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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών
κίνησης εκτός έδρας των αιρετών (Αναπληρώτρια
Αντιπεριφερειάρχης - Περιφερειακοί Σύμβουλοι)
στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το έτος 2018.

2

Διαπίστωση ανάγκης και καθιέρωση υπερωριακής
εργασίας με αμοιβή τριών (3) υπαλλήλων του Τμήματος Ποιοτικού και Φυτουγειονομικού Ελέγχου,
της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
Π.Ε. Καρδίτσας, για το Β’εξάμηνο του έτους 2018.

3

Έγκριση της επανίδρυσης του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Επιστημών
Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με τίτλο: «Ενέργεια και Χρηματοοικονομική»
(MSc in Energy and Finance).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 7283
(1)
Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών κίνησης εκτός έδρας των αιρετών (Αναπληρώτρια
Αντιπεριφερειάρχης - Περιφερειακοί Σύμβουλοι)
στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το έτος 2018.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280, παρ. Ι του ν. 3852/2010
(ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 27 της υποπαρ. Δ9
της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α΄)
«Συνταξιοδοτικές διατάξεις Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της
Συμφωνίας Χρηματοδότησης», όπως αντικαταστάθηκε
με το άρθρο 36 του ν. 4484/2017 (ΦΕΚ 110/Α΄).
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3. Την 2/74450/ΔΕΠ/24.11.2015 (ΑΔΑ: ΩΨΘΩΗ-ΓΑ2)
«Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της
υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2
του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α’) “Δαπάνες μετακινούμενων
εντός και εκτός επικράτειας”», εγκύκλιο του Υπουργείου
Οικονομικών.
4. 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΄).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. Α περ. ββ του
π.δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235 Α΄) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης».
6. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015
(ΦΕΚ 47/Α΄).
7. Τις διατάξεις της 14138/15.05.2017 (ΦΕΚ 250
ΥΟΔΔ/26.05.2017) απόφασης Υπουργού Εσωτερικών,
περί διορισμού Συντονιστή, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
9. Το υπ’ αριθμ. ΠΚΜ 217268/1632/09.05.2018 έγγραφο της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για καθορισμό του ανώτατου
ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας, για
το έτος 2018, της Αναπληρώτριας Αντιπεριφερειάρχη
και των περιφερειακών συμβούλων της Περιφερειακής
Ενότητας Πέλλας.
10. Το γεγονός ότι το ύψος της προκαλούμενης από
την απόφαση αυτή δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των
9.000,00 € εκ των οποίων ποσό 5.000,00 € θα βαρύνει
τον Κ.Α.Ε. 721.0716.α.01 «Έξοδα μετακίνησης λοιπών
προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του
Κοινοβουλίου, οι Γενικοί και οι Ειδικοί Γραμματείς και οι
αιρετοί…» και ποσό 4.000,00 € τον Κ.Α.Ε. 721.0717.α.01
«Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και το αντίστροφο», σύμφωνα με το
υπ’ αριθμ. ΠΚΜ 217268/1632/09.05.2018 έγγραφο της
Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, αποφασίζουμε:
Ορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπομένων κατά το
έτος 2018 ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των αιρετών
στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας, ως εξής:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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Α/Α ΑΙΡΕΤΟΙ

ΗΜΕΡΕΣ

1

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 1 Χ 60

2

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΛΛΑΣ (5) 5 Χ 60

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Έδεσσα, 10 Μαΐου 2018
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
Ι

