15805

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1280
5 Μαΐου 2016

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Έγκριση λειτουργίας Π.Μ.Σ. του Τµήµατος Μηχανο−
λόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του
Πανεπιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας µε τίτλο «Τε−
χνολογίες ∆ιαχείρισης και Αξιοποίησης Ενεργει−
ακών Πόρων»......................................................................................
1
Υπερωριακή εργασία των υπαλλήλων του Πανελλη−
νίου Φαρµακευτικού Συλλόγου για το Α΄ εξάµηνο
του 2016. ................................................................................................ 2
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας πέραν της
υποχρεωτικής για το έτος 2016 για την τήρη−
ση των πρακτικών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
του Ν.Π.∆.∆. Οργανισµός Παιδείας, Αθλητισµού,
Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης ∆ήµου
Άργους Ορεστικού........................................................................ 3
Καθιέρωση υπερωριακής απογευµατινής απασχόλη−
σης, Κυριακών και εξαιρέσιµων των υπαλλήλων
της ∆.Ε.Υ.Α. Πάρου για το έτος 2016............................. 4

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθµ. 3981
(1)
Έγκριση λειτουργίας Π.Μ.Σ. του Τµήµατος Μηχανολό−
γων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανε−
πιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας µε τίτλο «Τεχνολογί−
ες ∆ιαχείρισης και Αξιοποίησης Ενεργειακών Πόρων».
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο
6 (ΦΕΚ 148, τ. Α΄/16−7−2008) «Θεσµικό πλαίσιο για τις
µεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν µε τις
διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177,
τ. Α΄/25−8−2008), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ
156, τ. Α΄/04−9−2009) και του άρθρου 37, παρ. 5 του
Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ. Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του Ν. 4009/2011
(ΦΕΚ 195 τ. Α΄) «∆οµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποι−
ότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων
εκπαιδευτικών ιδρυµάτων», όπως τροποποιήθηκαν µε
τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ΄ του Ν. 4025/2011

(ΦΕΚ 228 Α΄), του άρθρου 5, παρ. 8 του Ν. 4076/2012
(ΦΕΚ 159 Α΄) και του άρθρου 34, παρ. 2 του Ν. 4115/2013
(ΦΕΚ 24 Α΄).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14
και 15 (ΦΕΚ 189, τ. Α΄/02−08−2005) «∆ιασφάλιση της ποιό−
τητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστηµα µεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών µονάδων − Παράρτηµα
διπλώµατος» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νοµοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που
κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 τ. Α΄).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ
223 τ. Α΄) «Τελική έγκριση Προγράµµατος Μεταπτυχια−
κών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)».
6. Τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων Ειδικής
Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανι−
κών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου ∆υ−
τικής Μακεδονίας, (συνεδριάσεις αριθµ. 174/06−05−2014
και 195/16−12−2015).
7. Την απόφαση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του
Πανεπιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας, (συνεδρίαση αριθµ.
7/23−3−2016).
8. Το υπ’ αριθµ. 608 της 12−02−2014 έγγραφο της Α∆ΙΠ
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξω−
τερική αξιολόγηση του Τµήµατος Μηχανολόγων Μη−
χανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου
∆υτικής Μακεδονίας.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις Βάρος του κρατικού
προϋπολογισµού, αποφασίζουµε:
Εγκρίνουµε από το ακαδηµαϊκό έτος 2016−2017 τη λει−
τουργία Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής
Σχολής του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας µε τίτ−
λο «Τεχνολογίες ∆ιαχείρισης και Αξιοποίησης Ενεργει−
ακών Πόρων», σύµφωνα µε τα εξής:
Άρθρο 1
Γενικές ∆ιατάξεις
Το Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής
Σχολής του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας οργα−
νώνει και λειτουργεί από το ακαδηµαϊκό έτος 2016−2017
Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) µε τίτλο:
«Τεχνολογίες ∆ιαχείρισης και Αξιοποίησης Ενεργειακών
Πόρων», σύµφωνα µε τις διατάξεις της απόφασης αυτής
και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008.
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Τη διοικητική υποστήριξη του Προγράµµατος θα ανα−
λάβει το Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτε−
χνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας.
Το συντονισµό της λειτουργίας του Π.Μ.Σ. αναλαµβά−
νει Συντονιστικό Όργανο (ειδική πενταµελής επιτροπή),
στο οποίο θα προεδρεύει ο εκάστοτε Πρόεδρος του
Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών, ενώ τα υπόλοιπα
µέλη θα οριστούν από τη Γ.Σ. του Τµήµατος.
Άρθρο 2
Αντικείµενο − Σκοπός
Το προτεινόµενο Π.Μ.Σ. στοχεύει στην κατάρτιση επι−
στηµόνων − ερευνητών στο χώρο της επιστήµης του
Μηχανικού. Αντικείµενο του ΠΜΣ είναι η ανάπτυξη και
η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας σε γνωστικές
περιοχές που άπτονται της διαχείρισης και αξιοποίη−
σης των ενεργειακών πόρων, συµπεριλαµβανοµένων
των ορυκτών καυσίµων και των Ανανεώσιµων Πηγών
Ενέργειας.
Το ενεργειακό πρόβληµα αποτελεί ένα από τα πλέον
σηµαντικά προβλήµατα της σύγχρονης κοινωνίας µε
τεράστιες οικονοµικές, πολιτικές, γεωπολιτικές και κοι−
νωνικές προεκτάσεις. Η συνεχώς αυξανόµενη ζήτηση σε
ενέργεια σχετίζεται µε την ανάπτυξη και τη Βελτίωση
της ποιότητας ζωής αλλά ταυτόχρονα επιταχύνει τη
µείωση των διαθέσιµων ορυκτών ενεργειακών πόρων
και προκαλεί σοβαρότατες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Κατά συνέπεια η παραγωγή ενέργειας αποτελεί µία
τεχνολογική περιοχή που ιδιαίτερα στις ηµέρες µας
εξελίσσεται µε ταχύτατους ρυθµούς και διεθνώς κα−
ταβάλλεται σηµαντική προσπάθεια για εξεύρεση νέων
σύγχρονων αποδοτικών µεθόδων και περιβαλλοντικά
φιλικών ενεργειακών πόρων που να συµβάλλουν στη
Βέλτιστη χρήση των υφιστάµενων ορυκτών καυσίµων
και ταυτόχρονα να προκαλούν την ελάχιστη δυνατή
επιβάρυνση στο περιβάλλον και να εξασφαλίζουν την
αειφόρο ανάπτυξη.
Η ∆υτική Μακεδονία αποτελεί το ενεργειακό κέντρο
της χώρας, αφού στην περιοχή παράγεται το 75% της
ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας από τους εγκατεστη−
µένους ατµοηλεκτρικούς σταθµούς της ∆ΕΗ. Το θέµα
της ενέργειας αποτελεί τον κεντρικό άξονα έδρασης
των προσπαθειών ανάπτυξης της περιοχής και της
στροφής από τις παραδοσιακές µεθόδους παραγωγής
από λιγνιτικές ρυπογόνες µονάδες σε νέες µορφές πα−
ραγωγής ενέργειας που να είναι πιο φιλικές στο περι−
βάλλον. Στην περιοχή υπάρχει σηµαντική τεχνογνωσία
σε ενεργειακά θέµατα αλλά η µείωση των λιγνιτικών
αποθεµάτων και η επικείµενη µετάβαση στη µεταλιγνι−
τική περίοδο απαιτούν τον εµπλουτισµό και τη στροφή
της παραπάνω τεχνογνωσίας σε νέες σύγχρονες µεθό−
δους παραγωγής και στην ενσωµάτωση στο ενεργειακό
µίγµα καθαρότερων καυσίµων και ΑΠΕ.
Ο ρόλος της ∆υτικής Μακεδονίας στο ενεργειακό γί−
γνεσθαι της χώρας και στο πλαίσιο της µετάβασης στη
µεταλιγνιτική περίοδο, αναµένεται να αποκτήσει µια νέα,
ιδιαίτερη, διάσταση, υπό το πρίσµα της διέλευσης του
∆ιαδριατικού Αγωγού φυσικού αερίου (TAP), ο οποίος
αποτελεί τµήµα του Νότιου ∆ιαδρόµου Φυσικού Αερίου.
Η αξιοποίηση του Φυσικού Αερίου, τόσο στο εθνικό
σύστηµα ηλεκτροπαραγωγής αλλά και ως βασικού συ−
στατικού της ενεργειακής οικονοµίας των περιοχών
από τις οποίες θα διέλθει ο αγωγός, αφενός δηµιουργεί

