας

Ως γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων και ως γλώσ-
σα εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας ορίζεται η 
ελληνική. Η πρακτική άσκηση και η μεταπτυχιακή δι-
πλωματική εργασία είναι υποχρεωτικές και αντιστοιχούν 
επίσης σε τριάντα (30/10+20 αντίστοιχα) πιστωτικές μο-
νάδες. Στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Π.Μ.Σ. παρέχονται αναλυτικότερες πληροφορίες για τη 
δυνατότητα και τις προϋποθέσεις εκπόνησης της διπλω-
ματικής εργασίας σε γλώσσα διαφορετική της ελληνικής.

Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών

Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων κατ’ έτος σπουδών στο 
Π.Μ.Σ., συμπεριλαμβανομένων των υποτρόφων κάθε κα-
τηγορίας με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, ορίζεται σε 
σαράντα (40) φοιτητές. Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., 
Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. μπορούν μετά από αίτησή 
τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ’ 
έτος και ανά Π.Μ.Σ., εφόσον δεν θίγονται οι διατάξεις 
της ισχύουσας νομοθεσίας.

Άρθρο 8
Εκπαιδευτικό Προσωπικό Υλικοτεχνική Υποδομή

Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων μπο-
ρούν να συμμετέχουν εκτός από τα μέλη Δ.Ε.Π. του 
Τμήματος Νοσηλευτικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, μέλη 
Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας ή άλλων 
Τ.Ε.Ι., μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων της ημεδαπής και της 
αλλοδαπής, επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με 
εξειδικευμένες γνώσεις ή επαγγελματική εμπειρία στο 
γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., καθώς κάθε κατηγο-
ρία διδασκόντων που ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία. Τα 
μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος που διοργανώνει το Π.Μ.Σ. 
καλύπτει το μεγαλύτερο ποσοστό των αναγκών σε 
εκπαιδευτικό προσωπικό με βάση τις απαιτήσεις του 
ν. 4485/2017.

Το οικείο Τμήμα διαθέτει τακτικά μέλη Δ.Ε.Π. με σημα-
ντική επιστημονική επάρκεια στο γνωστικό αντικείμενο 
του Π.Μ.Σ.. Τα μέλη αυτά ήδη διδάσκουν στο Π.Μ.Σ. και 
προγραμματίζεται να διδάσκουν στο Π.Μ.Σ. για αρκετά 
ακόμη έτη. Συγκεκριμένα, το οικείο Τμήμα διαθέτει τα 
παρακάτω μέλη:

• Οκτώ (8) μέλη Δ.Ε.Π. (7 μέλη ΔΕΠ, ενώ επίκειται ο διο-
ρισμός του 8ου ΔΕΠ και αναμένεται η ολοκλήρωσης της 
διαδικασίας πλήρωσης άλλης μία θέσης που έχει εγκριθεί 

από το υπουργείο Παιδείας) με διδακτορικό και επαρκές 
επιστημονικό έργο στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., 
τα βιογραφικά των οποίων είναι αναρτημένα στον διαδι-
κτυακό τόπο του Π.Μ.Σ. αλλά και στον διαδικτυακό τόπο 
του οικείου Ιδρύματος.

• Δύο συνταξιούχους καθηγητές του τμήματος
• Το διδακτικό προσωπικό συμπληρώνεται και με μέλη 

Δ.Ε.Π. του ΤΕΙ Θεσσαλίας και εξωτερικούς διδάσκοντες, 
άλλων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ.

Όλοι οι διδάσκοντες του προτεινόμενου ΠΜΣ «Ψυχική 
Υγεία» (MSc in Mental Health), είναι υψηλού επιστημο-
νικού κύρους και εξειδίκευσης, καταξιωμένοι τόσο στην 
Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, με πλούσιο διδακτικό, 
επιστημονικό και δημοσιευμένο ερευνητικό έργο, σχε-
τικό με τo γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ, όπως αυτό 
παρουσιάζεται μέσα από τα σύντομα βιογραφικά τους 
σημειώματα τα οποία είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα 
του Π.Μ.Σ.

• Από τα βιογραφικά των διδασκόντων τεκμηριώνεται 
πλήρως η επιστημονική τους επάρκεια ως προς το γνω-
στικό αντικείμενο του προτεινόμενου ΠΜΣ.