Αριθμ. 7345
(2)
Διαπίστωση ανάγκης και καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή τριών (3) υπαλλήλων
του Τμήματος Ποιοτικού και Φυτουγειονομικού
Ελέγχου, της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής Π.Ε. Καρδίτσας, για το Β'εξάμηνο
του έτους 2018.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του π.δ. 129/2010 (ΦΕΚ Α΄ 222 ) «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας», όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003
(ΦΕΚ Α΄ 297) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και
υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων
στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντίστοιχων της
Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ
Α΄ 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων,
μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις
εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», όπως ισχύει.
5. Την υπ' αριθμ. 2/1757/0026/10-1-2017 (ΦΕΚ Β΄ 17)
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών
«Καθορισμός δικαιολογητικών για την καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και
εξαιρέσιμων ημερών εργασία».
6. Την υπ' αριθμ. 3179/35220/21-03-2016 (ΦΕΚ Β΄ 754)
απόφαση του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας «Καθορισμός ωραρίου εργασίας σε 24ώρη βάση
καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες
των υπαλλήλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας», όπως
διορθώθηκε και δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμ. 4322/Β'/
30-12-2016 ΦΕΚ.
7. Την υπ' αριθμ. 1193/15-11-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (απόσπασμα πρακτικού 15/
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14-11-2017) επί της σύνταξης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 της Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΑΔΑ
ΩΓ9Ρ7ΛΡ-6ΒΥ)
8. Το γεγονός ότι για την υπερωριακή απασχόληση
έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση στον Προϋπολογισμό
της Π.Ε. Καρδίτσας Περιφέρειας Θεσσαλίας, οικονομικού
έτους 2018.
9. Την υπ' αριθμ. 761/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας (Πρακτικό 14ο/
03-05-2018, ΑΔΑ: ΩΡΙΚ7ΛΡ-ΒΦΖ), με την οποία εγκρίνεται η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης για υπερωριακή απογευματινή εργασία κατά τις εργάσιμες ημέρες
και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, τριών
(3) υπαλλήλων του Τμήματος Ποιοτικού και Φυτουγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας
και Κτηνιατρικής Π.Ε. Καρδίτσας για το Β' εξάμηνο του
έτους 2018.
10. Τις υπ' αριθμ. 1339/10-05-2018 (ΑΔΑ: 6ΓΚΨ7ΛΡΘΗ8) και 1340/10-05-2018 (ΑΔΑ: ΩΣ327ΛΡ-7ΘΟ) αποφάσεις δέσμευσης πίστωσης του Τμήματος Λογιστικής
και Οικονομικής Διαχείρισης, της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Καρδίτσας
11. Τις έκτακτες και αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες
του Τμήματος Ποιοτικού και Φυτουγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Καρδίτσας λόγω των εργασιών για: Γεωργικές
Προειδοποιήσεις Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας
Καλλιεργειών και συμβουλευτική φυτοπροστασία,
Επισκοπήσεις καλλιεργειών για εχθρούς και ασθένειες
καραντίνας ελέγχους για υπολείμματα φυτό προστατευτικών προϊόντων, Ορθολογική διαχείριση φυτοπροοτατευτικών προϊόντων και ελέγχους προϋποθέσεων
λειτουργίας καταστημάτων εμπορίας γεωργικών φαρμάκων , τακτικούς και έκτακτους ελέγχους στα καταστήματα διακίνησης φυτοπροοτατευτικών προϊόντων
για πιθανή διακίνηση λαθραίων φυτοπροοτατευτικών
προϊόντων χωρίς άδεια διάθεσης στην Ελληνική αγορά,
ενημέρωση παραγωγών για την απόκτηση πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, ελέγχους εφαρμογής της συνδεδεμένης ενίσχυσης
στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας, ελέγχους στα
πλαίσια του Πολυετούς Ολοκληρωμένου Εθνικού Σχεδίου Ελέγχων (ΠΟΕΣΕ) στον τομέα τροφίμων μη ζωικής
προέλευσης, τακτικούς και έκτακτους ελέγχους επιχειρήσεων παραγωγής και εμπορίας νωπών και μεταποιημένων τροφίμων, διαχείριση φακέλων παραγωγών
και επιχειρήσεων που εμπλέκονται στην διακίνηση
νωπών οπωροκηπευτικών και ενημέρωση της βάσης
δεδομένων του Μητρώου Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών (ΜΕΝΟ), τήρηση φυτουγειονομικού μητρώου
και έκδοση φυτουγειονομικών διαβατηρίων, ελέγχους
διακίνησης ξύλινων μέσων συσκευασίας στην αγορά
και επιχειρήσεων παραγωγής τους, αναδιάρθρωση και
μετατροπή αμπελουργικών εκτάσεων και διαχείριση
αμπελουργικού δυναμικού, εφαρμογή νομοθεσίας οινοποιητικού τομέα, για την διεκπεραίωση των οποίων
θα απασχοληθούν τρεις (3) υπάλληλοι του ανωτέρω
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Τμήματος πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας τους
για το Β΄ εξάμηνο του έτους 2018, αποφασίζουμε:
1. Διαπιστώνουμε την ανάγκη για υπερωριακή απασχόληση τριών (3) υπαλλήλων του Τμήματος Ποιοτικού
και Φυτουγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Καρδίτσας, για το
Β΄ εξάμηνο του έτους 2018, για την κάλυψη αυξημένων
υπηρεσιακών αναγκών του Τμήματος.
2. Καθιερώνουμε υπερωριακή εργασία με αμοιβή, για
το Β΄ εξάμηνο του έτους 2018 ως ακολούθως:
Α. κατά τις απογευματινές ώρες των εργάσιμων ημερών και μέχρι τριακόσιες εξήντα (360) ώρες συνολικά