σηµαντικές προοπτικές για την οικονοµία, την ανάπτυξη
και την απασχόληση, αφετέρου απαιτεί την προσαρµο−
γή υφιστάµενων υποδοµών αλλά και ενσωµάτωση νέων,
για τη βέλτιστη αξιοποίηση του παρεχόµενου δυναµικού.
Στο πλαίσιο αυτό, η ανάγκη για εκπαίδευση επιστη−
µόνων σε θέµατα που να σχετίζονται µε σύγχρονες
ενεργειακές τεχνολογίες γίνεται επιτακτική, έτσι ώστε
οι µηχανικοί και οι επιστήµονες που ασχολούνται µε
σχετικά θέµατα να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται
επιτυχώς στο νέο ενεργειακό χάρτη που θα δηµιουρ−
γηθεί. Ταυτόχρονα, η αυξηµένη περιβαλλοντική επι−
βάρυνση που συνεπάγεται η χρήση των συµβατικών
µεθόδων και καυσίµων, απαιτεί την ενσωµάτωση στο
ενεργειακό σύστηµα ανανεώσιµων και εναλλακτικών
µορφών ενέργειας, στοχεύοντας στη µεγιστοποίηση της
συνέργειας µε τα συµβατικά καύσιµα, για την παροχή
αξιόπιστων και φιλικών προς το περιβάλλον ενεργεια−
κών υπηρεσιών.
Η ανάπτυξη του προτεινόµενου ΠΜΣ στοχεύει στην
προσφορά της δυνατότητας σε µηχανικούς, τεχνολό−
γους και επιστήµονες να εµπλουτίσουν τις γνώσεις τους
και να αποκτήσουν κριτική ικανότητα αντιµετώπισης
προβληµάτων που σχετίζονται µε θέµατα διαχείρισης
και αξιοποίησης ορυκτών και φυσικών πόρων. Το πρό−
γραµµα στοχεύει στη διευκόλυνση της προσαρµοστι−
κότητας των εκπαιδευοµένων στις ραγδαίες αλλαγές
που λαµβάνουν χώρα στον τοµέα της παραγωγής ενέρ−
γειας, υπό το πρίσµα των µεταβολών που επιφέρουν
στον ενεργειακό χάρτη τόσο η απαίτηση µετάβασης
στη µεταλιγνιτική περίοδο όσο και η διαδροµή διαµέ−
σου της χώρας µας, αλλά και της ∆υτικής Μακεδονίας
ειδικότερα, του ∆ιαδριατικού Αγωγού φυσικού αερίου
(TAP), προσφέροντας εκπαίδευση στις νέες τεχνολογι−
κές εξελίξεις που θα ενσωµατώνονται στο πακέτο των
εκπαιδευτικών ενοτήτων του προγράµµατος. Ως απο−
τέλεσµα, οι απασχολούµενοι που θα παρακολουθήσουν
το πρόγραµµα αναµένεται να είναι σε θέση να κινηθούν
ανταγωνιστικά στο νέο περιβάλλον.
Πιο συγκεκριµένα, ο σκοπός του συγκεκριµένου ΠΜΣ
στο Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστηµίου
∆υτικής Μακεδονίας είναι:
1. Η συνεχιζόµενη εκπαίδευση και εξειδίκευση έµπει−
ρων µηχανικών, επιστηµόνων και τεχνολόγων αλλά και
η εκπαίδευση νέων µηχανικών, επιστηµόνων και τεχνο−
λόγων σε νέες τεχνολογίες και µεθόδους σχεδιασµού
που αφορούν τη διαχείριση και αξιοποίηση ορυκτών
και φυσικών ενεργειακών πόρων, µε ιδιαίτερη έµφαση
στο φυσικό αέριο που αναµένεται να αποτελέσει βασι−
κό συστατικό της µεταλιγνιτικής εποχής στην Ελλάδα.
2. Η µετεκπαίδευση νέων αποφοίτων µηχανικών και
επιστηµόνων και η προετοιµασία τους για ερευνητική
εργασία στα γνωστικά αντικείµενα που θεραπεύει το
ΠΜΣ.
3. Η εκπαίδευση σε ερευνητικές µεθόδους υποψήφιων
διδακτόρων καθώς και η διεύρυνση των ερευνητικών
δραστηριοτήτων του Τµήµατος µέσω της εκπόνησης
µεταπτυχιακών εργασιών.
Η ως άνω στοχοθεσία του Προγράµµατος συνάδει
απόλυτα και εξυπηρετεί πλήρως τους ευρύτερους σκο−
πούς του Π∆Μ, ήτοι:
1. Την παροχή Ανώτατης Εκπαίδευσης µέσω προσφο−
ράς γνώσεων και ανάπτυξης δεξιοτήτων και την εν γένει
Βελτίωση των προσόντων του ανθρώπινου δυναµικού
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σε ένα περιβάλλον ταχύτατων και διαρθρωτικών µετα−
βολών µε σκοπό την αύξηση των δυνατοτήτων πλήρους
και ποιοτικής απασχόλησης,
2. Τη διευκόλυνση και εξοµάλυνση της κοινωνικής
ένταξης, την εξασφάλιση ισότητας ευκαιριών και την
ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής,
3. Τη δηµιουργία ευνοϊκών όρων και προϋποθέσεων
προσωπικής ανάπτυξης και ολοκλήρωσης των πολιτών.
Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ θα µπορούν να στελεχώσουν
εξειδικευµένες θέσεις εργασίας στον κρατικό και ιδιω−
τικό τοµέα, οι οποίες απαιτούν γνώσεις για την έρευνα
και τη διαχείριση ενεργειακών προβληµάτων καθώς και
την υποστήριξη δραστηριοτήτων έρευνας και τεχνολο−
γικής ανάπτυξης.
Τα µέλη του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών που
θα εµπλακούν στις διδακτικές, ερευνητικές και διοικη−
τικές δραστηριότητες του έργου διαθέτουν σηµαντική
εκπαιδευτική και ερευνητική εµπειρία στο χώρο της
Ανώτατης Εκπαίδευσης και έρευνας τόσο στην Ελλάδα
όσο και στο εξωτερικό, ενώ οι επιλογές των εξωτερικών
συνεργατών θα πραγµατοποιηθούν µε τα ίδια κριτήρια.
Το εκπαιδευτικό υλικό που πρόκειται να αναπτυχθεί
θα είναι έγκυρο και επικαιροποιηµένο και θα εµπεριέχει
τις σύγχρονες επιστηµονικές γνώσεις και τάσεις στο
χώρο της ενέργειας. Η επιλογή του περιεχοµένου βα−
σίζεται στη µακρόχρονη και διεθνή εµπειρία καθώς και
στη συνεχή ενηµέρωση επάνω στις σύγχρονες εξελίξεις