• Σημειώνεται ακόμη ότι όλα τα μέλη ΔΕΠ, που συμ-
μετέχουν στο ΠΜΣ έχουν τέτοια ηλικία που για την 1η 
πενταετία από την επανίδρυση του ΠΜΣ (2018-2022) θα 
είναι ενεργά μέλη στα Τμήματα και τα Ιδρύματά τους.

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις του 
Τμήματος Νοσηλευτικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας με 
την υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή η οποία καλύ-
πτει απόλυτα τις ανάγκες λειτουργίας του Π.Μ.Σ. καθώς 
διαθέτει άρτια εξοπλισμένες αίθουσες διδασκαλίας και 
χώρους εργαστηρίων με σύγχρονα οπτικοακουστικά 
μέσα, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο λογισμι-
κό. Επίσης, στο οικείο Ίδρυμα λειτουργεί βιβλιοθήκη 
με πλούσια συλλογή ελληνικών και ξενόγλωσσων βι-
βλίων στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. που ανα-
νεώνεται και εμπλουτίζεται κατ’ έτος με μέριμνα του 
διδακτικού προσωπικού του Π.Μ.Σ. και του οικείου 
Τμήματος.

Άρθρο 9
Αναλυτικός προϋπολογισμός-λειτουργικό κό-
στος- χρηματοδότηση.

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ και αναλύεται ως 
εξής:

ΕΞΟΔΑ

Ακαδ.
έτος

2018 - 
2019

Σύνολο
για πέντε

(5) συνεχή
ακαδ. έτη

1 Δαπάνες αναλωσίμων 1.920 € 9.600 €

2 Δαπάνες μετακινήσεων 
διδασκόντων του Π.Μ.Σ. 5.500 € 27.500 €

3

Αμοιβές Διδακτικού
έργου - Αποζημίωση 
Μελών ΔΕΠ / ΕΠ
και επισκεπτών καθηγητών

39.400 € 197.000 €

4 Αμοιβές διοικητικής και 
τεχνικής υποστήριξης 23.000 € 115.000 €
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Λοιπές δαπάνες, όπως 
ιδίως έξοδα δημοσιότητας- 
προβολής, αγοράς 
εκπαιδευτικού υλικού, 
οργάνωσης συνεδρίου, 
δαπάνες εργασιών πεδίου

2.000 € 10.000 €

6 10% για ΕΛΚΕ ΤΕΙ 10.260 € 51.300 €
7 20% για ΤΕΙ Θεσσαλίας 20.520 € 102.600 €

ΣΥΝΟΛΟ 102.600 € 513.000 €
Πηγές χρηματοδότησης: Πιθανά έσοδα μπορεί να είναι 

οι δωρεές, οι παροχές και κάθε είδος χορηγίες φορέ-
ων του δημοσίου τομέα, η διοργάνωση συναφών με το 
γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. ημερίδων, συμποσίων 
και συνεδρίων.

Το ΠΜΣ καταβάλλει και θα συνεχίσει να καταβάλλει 
συνεχείς προσπάθειες για την εξασφάλιση πρόσθετων 
πόρων που θα μπορούσαν να περιορίσουν το ύψος των 
τελών φοίτησης. Οι σημαντικότεροι πόροι που μπορούν 
να εξασφαλισθούν είναι (α) η αναμενόμενη αύξηση του 
διδακτικού προσωπικού του Τμήματος και συνολικότερα 
της Σχολής Επιστημών Υγείας, που θα εξασφαλίσει περισ-
σότερο διδακτικό προσωπικό χωρίς πρόσθετη δαπάνη. 
(β) Η διάθεση διοικητικού και υποστηρικτικού προσωπι-
κού από το ΤΕΙ, που μπορεί να περιορίσει τις οικονομικές 
απαιτήσεις διοικητικής υποστήριξης. Εντούτοις όμως, οι 
παρατηρούμενες ελλείψεις διοικητικού προσωπικού στο 
ίδρυμα δεν επέτρεψαν προς το παρόν κάτι τέτοιο. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι το Τμήμα διαθέτει μόνο ένα άτομο στη 
Γραμματεία του, που δεν επαρκεί για να εξασφαλίσει τη δι-
οικητική υποστήριξη τόσο του προπτυχιακού όσο και του 
μεταπτυχιακού προγράμματος. (γ) Η προσέλκυση μεταπτυ-
χιακών φοιτητών από τρίτες χώρες, οι οποίοι θα κατέβαλαν 
τέλη φοίτησης. Προς την κατεύθυνση αυτή καταβάλλονται 
προσπάθειες (υπάρχει πρόθεση και καταβάλλονται προ-
σπάθειες να διδάσκεται το Π.Μ.Σ. και στα αγγλικά). (δ) Η 
εξασφάλιση υποτροφιών από διάφορους φορείς για τους 
μεταπτυχιακούς φοιτητές του προγράμματος, (ε) Η εξα-
σφάλιση τακτικής επιδότησης του ΠΜΣ από το Υπουργείο 
Παιδείας, όπως ξεκίνησε να γίνεται πρόσφατα για πρώτη 
φορά. (στ) Η αξιοποίηση του 20% που καταβάλλεται υπέρ 
του Ιδρύματος για την κάλυψη αναγκών του ΜΠΣ.