ή εκατόν είκοσι (120) ώρες έκαστος των υπαλλήλων,
για τρεις (3) υπαλλήλους του Τμήματος Ποιοτικού και
Φυτουγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Καρδίτσας έως
31-12-2018 (3 υπάλληλοι Χ 120 ώρες = 360 ώρες).
Β. κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και μέχρι
διακόσιες ογδόντα οκτώ (288) ώρες συνολικά ή ενενήντα
έξι (96) ώρες έκαστος των υπαλλήλων, για τρεις (3) υπαλλήλους του Τμήματος Ποιοτικού και Φυτουγειονομικού
Ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Καρδίτσας έως 31-12-2018 (3 υπάλληλοι Χ
96 ώρες = 288 ώρες).
Η συγκρότηση του συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης, στην οποία θα αναφέρεται ο αριθμός και το
ονοματεπώνυμο των συμμετεχόντων στο συνεργείο
υπαλλήλων, η κατηγορία και το μισθολογικό κλιμάκιο
αυτών, το συνολικό χρονικό διάστημα καθώς και οι ημέρες παροχής της εργασίας και οι ώρες απασχόλησης για
τον καθένα κατά μήνα, θα γίνει με απόφαση μας ανάλογα
με τις εκάστοτε παρουσιαζόμενες ανάγκες.
Η δαπάνη για την υπερωριακή εργασία κατά τις
απογευματινές ώρες των εργάσιμων ημερών η οποία
ανέρχεται στο ύψος των δύο χιλιάδων διακοσίων ευρώ
(2.200,00€), θα καλυφθεί από πιστώσεις του προϋπολογισμού της Π.Ε. Καρδίτσας Περιφέρειας Θεσσαλίας οικονομικού έτους 2018 και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 0511.01
του Ε.Φ. 073, ενώ η δαπάνη για υπερωριακή εργασία
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, η οποία ανέρχεται στο ύψος των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ
(2.500,00 €) θα καλυφθεί από πιστώσεις του προϋπολογισμού της Π.Ε. Καρδίτσας Περιφέρειας Θεσσαλίας οικονομικού έτους 2018 και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 0512.01
του Ε.Φ. 073.
Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της
πραγματικής παροχής υπερωριακής απασχόλησης ορίζεται ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας
και Κτηνιατρικής Π.Ε. Καρδίτσας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Καρδίτσα, 4 Ιουνίου 2018
Ο Περιφερειάρχης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
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Αριθμ. ΑDΜΙΝ 1850
(3)
Έγκριση της επανίδρυσης του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου
της Ελλάδος με τίτλο: «Ενέργεια και Χρηματοοικονομική» (MSc in Energy and Finance).
Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3391/2005 (ΦΕΚ Α΄ 240) «Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 18
του ν. 3577/2007(ΦΕΚ Α' 130), των άρθρων 80 παραγρ.
4α και 81 παραγρ. 26 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195), του
άρθρου 32 παρ. 1 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α΄ 193), του
ν. 4310/2014 (ΦΕΚ Α΄ 258) και του άρθρου 27 παρ. 2 του
ν. 4415/2016 (ΦΕΚ Α΄ 159).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 84 παρ. 20 και του άρθρου 85
παρ. 1 α) του ν. 4485/2017, σύμφωνα με την οποία, οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 29 και των άρθρων 30 έως και 45
του ν. 4485/2017 δεν θίγουν ειδικότερες διατάξεις του
ν. 3391/2005 (Α΄ 240) για το Διεθνές Πανεπιστήμιο της
Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) με εξαίρεση το άρθρο 7 του ως άνω
νόμου. Το ΔΙ.ΠΑ.Ε. μπορεί να οργανώνει και να λειτουργεί
Π.Μ.Σ. σε Σχολές του, ακόμα και αν δεν παρέχονται σε
αυτές σπουδές πρώτου κύκλου.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 30 - 45 του ν. 4485/2017
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 114/04.08.2017), στο μέτρο που δεν θίγουν τις διατάξεις του ν. 3391/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του ν. 4009/2011
(ΦΕΚ Α' 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας
των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις
του άρθρου 47 παρ. γ΄ του ν. 4025/2011 (ΦΕΚ Α΄ 228), του
άρθρου 5 παρ. 8 του ν. 4076/2012 (ΦΕΚ Α΄ 159) και του
άρθρου 34 παρ. 2 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ Α΄ 24).
5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ Α΄ 189) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα
μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων- Παράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τη διάταξη του άρθρου 85 παρ. 2 του ν. 4485/2017
σύμφωνα με τα οποία: «α) Π.Μ.Σ. που θα λειτουργήσουν
το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 μπορεί να ακολουθήσουν τη διαδικασία ίδρυσης ή επανίδρυσης σύμφωνα
με το άρθρο 32. Σε κάθε περίπτωση για τη λειτουργία
και εγγραφή φοιτητών σε Π.Μ.Σ. κατά το ακαδημαϊκό
έτος 2018-2019 είναι αναγκαία η ίδρυση νέων ή επανίδρυση των ήδη υφιστάμενων, σύμφωνα με τις κείμενες
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου διατάξεις
Π.Μ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 32. Τα Ιδρύματα στα οποία
πρόκειται να λειτουργήσουν Π.Μ.Σ., σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, αποστέλλουν στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, την απόφαση ίδρυσης
του άρθρου 32 το αργότερο έως τις 30.4.2018. β) Κατ'
εξαίρεση οι φοιτητές που έχουν ήδη εγγραφεί σε Π.Μ.Σ.
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, καθώς και
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οι φοιτητές που εγγράφονται και αρχίζουν τη φοίτηση
το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 σε Π.Μ.Σ. ιδρυθέν έως τη