του εκπαιδευτικού και επιστηµονικού προσωπικού του
Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών του Π∆Μ.
Το προτεινόµενο ΠΜΣ αναµένεται να συµβάλει στη
σύνδεση του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας µε την
κοινωνία, υπό το πρίσµα της πολύπλευρης επίδρασης
στην εθνική και τοπική Ενεργειακή οικονοµία τόσο των
υφιστάµενων δραστηριοτήτων της ∆ΕΗ όσο και του
διερχόµενου ∆ιαδριατικού αγωγού φυσικού αερίου, έτσι
ώστε το Πανεπιστήµιο να προσφέρει τα απαραίτητα
εφόδια και να συµβάλλει καθοριστικά στη µετάλλαξη
και προσαρµογή των υπαρχουσών παραγωγικών διαδι−
κασιών και ενεργειακών τεχνολογιών σε µια ανταγωνι−
στική και φιλική προς το περιβάλλον κατεύθυνση. Στο
πλαίσιο αυτό, αναµένεται η ενίσχυση της ερευνητικής
και τεχνολογικής Βάσης της περιοχής σε υψηλά κα−
ταρτισµένο και εκπαιδευµένο προσωπικό, η αύξηση της
ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονοµίας, η µείωση
της ανεργίας και η Βελτίωση της ποιότητας ζωής των
κατοίκων της ∆υτικής Μακεδονίας.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το ΠΜΣ του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών του
Πανεπιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας οδηγεί στην απο−
νοµή Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης (Μ.∆.Ε.)
στις «Τεχνολογίες ∆ιαχείρισης και Αξιοποίησης Ενερ−
γειακών Πόρων».
Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί οι εξής απόφοιτοι Τµηµά−
των της ηµεδαπής: ∆ιπλωµατούχοι Μηχανικοί Σχολών
Πολυτεχνείων ή Τµηµάτων Πολυτεχνικών Σχολών Πα−
νεπιστηµίων, Πτυχιούχοι Σχολών Θετικών Επιστηµών,
Πτυχιούχοι Τµηµάτων Περιβάλλοντος, Πτυχιούχοι Σχο−
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λών Τεχνολογίας Υλικών των Πανεπιστηµίων. Επίσης,
γίνονται δεκτοί Πτυχιούχοι άλλων Τµηµάτων συναφών
επιστηµονικών χώρων της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής,
καθώς και απόφοιτοι ΤΕΙ µε συναφές αντικείµενο, υπό
τις προϋποθέσεις που ορίζει η ισχύουσα νοµοθεσία.
Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν αποδεδειγµένα την
Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα.
Άρθρο 5
Χρονική ∆ιάρκεια
Η χρονική διάρκεια του µεταπτυχιακού προγράµµατος
προβλέπεται να είναι τρία διδακτικά εξάµηνα. Τα πρώ−
τα δύο εξάµηνα θα έχουν δοµηµένη µορφή µε τακτική
υποχρεωτική παρακολούθηση µαθηµάτων, γραπτές
εξετάσεις και κατ’ οίκον εργασίες. Το τρίτο εξάµηνο
θα αφιερώνεται στην εκπόνηση ολοκληρωµένης και
ανεξάρτητης µεταπτυχιακής εργασίας.
Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης θα χορηγείται µε
την επιτυχή περάτωση των τριών εξαµήνων. Με την
ολοκλήρωση του κάθε εξαµήνου θα χορηγείται πιστο−
ποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης, ανεξάρτητα από
την τελική περάτωση, ή όχι, του µεταπτυχιακού κύκλου
σπουδών.
Άρθρο 6
Πρόγραµµα Μαθηµάτων
Το Πρόγραµµα διδάσκεται στην Ελληνική ή/και στην
Αγγλική. Η κύρια γλώσσα του προγράµµατος µεταπτυ−
χιακών σπουδών προβλέπεται να είναι τα Ελληνικά.
Ωστόσο, σηµαντικό µέρος των παραδόσεων θα είναι
και στα Αγγλικά, ανάλογα µε τον διδάσκοντα ή τον
προσκεκληµένο οµιλητή, όπως και σηµαντικό µέρος της
Βιβλιογραφίας και των σηµειώσεων. Με τον τρόπο αυτό
εξυπηρετείται και ο στόχος προσέλκυσης φοιτητών από
το εξωτερικό.
Τα µαθήµατα, η διδακτική και ερευνητική απασχό−
ληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους
εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την
απονοµή του κατά το άρθρο 3 τίτλου ορίζονται ως εξής:
Για την απονοµή του Μ.∆.Ε. απαιτείται: α) η υποχρεω−
τική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε δέκα (10)
µαθήµατα, κατά τη διάρκεια δύο (2) διδακτικών εξαµή−
νων, έξι (6) από τα οποία είναι υποχρεωτικά µαθήµατα
και τα υπόλοιπα τέσσερα (4) είναι µαθήµατα επιλογής
και β) η συγγραφή και εκπόνηση της Μεταπτυχιακής
Εργασίας, η οποία πραγµατοποιείται κατά το τρίτο εξά−
µηνο σπουδών, το θέµα της οποίας ανατίθεται στους
µεταπτυχιακούς φοιτητές κατά τη διάρκεια του δεύτε−
ρου εξαµήνου σπουδών κατόπιν συνεννόησης µε τον
επιβλέποντα καθηγητή.
Η κατανοµή των µαθηµάτων ανά εξάµηνο και η κατα−
νοµή των Ευρωπαϊκών ∆ιδακτικών Μονάδων (E∆M=ECTS)
περιλαµβάνεται στον παρακάτω πίνακα:
• 1ο Εξάµηνο (3 υποχρεωτικά µαθήµατα και 2 µαθή−
µατα επιλογής) = 30 Ε∆Μ
• 2ο Εξάµηνο (3 υποχρεωτικά µαθήµατα και 2 µαθή−
µατα επιλογής) = 30 Ε∆Μ
• 3ο Εξάµηνο (Μεταπτυχιακή εργασία) = 30 Ε∆Μ
Αναλυτικά, η δοµή του προγράµµατος µαθηµάτων
του Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης έχει ως
ακολούθως:
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Τίτλος Μαθήµατος