Τα αναμενόμενα έσοδα για τον μέγιστο αριθμό των σα-
ράντα (40) φοιτητών που μπορεί να δεχτεί το Π.Μ.Σ. χω-
ρίς την αφαίρεση του ποσού που αναλογεί υποχρεωτικά 
στο 30% των φοιτητών που γίνονται δεκτοί χωρίς κατα-
βολή τελών σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 4485/2017 
αναμένονται να ανέλθουν σε 152.000 € ανά έτος και 
760.000€ στο σύνολο της πενταετίας. Τα πραγματικά 
αναμενόμενα έσοδα μετά την αφαίρεση του ποσού 
που αναλογεί υποχρεωτικά στο 30% των φοιτητών που 
γίνονται δεκτοί χωρίς καταβολή τελών, που αντιστοιχεί 

σε δώδεκα (12) φοιτητές, αναμένονται να ανέλθουν κατά 
ανώτατο όριο σε 106.400 € ανά έτος και 532.000 € στο 
σύνολο της πενταετίας. Τα τελικά αναμενόμενα έσοδα 
μετά και την αφαίρεση του ποσού που αναλογεί στον 
αριστεύσαντα φοιτητή του τμήματος Νοσηλευτικής, ο 
οποίος θα παίρνει υποτροφία, αναμένονται να ανέλθουν 
κατά ανώτατο όριο σε 102.600 € ανά έτος και 513.000 € 
στο σύνολο της πενταετίας.

Άρθρο 10
Ειδική αιτιολόγηση της επιβολής τελών φοίτησης

Από την επταετή επιτυχή λειτουργία του προγράμματος, 
η συνέλευση του τμήματος διαπιστώνει ότι κύρια πηγή 
εσόδων για το Π.Μ.Σ. είναι τα τέλη φοίτησης των φοιτητών 
που θα το παρακολουθήσουν. Τα λειτουργικά έξοδα του 
Π.Μ.Σ. δεν καλύπτονται από άλλες πηγές χρηματοδότη-
σης, όπως τον προϋπολογισμό του οικείου Ιδρύματος και 
των συνεργαζόμενων για την οργάνωσή του φορέων, τον 
προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, πόρους από ερευνητικά προγράμματα, 
προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών 
οργανισμών, μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών 
Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του οικείου Ιδρύματος. Επο-
μένως, οι λειτουργικές δαπάνες του Π.Μ.Σ. θα καλυφθούν 
εξ ολοκλήρου από την καταβολή τέλους εκ μέρους των 
μεταπτυχιακών φοιτητών. Το ύψος του τέλους φοίτησης 
καθορίζεται σε 3.800 € και μπορεί να αναθεωρείται κατά 
διαστήματα και κατόπιν σχετικής εισήγησης.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017, από το 
συνολικό ποσό των τελών που θα καταβληθεί από τους 
φοιτητές, το 30% θα αποδοθεί στο οικείο Ίδρυμα για τη 
χρήση της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής και την 
επιχορήγηση άλλων Π.Μ.Σ. και το 70% σε λειτουργικά 
έξοδα του Π.Μ.Σ. τα οποία κατανέμονται σε δαπάνες 
διδασκαλίας, διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, 
μετακινήσεων, εξοπλισμού, λογισμικού, αναλώσιμων, 
χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές 
και λοιπές δαπάνες.

Άρθρο 11
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει έως και το Ακαδημαϊκό 
Έτος 2022 – 2023, με την επιφύλαξη των διατάξεων των  
ν. 4009/2011 και 4485/2017, όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν, οπότε και θα αξιολογηθεί εκ νέου η δυνατότητα 
συνέχισης της λειτουργίας του.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Λάρισα, 28 Σεπτεμβρίου 2018

Ο Πρύτανης

ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ    
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*02047862610180012*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: 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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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