δημοσίευση του παρόντος, συνεχίζουν και ολοκληρώνουν το πρόγραμμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες, έως την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, διατάξεις.
7. Την υπ’ αριθμ. 216772/21/08.12.2017 (ΦΕΚ Β' 4334/
12.12.2017) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων με θέμα «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».
8. Την απόφαση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης
της Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (συνεδρία 10/16-03-2018 θέμα 3),
η οποία συνοδεύεται από την εισήγηση της παρ. 2 του
άρθρου 32 του ν. 4485/2017 και τα συνοδευτικά αυτής,
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017,
στοιχεία.
9. Την απόφαση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών (συνεδρία 3/28-03-2018).
10. Την απόφαση της ΜΟΔΙΠ (συνεδρία 6/29-03-2018
θέμα 3).
11. Την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (συνεδρία 13/
30-03-2018 θέμα 2).
12. Το αριθ. 3091/28.11.2013 έγγραφο της ΑΔΙΠ από
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική
αξιολόγηση της Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος και την υπ’ αριθμ.
525/22.03.2016 Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του
Ιδρύματος από την ΑΔΙΠ.
13. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 85564/Ζ1/24-05-2018 έγγραφο
του τμήματος Β' Μεταπτυχιακών Σπουδών της Γενικής
Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Ίδρυση
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, σε εφαρμογή
των διατάξεων του άρθρου 32 του ν. 4485/17 (Α' 114)».
14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την επανίδρυση και λειτουργία από το
ακαδημαϊκό έτος 2018-19 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) της Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με
τίτλο «Ενέργεια και Χρηματοοικονομική» (ΜSc in Energy
and Finance), ως εξής:
Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Η Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος οργανώνει και λειτουργεί από το
ακαδημαϊκό έτος 2018-19 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο: «Ενέργεια και Χρηματοοικονομική»
(ΜSc in Energy and Finance), σύμφωνα με τις διατάξεις
της απόφασης αυτής, τις διατάξεις του ν. 3391/2005
(ΦΕΚ Α΄ 240), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και το
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114).
Άρθρο 2
Γνωστικό Αντικείμενο - Σκοπός
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος στον «Ενέργεια και Χρη-
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ματοοικονομική» (ΜSc in Energy and Finance) έχει ως
αντικείμενο την παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού
επιπέδου σε θέματα σχετικά με την ενέργεια και την
χρηματοοικονομική και απευθύνεται σε φοιτητές καθώς και σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που
επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις στο
εν λόγω πεδίο.
Οι βασικοί στόχοι του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών είναι οι εξής:
• Η παροχή διεπιστημονικής εκπαίδευσης στο χώρο
της ενέργειας και χρηματοοικονομικής, η οποία ταυτόχρονα επιτρέπει την ανάπτυξη όλων εκείνων των δεξιοτήτων που απαιτούνται στη σύγχρονη αγορά εργασίας.
• Η παροχή των τεχνολογικών, θεσμικών, χρηματοοικονομικών και οικονομικών γνώσεων οι οποίες είναι
απαραίτητες για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία σε οργανισμούς, κυβερνήσεις και επιχειρήσεις
όλων εκείνων των κλάδων που σχετίζονται με την ενέργεια και τα χρηματοοικονομικά.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην
«Ενέργεια και Χρηματοοικονομική» (ΜSc in Energy and
Finance).
Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι συναφούς γνωστικού αντικειμένου, μετά από
επιλογή, Πανεπιστημιακών Τμημάτων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής, ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της
αλλοδαπής.
Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια της φοίτησης για την απονομή
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι τρία (3)
ακαδημαϊκά εξάμηνα για το ΠΜΣ πλήρους φοίτησης και
περιλαμβάνει 2 εξάμηνα διδασκαλίας και ένα εξάμηνο
για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η χρονική διάρκεια για το ΠΜΣ μερικής φοίτησης
διπλασιάζεται.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτούνται ενενήντα
(90) ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες (ΕCΤS). Το ΠΜΣ
«Ενέργεια και Χρηματοοικονομική» (ΜSc in Energy and
Finance) περιλαμβάνει δύο (2) εξάμηνα μαθημάτων
και ένα (1) εξάμηνο εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η διδασκαλία των μαθημάτων
μπορεί να γίνεται με ταυτόχρονη φυσική παρουσία των
φοιτητών και των διδασκόντων (διά ζώσης) ή με εξ αποστάσεως σύγχρονη ή/και ασύγχρονη εκπαίδευση (χωρίς
αναγκαστική ταυτόχρονη φυσική παρουσία φοιτητών
και διδασκόντων), η οποία μπορεί να αποτελεί έως το
40% του συνόλου της διδασκαλίας ή υβριδικά με ευέ-
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λικτες μορφές μάθησης χρησιμοποιώντας συνδυαστικά τη διά ζώσης εκπαίδευση και τη χρήση των τεχνολογιών
πληροφορικής και επικοινωνιών, αλλά και επικουρικά την εξ αποστάσεως διδασκαλία. Το πρόγραμμα μαθημάτων
διαμορφώνεται ως εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Εξάμηνο