Κατηγορία
Μαθήµατος

Ώρες ∆ιδασκαλίας

Πιστωτικές Μονάδες
(ECTS)

Μαθήµατα Α΄ εξαµήνου (Τρία (3) υποχρεωτικά και ∆ύο (2) µαθήµατα επιλογής)
1

Τεχνολογία Φυσικού Αερίου
και Πετρελαίου

Υποχρεωτικό

3

6

2

Τεχνολογία Άνθρακα

Υποχρεωτικό

3

6

3

Παραγωγή Ενέργειας από Ανανε−
ώσιµες και Εναλλακτικές Μορφές
Ενέργειας

Υποχρεωτικό

3

6

4

Τεχνολογία Καύσης ∆ιαχείρισης
Καυσίµων

Επιλογής

3

6

5

Βελτιστοποίηση Ενέργειας
στη Βιοµηχανία

Επιλογής

3

6

6

Αντίστροφη Μηχανική και Υπολογι−
στικές Μέθοδοι Σχεδιασµού Κατα−
σκευών

Επιλογής

3

6

7

Προηγµένη Θερµορευστοµηχανική

Επιλογής

3

6

8

Ποσοτικές Μέθοδοι

Επιλογής

3

6

15

30

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων Α΄ εξαµήνου

Μαθήµατα Β΄ εξαµήνου (Τρία (3) υποχρεωτικά και ∆ύο (2) µαθήµατα επιλογής)
1

Θερµικοί Σταθµοί και Συµπαραγωγή

Υποχρεωτικό

3

6

2

Αντιρρυπαντικές Τεχνολογίες στην
Παραγωγή Ενέργειας

Υποχρεωτικό

3

6

3

Έλεγχος ∆οµικής Ακεραιότητας
Μηχανικών Συστηµάτων

Υποχρεωτικό

3

6

4

Τεχνολογία Μετρήσεων και Ελέγχου
∆ιεργασιών Παραγωγής και Μεταφο−
ράς Ενέργειας

Επιλογής

3

6

5

Επικινδυνότητα − Υγιεινή και
Ασφάλεια

Επιλογής

3

6

6

Ενεργειακή Αναβάθµιση Ορυκτών
Πόρων, Συνθετικά Καύσιµα
και Αξιοποίηση CΟ2

Επιλογής

3

6

7

Εφαρµογές Τεχνολογιών
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας

Επιλογής

3

6

8

Ενεργειακή Πολιτική και
Ενεργειακή Οικονοµία

Επιλογής

3

6

15

30

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων Β΄ εξαµήνου
Γ΄ εξάµηνο
Συγγραφή και εκπόνηση µεταπτυχιακής εργασίας

30

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων Γ΄ εξαµήνου

30

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων ΠΜΣ

90

Προϋπόθεση για την εκπόνηση µεταπτυχιακής εργασίας αποτελεί η επιτυχής περάτωση των σπουδών των
εξαµήνων Α΄ και Β΄.
Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης (Μ.∆.Ε.) στο Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών
απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) εκ των οποίων οι εξήντα (60) Πιστωτικές Μο−
νάδες προέρχονται από την επιτυχή εξέταση όλων των εξαµηνιαίων µαθηµάτων και οι τριάντα (30) Πιστωτικές
Μονάδες (ECTS) από την επιτυχή ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής εργασίας.
Ιδιαίτερη έµφαση θα δίνεται, σε όλα τα εξάµηνα, στην ανεξάρτητη σκέψη και συνθετική εργασία. Θα δοθεί ιδιαί−
τερη έµφαση στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης στους εκπαιδευόµενους µέσω πρακτικής εφαρµογής των θεωρητι−
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κών γνώσεων σε πρακτικά προβλήµατα που θα κληθούν
να επιλύσουν κατά τη διάρκεια εκπόνησης ασκήσεων,
ατοµικών ή οµαδικών εργασιών και έρευνας πεδίου.
Ο τελικός βαθµός προκύπτει από πολλαπλές µορφές
αξιολόγησης, όπως προφορικές παρουσιάσεις, ενεργή
συµµετοχή στις συζητήσεις, ατοµικές ή και οµαδικές
εργασίες, καθώς και από τις προφορικές ή και γραπτές
εξετάσεις ανάλογα µε την κρίση του διδάσκοντα.
Η διάθεση του εκπαιδευτικού υλικού σε ηλεκτρο−
νική µορφή στο διαδίκτυο και η χρήση τεχνολογίας
e−learning θα συµβάλλει αποφασιστικά στην ποιότητα
και ελκυστικότητα του προγράµµατος. Οι προβλεπόµε−
νες επισκέψεις σε Βιοµηχανικούς χώρους θα συνδρά−
µουν πολύ θετικά στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Ενδεικτικά, οι απαιτήσεις θα είναι 15 ώρες παρακολού−
θησης εβδοµαδιαίως ενώ εκτιµάται απαίτηση για είκοσι
(20) ακόµη ώρες κατ’ οίκον εργασίας ανά εβδοµάδα.
Άρθρο 7
Αριθµός Εισακτέων
Ο αριθµός των εισακτέων στο ΠΜΣ για την απόκτηση
Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης ορίζεται κατ’
ανώτατο όριο σε σαράντα (40) άτοµα κατ’ έτος.
Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο ΠΜΣ θα διδάσκουν Καθηγητές, Λέκτορες και µέλη
ΕΕΙ∆ΙΠ του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών του
Πανεπιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας, µέλη ∆ΕΠ/Ερευνη−
τές άλλων Τµηµάτων του ίδιου Πανεπιστηµίου ή άλλων
Πανεπιστηµίων και Ερευνητικών Κέντρων της ηµεδαπής
ή της αλλοδαπής καθώς και άλλες κατηγορίες διδα−
σκόντων σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του
Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ. Α΄).
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδοµή
Έδρα του µεταπτυχιακού προγράµµατος σπουδών
ορίζεται η πόλη της Καστοριάς, ενώ για την πλήρη
κάλυψη των διδακτικών και εργαστηριακών αναγκών θα
χρησιµοποιούνται κατά περίπτωση και οι υφιστάµενες
υποδοµές της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου
∆υτικής Μακεδονίας. Η υπάρχουσα υλικοτεχνική υπο−
δοµή κρίνεται επαρκής για να καλύψει τις απαιτήσεις
αυτές σε αίθουσες διδασκαλίας, αλλά και τις απαιτή−
σεις σε διδακτική χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών,
εξειδικευµένου λογισµικού και οπτικοακουστικών µέσων.
Επιπλέον, τα πλήρως εξοπλισµένα εργαστήρια και ο
διαθέσιµος επιστηµονικός εξοπλισµός της Πολυτεχνικής
Σχολής του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας θα χρη−
σιµοποιηθούν για την εκπόνηση εργαστηριακών µαθη−
µάτων και Μεταπτυχιακών Εργασιών. Το Πανεπιστήµιο
διαθέτει πρόσβαση σε ηλεκτρονικές Βιβλιοθήκες, στις
οποίες θα έχουν πρόσβαση και οι φοιτούντες στο ΠΜΣ.
Άρθρο 10
∆ιάρκεια Λειτουργίας
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει µέχρι και το ακαδηµαϊκό
έτος 2022−2023, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της
παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄),
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Το ετήσιο συνολικό κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ προ−
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βλέπεται να είναι 164738,47 € και θα καλυφθεί από τις
εξής πηγές:
• ∆ίδακτρα των µεταπτυχιακών φοιτητών
• Ιδιώτες χορηγούς
• Ερευνητικά προγράµµατα, εκπονήσεις µελετών κ.ά.
Κατά τον Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ. Α΄/6.7.2008),
όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156
τ. Α΄/4.9.2009) η διαχείριση των εσόδων των ΠΜΣ πραγ−
µατοποιείται από τον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων
Έρευνας (ΕΛΚΕ) και η κατανοµή τους έχει ως εξής:
1. 65% για λειτουργικά έξοδα του προγράµµατος και
για αµοιβές − αποζηµιώσεις του διδακτικού, τεχνικού
και διοικητικού προσωπικού για εργασία που υπερβαί−
νει τις κατά νόµο υποχρεώσεις τους, καθώς και για τη
χορήγηση υποτροφιών σε µεταπτυχιακούς φοιτητές.
2. 25% για κάλυψη λειτουργικών εξόδων του ιδρύµα−
τος που αφορούν το ΠΜΣ, οι κατηγορίες των οποίων
ορίζονται µε απόφαση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης
ή της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης.
3. 10% κρατήσεις υπέρ του ΕΛΚΕ.
Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Προγράµµατος
αναλύεται ως εξής:
Α/Α