Μάθημα
ECTS
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ (5 ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS)
Α
Ποσοτικές Μέθοδοι
Quantitative Methods
6
Α
Διαχείριση Έργων
Project Management
6
Α
Χρηματοδότηση Έργων
Project Finance
6
Οικονομικά του Περιβάλλοντος
Α
Environmental and Energy Economics
6
και της Ενέργειας
Α
Τεχνολογία Ενεργειακών Συστημάτων
Energy Systems Technology
6
Σύνολο Α Εξαμήνου
30
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Β
Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή
Energy and Climate change
6
Β
Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων Financial Risk Management
6
Β
Χρηματαγορές
Financial Markets
6
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (2 έκτων κάτωθι)
Β
Μέθοδοι Πρόβλεψης
Forecasting Methods
6
Οικονομετρία για ανάλυση δεδομένων
Β
Panel Data Econometrics
6
τύπου Panel
Β
Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
Portfolio Management
6
Β
Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική
Behavioral Finance
6
Β
Ανάλυση Κόστους - Οφέλους
Cost-Benefit Analysis
6
Β
Βιώσιμη Παραγωγή και Κατανάλωση
Sustainable Production and Consumption
6
Β
Ενεργειακό και Περιβαλλοντικό Δίκαιο
Energy and Environmental Law
6
Β
Περιβαλλοντική και Ενεργειακή Πολιτική
Environmental and Energy Policy
6
Β
Ανάλυση Κύκλου Ζωής
Life Cycle Assessment
6
Σύνολο Β Εξαμήνου
30
Γ
Μεταπτυχιακή Εργασία
Dissertation
30
Σύνολο Γ Εξάμηνο
30
Γενικό Σύνoλο εξαμήνων (Α+Β+Γ)
90
Η ανακατανομή των μαθημάτων στο πρόγραμμα πλήρους και μερικής φοίτησης γίνεται με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και αναφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. Με απόφαση των αρμοδίων οργάνων και
αναφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορεί να πραγματοποιηθεί τροποποίηση του προγράμματος.
Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Η Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας δύναται να προσφέρει το ΠΜΣ είτε στο χειμερινό εξάμηνο, είτε στο εαρινό εξάμηνο σπουδών κάθε ακαδημαϊκού έτους. Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ' ανώτατο όριο σε εκατόν
είκοσι (120) φοιτητές σε κάθε υλοποίηση του προγράμματος.
Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος ή άλλων Πανεπιστημίων της
ημεδαπής καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3391/2005, σε
συνδυασμό με το άρθρο 36 του ν. 4485/2017.
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Για τη λειτουργία του ΠΜΣ θα χρησιμοποιηθεί ο υπάρχων εξοπλισμός του Ιδρύματος (εργαστήρια, οπτικοακουστικά μέσα, βιβλιοθήκη, υπηρεσίες και εφαρμογές πληροφορικής, επικοινωνιών και διαδικτύου, γραμματειακή
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υποδομή, αίθουσες διδασκαλίας και αμφιθέατρα). Επιπρόσθετα, εκπαιδευτικές δραστηριότητες του ΠΜΣ, κάθε
φύσης, μπορούν να πραγματοποιηθούν σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες
πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού.
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, με την επιφύλαξη
των διατάξεων του άρθρου 32 παρ. 8 του ν. 4485/2017.
Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017, το 70% του συνολικού κόστους λειτουργίας του Προγράμματος ανά
παροχή του Προγράμματος,αφορά στις λειτουργικές δαπάνες και ανέρχεται στο ποσό των 36.500€ και αναλύεται
σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:
Κατηγορία Δαπάνης
Ι. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού
II. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές
III. Δαπάνες αναλωσίμων
IV. Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ.
V. Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς
VI. Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. και ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων
που συμμετέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ.
VII. Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν στην οργάνωση του
Π.Μ.Σ.
VIII. Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017
IX. Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης
Χ. Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα δημοσιότητας - προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου

Ποσό
500 €
500 €
3.000 €
1.000 €
0€
0€
31.000 €
0€
500 €

Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας καλύπτεται από την οικονομική συμμετοχή των φοιτητών καθώς και άλλες πηγές
όπως ενδεικτικά χορηγίες, δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα, ερευνητικά, ευρωπαϊκά και συγχρηματοδοτούμενα
προγράμματα.
Άρθρο 12
Οικονομική Συμμετοχή των Φοιτητών
Η οικονομική συμμετοχή των φοιτητών ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων (4.000€) ευρώ.
Άρθρο 13
Μεταβατικές Διατάξεις
Οι φοιτητές μερικής φοίτησης με έτος εγγραφής το 2017 μπορούν να επιλέξουν ως ένα από τα δύο μαθήματα
επιλογής το μάθημα «Διαχείριση Έργων» (Project Management), ενώ το μάθημα «Ενεργειακό και Περιβαλλοντικό
Δίκαιο» (Energy and Environmental Law) θα το παρακολουθήσουν ως βασικό στο εαρινό εξάμηνο σε αντικατάσταση
του χειμερινού μαθήματος «Δίκαιο Ενέργειας» (Energy Law). Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση,
θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. «Ενέργεια και Χρηματοοικονομική» καθώς
και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μαζί με την εισήγηση της
παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017, που συνοδεύεται από α) μελέτη σκοπιμότητας, β) αναλυτικό προϋπολογισμό λειτουργίας κατ' έτος και για πέντε (5) συνεχή έτη και έκθεση βιωσιμότητας του προγράμματος και γ) έκθεση
της οικείας Σχολής από την οποία προκύπτει η ύπαρξη της βασικής υποδομής και του αναγκαίου εξοπλισμού
για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. και ειδική αιτιολόγηση ως προς το ποσοστό εξ αποστάσεως διδασκαλίας, σύμφωνα
με τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο του ν. 3391/2005 (ΦΕΚ Α' 240), όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 32 παρ. 1 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α' 193), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 παρ. 1 του ν. 4310/2014
(ΦΕΚ Α' 258).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 30 Μαΐου 2018
Ο Πρόεδρος Δ.Ε.
ΚΩΣΤΑΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 2295/18.06.2018

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής 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)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

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)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

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

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

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

*02022951806180008*