Κατηγορία δαπάνης

Προϋπολο−
γισµός (€)

1

Αµοιβές − αποζηµιώσεις διδα−
κτικού, διοικητικού και τεχνικού
προσωπικού

72.080,00

2

∆απάνες µετακινήσεων

20.000,00

3

Προµήθεια εκπαιδευτικού υλι−
κού, ερευνητικών εργαλείων,
εξοπλισµού και λογισµικού

7.000,00

4

Έξοδα ∆ηµοσιότητας

3.000,00

5

Λοιπά έξοδα − Αναλώσιµα −
Έντυπα − Σηµειώσεις

5.000,00

6

Λειτουργικά έξοδα ιδρύµατος
(25%)

41.184,62

7

Κρατήσεις ΕΛΚΕ (10%)

Σύνολο

16.473,85
164.738,47

Άρθρο 12
Μεταβατικές ∆ιατάξεις
Όσα θέµατα δε ρυθµίζονται στην παρούσα απόφαση,
ρυθµίζονται από τον κανονισµό Μεταπτυχιακών Σπου−
δών καθώς και από τα αρµόδια όργανα σύµφωνα µε
την κείµενη νοµοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κοζάνη, 14 Απριλίου 2016
Ο Πρύτανης
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥΡΛΙ∆ΑΚΗΣ
F

Αριθµ. 108
(2)
Υπερωριακή εργασία των υπαλλήλων του Πανελληνίου
Φαρµακευτικού Συλλόγου για το Α΄ εξάµηνο του 2016.
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΠ∆∆
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. Υ104/2−3−2015 απόφασης

15810

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)

του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 309/τ. Β΄/2015) περί «Ανάθεση
αρµοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ανδρέα Ξανθό».
2. Την υπ’ αριθ. Α1β/Γ.Π. οικ 22990/27−3−2015 (ΦΕΚ 487/
τ. Β΄/31−03−2015) «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων και του
δικαιώµατος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Αναπλη−
ρωτή Υπουργού» στο Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου
Υγείας».
3. Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/85/Α) όπως
τροποποιήθηκε µε το υπ’ αριθ. Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/
22−4−2005/Α) «Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ
226/27−10−2011/Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο
µισθολόγιο − βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλ−
λες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαι−
σίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012−2015», όπως
τροποποιήθηκε µε την παρ. 6 του άρθρου 32 του Ν.
4038/2012 (ΦΕΚ 14/2−2−2012/Α΄), την παρ. 2 του άρθρου 16
και την παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 4058/2012 (ΦΕΚ 63/
22−3−2012/Α΄) και την παρ. 1 του άρθρου 176 του
Ν. 4261/2014 (ΦΕΚ 107/5−5−2014/Α΄).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. Α1 του Ν.4354/2015
(ΦΕΚ 176/τ. Α΄/16−12−2015) και την υπ’ αριθ. 2/1015/∆ΕΠ,
05/01/2016 του Υπ. Οικονοµικών.
6. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης των υπαλ−
λήλων που υπηρετούν στη ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού − Οι−
κονοµικού του Πανελλήνιου Φαρµακευτικού Συλλόγου.
Οι λόγοι που επιβάλουν την ανάγκη υπερωριακής ερ−
γασίας στον Π.Φ.Σ. είναι οι εξής:
ΥΠΑΛ−
ΛΗΛΟΙ

∆ΕΥΤΕΡΑ

3

3.00 µ.µ−5.00 µ.µ.

3

ΤΕΤΑΡΤΗ

α) Η µεγάλη έλλειψη προσωπικού (υπηρετούν 3 υπάλ−
ληλοι επί συνόλου 11 οργανικών θέσεων).
β) Ο διαρκώς αυξανόµενος όγκος εργασίας (διπλα−
σιασµός σχεδόν αριθµού φαρµακείων της χώρας την
τελευταία εξαετία, αύξηση των ζητουµένων στοιχείων,
αλληλογραφίας εξωτερικού, ενηµέρωσης φαρµακοποι−
ών κ.λπ.).
γ) Η ανάγκη έγκαιρης και σωστής ενηµέρωσης των
12.000 φαρµακείων που έχει άµεση σχέση µε την φαρ−
µακευτική περίθαλψη των ασφαλισµένων όλων των
ασφαλιστικών ταµείων.
δ) Η ανάγκη κάλυψης των γραµµατειακών αναγκών
των συνεδριάσεων ∆.Σ., επιτροπών, Γενικών Συνελεύ−
σεων οι οποίες πραγµατοποιούνται σε απογευµατινές
ώρες, Σάββατο και Κυριακή, γιατί τόσο τα µέλη του
∆.Σ. όσο και των Γενικών Συνελεύσεων και επιτροπών
είναι φαρµακοποιοί που διευθύνουν αυτοπροσώπως τα
φαρµακεία τους και οι συνεδριάσεις πραγµατοποιούνται
κυρίως σε ηµέρες και ώρες που τα φαρµακεία είναι
κλειστά.
ε) Ο Π.Φ.Σ. είναι µη επιχορηγούµενο Ν.Π.∆.∆., διαθέτει
ιδίους πόρους και δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπο−
λογισµό ή το κοινωνικό σύνολο.
7. α) Οι υπάλληλοι που µετέχουν στην υπερωριακή
εργασία είναι τρεις (3).
β) Οι ηµέρες και οι ώρες που προσφέρεται αυτή η
εργασία είναι ∆ευτέρα − Τετάρτη από 3.00 µ.µ. − 5.00 µ.µ.
και Παρασκευή από τις 3.00 µέχρι τις 4.00 µ.µ.. σύµφωνα
µε τον παρακάτω πίνακα:
ΣΥΝ. ΩΡΩΝ

ΕΤΗΣΙΑ
ΠΙΣΤΩΣΗ

∆ΑΠΑΝΗ
Α΄ ΕΞΑΜ.

3 Χ 2 = 6,00

3.120,00

1. 560,00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

3.00 µ.µ.−5.00 µ.µ.

3

3 X 2= 6,00
3.00 µ.µ. −4.00 µ.µ.

3 X 1= 3,00

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ

15

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

ΑΝΑ ΜΗΝΑ

60

γ) Ως υπεύθυνος για τον έλεγχο της παροχής της υπερωριακής απασχόλησης ορίζεται ο Γενικός Γραµµατέας
Ιωάννης Μακρυγιάννης.
8. Το γεγονός ότι από την απόφαση θα προκληθεί δαπάνη ύψους χιλίων πεντακοσίων εξήντα ευρώ (1560,00€),
η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις οικονοµικού έτους 2016 και ειδικότερα στο Κ.Α.Ε 0261 «Αποζηµίωση για
υπερωριακή εργασία του προϋπολογισµού του ΠΦΣ.»
9. Την απόφαση έγκρισης της δαπάνης από το ∆.Σ του ΠΦΣ στις 13/1/2016 σύµφωνα µε τον παραπάνω πίνακα.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2016
Ο Πρόεδρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ
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Αριθµ. απόφ. 18/2016
(3)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας πέραν της υποχρε−
ωτικής για το έτος 2016 για την τήρηση των πρακτι−
κών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. Οργανι−
σµός Παιδείας, Αθλητισµού, Κοινωνικής Προστασίας
και Αλληλεγγύης ∆ήµου Άργους Ορεστικού.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ»
∆ΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87/τ. A΄/7−6−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη−
σης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης−Πρόγραµµα
Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 36, 48, 49 και 176 του
Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµο−
τικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
3. Το άρθρο 20 του Ν. 4354/2015
4. Την υπ’ αριθµ. 5/1/2016 µε αριθ. 2/2015/∆ΕΠ «Παροχή
οδηγιών για την εφαρµογή των διατάξεων του Κεφα−
λαίου Β΄ του Ν. 4354/2015 (176/Α΄) «Μισθολογικές ρυθ−
µίσεις των υπαλλήλων του ∆ηµοσίου, των Οργανισµών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου
βαθµού, των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου (Ν.Π.∆.∆.)
και Ιδιωτικού ∆ικαίου (Ν.Π.Ι.∆.) καθώς και των ∆.Ε.Κ.Ο.
του κεφ. Α΄ του Ν. 3429/2005 (Α΄ 314) και άλλες µισθο−
λογικές διατάξεις.
5. Την υπ’ αριθµ. 1 µε αριθµ. 1/04−01−2016 απόφαση
Προέδρου περί ορισµού πρακτικογράφου.
6. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του ΝΠ∆∆ «Οργανισµός
Παιδείας, Αθλητισµού Κοινωνικής Προστασίας και Αλ−
ληλεγγύης» ∆ήµου Αργούς Ορεστικού.
7. Το γεγονός ότι ο Σιάτρας Γεώργιος υπάλληλος του
Ν.Π.∆.∆. µε βαθµό ∆΄ του κλάδου ΤΕ. Βιβλιοθηκονοµίας,
τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. πέραν των ωρών της υποχρε−
ωτικής εργασίας.
8. Την σχετική δαπάνη που θα βαρύνει τον ΚΑ Εξόδων
10.6022.01 του προϋπολογισµού 2016, αποφασίζει:
Εγκρίνουµε την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας
πέραν της υποχρεωτικής για το έτος 2016 για τον υπάλ−
ληλο Σιάτρα Γεώργιο, για την τήρηση των πρακτικών
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. και µέχρι είκοσι
(20) ώρες το µήνα.
Η ωριαία αµοιβή θα καθορίζεται µε βάση τις διατάξεις
του Ν. 4354/2015.
Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ Εξόδων 10.6022.01
του προϋπολογισµού έτους 2016 µε ποσό: 800,00 €.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Άργος Ορεστικό, 10 Μαρτίου 2016
Ο Πρόεδρος
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ
F
Αριθµ. απόφ. 92/2015
(4)
Καθιέρωση υπερωριακής απογευµατινής απασχόλη−
σης, Κυριακών και εξαιρέσιµων των υπαλλήλων της
∆.Ε.Υ.Α. Πάρου για το έτος 2016.
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΥ (∆.Ε.Υ.Α.Π.)
Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ’ αριθµ. 11460/25−10−1999 απόφαση της Πε−
ριφέρειας Νοτίου Αιγαίου Νοµού Κυκλάδων για την
σύσταση της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης−Απο−
χέτευσης δήµου Πάρου του Νοµού Κυκλάδων (ΦΕΚ αρ.
φυλ. 2010/15−11−1999).
2. Την υπ’ αριθµ. 14066 02−12−1999 απόφαση της Περι−
φέρειας Νοτίου Αιγαίου Νοµού Κυκλάδων για την ψήφι−
ση Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ∆ηµοτικής
Επιχείρησης Ύδρευσης− Αποχέτευσης ∆ήµου Πάρου
Νοµού Κυκλάδων (ΦΕΚ 2195/21−12−1999) όπως τροπο−
ποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 9451/20−11−2001 απόφαση της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Νοµού Κυκλάδων (ΦΕΚ Β΄
1621/06−12−2001), την υπ’ αριθµ. 8838/11−10−2004 απόφαση
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Νοµού Κυκλάδων (ΦΕΚ
Β΄ 1599/26−10−2004), την υπ’ αριθµ. 8195/12−08−2005 από−
φαση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Νοµού Κυκλά−
δων (ΦΕΚ Β΄ 1225/01−09−2005) καθώς και την υπ’ αριθµ.
5357/21−11−2011 απόφαση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαί−
ου Νοµού Κυκλάδων (ΦΕΚ Β΄ 2330/17−10−2011).
3. Την 221/23−09−2014 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου
∆ήµου Πάρου µε θέµα: «Ορισµός ∆ιοικητικού Συµβουλίου
∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Πάρου
(∆.Ε.ΥΑ.Π)».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ
176/16−12−2015).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ. 1 του Ν. 4071/
11−04−2012.
6. Τις διατάξεις της παραγράφου Γ υποπαράγραφος
Γ1 του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/τ. Α΄/12−11−2012).
7. Τον εγκεκριµένο Προϋπολογισµό της ∆.Ε.ΥΑ.Π. για
το Οικονοµικό Έτος 2016,στον οποίο έχει προβλεφθεί
δαπάνη για υπερωριακή απογευµατινή απασχόληση
Κυριακών και εξαιρέσιµων η οποία βαρύνει τον κωδικό
60.00.02.0000.
8. Τη διαπιστωτική πράξη κατάταξης των υπαλλήλων
της ∆.Ε.ΥΑ.Π. στους βαθµούς του Ν. 4024/2011 καθώς
και σε µισθολογικά κλιµάκια.
9. Το άρθρο 176 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/28−06−2007).
10. Το ότι οι ∆.Ε.Υ.Α παρέχουν υπηρεσίες κοινής ωφέ−
λειας και επιβάλλεται η ετοιµότητα τους προς εργασία
για άµεση αποκατάσταση βλαβών στα δίκτυα Ύδρευσης
−Αποχέτευσης και στις µηχανολογικές εγκαταστάσεις
(Αντλιοστάσια, Εγκατα Λυµάτων−Αφαλατώσεις), απο−
φασίζει οµόφωνα:
Την καθιέρωση υπερωριακής απογευµατινής απασχό−
λησης, Κυριακών και εξαιρέσιµων πέρα από τις ώρες
της υποχρεωτικής απασχόλησης των υπαλλήλων της
∆ΕΥΑΠ, µόνο για την αντιµετώπιση ή επειγουσών υπη−
ρεσιακών αναγκών ως ακολούθως:
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΤΕΙΝΟ−
ΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗ−
ΛΩΝ ΑΝΑ ΚΛΑ∆Ο

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙ−
ΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΕ

1

60

TE

1

60

∆Ε

6

504

ΣΥΝΟΛΟ

8

624

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟ−
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΝΑ ΚΛΑ∆Ο

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟ−
ΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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∆Ε

4

240

ΣΥΝΟΛΟ

4

240

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ−ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΤΕΙ−
ΝΟΜΕΝΩΝ
ΥΠΑΛΛΗ−
ΛΩΝ ΑΝΑ
ΚΛΑ∆Ο

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΠΟΓΕΥ−
ΜΑΤΙΝΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΗΜΕΡΗ−
ΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΚΥΡΙΑΚΩΝ
ΕΞΑΙΡΕΣΙ−
ΜΩΝ

ΥΕ

7

1680

1344

∆Ε

6

1440

1152

ΣΥΝΟΛΟ

13

3120

2496

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΤΕΙ−
ΝΟΜΕΝΩΝ
ΥΠΑΛΛΗ−
ΛΩΝ ΑΝΑ
ΚΛΑ∆Ο

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΠΟΓΕΥ−
ΜΑΤΙΝΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΗΜΕΡΗ−
ΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΚΥΡΙΑΚΩΝ
ΕΞΑΙΡΕΣΙ−
ΜΩΝ

TE

1

240

192

∆Ε

3

720

576

ΣΥΝΟΛΟ

4

960

768

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟ−
ΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΝΑ
ΚΛΑ∆Ο

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟ−
ΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

TE

1

60

ΣΥΝΟΛΟ

1

60

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΤΕΙ−
ΝΟΜΕΝΩΝ
ΥΠΑΛΛΗ−
ΛΩΝ ΑΝΑ
ΚΛΑ∆Ο

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΠΟΓΕΥ−
ΜΑΤΙΝΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΗΜΕΡΗ−
ΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΚΥΡΙΑΚΩΝ
ΕΞΑΙΡΕΣΙ−
ΜΩΝ

TE

1

60

60

ΣΥΝΟΛΟ

1

60

60

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟ.ΚΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΕ
∆Ε
ΥΕ
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΤΕΙ−
ΝΟΜΕΝΩΝ
ΥΠΑΛΛΗ−
ΛΩΝ ΑΝΑ
ΚΛΑ∆Ο
2
2
1
5

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΠΟΓΕΥ−
ΜΑΤΙΝΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ−
ΚΩΝ ΕΞΑΙ−
ΡΕΣΙΜΩΝ

120
480
240
840

120
384
192
696

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΠΟΓΕΥ−
ΜΑΤΙΝΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ−
ΚΩΝ ΕΞΑΙ−
ΡΕΣΙΜΩΝ

480
480

384
384

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

∆Ε
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΤΕΙ−
ΝΟΜΕΝΩΝ
ΥΠΑΛΛΗ−
ΛΩΝ ΑΝΑ
ΚΛΑ∆Ο
2
2

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΥΕ
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΙ−
ΝΟΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛ−
ΛΗΛΩΝ
ΑΝΑ ΚΛΑ∆Ο
1
1

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟ−
ΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
96
96

Οι ώρες απασχόλησης δεν θα µπορεί να υπερβαίνουν
τις εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά υπάλληλο απογευ−
µατινής εργασίας κατά το πρώτο εξάµηνο και άλλες
εκατόν είκοσι (120) κατά το δεύτερο, όπως επίσης και
δεν θα µπορεί να υπερβαίνει τις ενενήντα έξι (96) ώρες
ηµερησίως και Κυριακών εξαιρέσιµων κατά το πρώτο
εξάµηνο και άλλες ενενήντα έξι (96) κατά το δεύτερο.
Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους
15.000€ περίπου η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις
του κωδικού 60.00.02.0000 του Προϋπολογισµού της
∆.Ε.Υ.Α.Π. για το οικονοµικό έτος 2016.
Η απόφαση αυτή θα δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πάρος, 21 ∆εκεµβρίου 2015
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.
ΡΟΥΣΣΟΣ ΒΑΤΙΣΤΑΣ
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