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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Αναπροσαρμογή ονομαστικής αξίας τιμαριθμοποιημένων ομολόγων λήξης 25/7/2025 στις
31/05/2018

2

Αναπροσαρμογή ονομαστικής αξίας τιμαριθμοποιημένων ομολόγων λήξης 25/7/2057 στις
31/05/2018

3

Αναπροσαρμογή ονομαστικής αξίας τιμαριθμοποιημένων ομολόγων λήξης 25/7/2030 στις
31/05/2018

4

Ορισμός Υπεύθυνου Συντονιστή Π.Σ.Ε.Α. στο
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

5

Έγκριση επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο
«Επιστήμες της Αγωγής με Νέες Τεχνολογίες».

6

Υπερωριακή απασχόληση προσωπικού του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού
Ζακύνθου.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 564
(1)
Αναπροσαρμογή ονομαστικής αξίας τιμαριθμοποιημένων ομολόγων λήξης 25/7/2025 στις
31/05/2018
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/1990
«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 178/Α/17.12.1990).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2074/1992 (ΦΕΚ
128/Α/1992).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16/Α/8.2.1994).
4. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του
ν. 2198/1994 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων

Αρ. Φύλλου 1754

εν γένει, σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου
και δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος
Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική
μορφή (άυλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ 43/Α/22.3.1994).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 17 Α΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του ν. 2579/98).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998
(ΦΕΚ 151/Α/1998), τις διατάξεις του άρθρου 31 του
ν. 2682/1999 (ΦΕΚ 16 Α/1999) ), καθώς και τις διατάξεις
του άρθρου 37 του ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76/Α/2003).
7. Τις διατάξεις των άρθρων 30, 71, 74, 125 και 177 του
ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
8. Την αριθμ. 2162/29-12-2014 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Έσοδα - δαπάνες
σύναψης, έκδοσης, εξυπηρέτησης, τακτοποίησης,
των δημοσίων δανείων, τίτλων, παραγώγων κ.τ.λ.»
(ΦΕΚ 3690/2014).
9. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2628/1998 «Σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την
επωνυμία Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους
(Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151/Α/1998), όπως
τροποποιήθηκε με τον ν. 3965/2011 (ΦΕΚ 113/Α/2011).
10. Το π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 213/Α/7-10-2009).
11. Το π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α/2009)
12. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομικών» (ΦΕΚ 181 Α/2017).
13. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 Α/2015).
14. Την
απόφαση
του
Πρωθυπουργού
Υ29/08.10.2015 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη»
(ΦΕΚ 2168 Β/2015).
15. Την αριθμ. 2/16773/0023/Α/20.03.2003 απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών «Έκδοση στις 27.03.2003
κοινοπρακτικού τιμαριθμοποιημένου ομολογιακού δανείου, σε άϋλη μορφή, λήξης 25.07.2025».
16. Την αριθμ. 2/14949/0023Α/21-2-2012 απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών για την ανταλλαγή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (ΦΕΚ 413/Β/2012).
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17. Την αριθμ. 421/2-3-2016 απόφαση του Αν. Υπουργού Οικονομικών «Επανακαθορισμός του Δείκτη Αναφοράς
της ημερομηνίας έναρξης των τιμαριθμοποιημένων ομολόγων λήξης 25.07.2025 με έτος βάσης 2015=100» (ΦΕΚ
670/Β/2016), αποφασίζουμε:
Την αναπροσαρμογή της ονομαστικής αξίας των τιμαριθμοποιημένων ομολόγων με ISIN GR0128005627,
λήξης 25.07.2025, σταθερού επιτοκίου 2,90%, λόγω της εξέλιξης του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (HICP) για την Ευρωζώνη εξαιρουμένου του καπνού και σύμφωνα με τους γενικούς όρους έκδοσης
τους, για τον μήνα Μάιο 2018 όπως παρακάτω:
Ημ/νία
ΙSIN
Αναπροσαρμογής

Ονομαστική
Αξία

31/05/2018

48.000.000,00 102,79806

GR0128005627

Δείκτης
Αναφοράς

Λόγος Δεικτών
(Index Ratio)

Αναπροσαρμοσμένο
Κεφάλαιο

1,26851

60.888.480,00

Ο λόγος δεικτών είναι το πηλίκο του δείκτη αναφοράς της 31/05/2018 προς τον δείκτη αναφοράς κατά την ημερομηνία έναρξης της 25/7/2002. Ο Δείκτης αυτός της ημερομηνίας έναρξης καθορίζεται ως ο Δείκτης Αναφοράς
Πληθωρισμού Βάσης και ορίζεται ύστερα από τον επανακαθορισμό σε νέο έτος βάσης 2015=100 στο 81,03840,
για δε τον υπολογισμό του χρησιμοποιείται ο μη αναθεωρημένος (unrevised) HICP της ημερομηνίας έναρξης των
ομολόγων στο νέο έτος βάσης 2015=100. Ο λόγος δεικτών στρογγυλοποιείται στα πέντε δεκαδικά ψηφία.
Κάλυψη δαπάνης
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, για
το τρέχον έτος.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Απριλίου 2018
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 563
(2)
Αναπροσαρμογή ονομαστικής αξίας τιμαριθμοποιημένων ομολόγων λήξης 25/7/2057 στις
31/05/2018
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/1990
«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 178/Α/17.12.1990).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2074/1992 (ΦΕΚ
128/Α/1992).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/94 «Ρύθμιση
θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16/Α/8.2.1994).
4. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του
ν. 2198/1994 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων
εν γένει, σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου
και δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος
Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική
μορφή (άϋλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ 43/Α/22.3.1994).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 17/Α΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του ν. 2579/98).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ
151/Α/ 1998), τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/99
(ΦΕΚ 16/Α/1999), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 37
του ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76/Α/2003).
7. Τις διατάξεις των άρθρων 30, 71, 74, 125 και 177 του
ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής

διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) -δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
8. Την αριθμ. 2162/29-12-2014 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Έσοδα -δαπάνες
σύναψης, έκδοσης, εξυπηρέτησης, τακτοποίησης, των
δημοσίων δανείων, τίτλων, παραγώγων κ.τ.λ.» (ΦΕΚ
3690/2014).
9. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2628/1998 «Σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την
επωνυμία Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους
(Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151/Α/1998), όπως
τροποποιήθηκε με τον ν. 3965/2011 (ΦΕΚ 113/Α/2011).
10. Το π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 213/Α/7-10-2009).
11. Το π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α/2009).
12. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομικών» (ΦΕΚ 181/Α/2017).
13. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α/2015).
14. Την απόφαση του Πρωθυπουργού Υ29/08.10.2015
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168/Β/2015).
15. Το πληροφοριακό φυλλάδιο (Offering Circular)
και τη συμφωνία εγγραφής (Subscription Agreement)
με ημερομηνία 29-3-2007 της έκδοσης του τιμαριθμοποιημένου ομολόγου λήξης 25/7/2057, καθώς την επανέκδοση του συγκεκριμένου ομολόγου μέσω ιδιωτικής
τοποθέτησης με ημερομηνία 1-4-2008.
16. Την αριθμ. 2/31229/0023/9-4-2012 απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών «Υλοποίηση της τροποποίησης
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και αποδοχής προσφορών ανταλλαγής σειρών τίτλων εκδοθέντων ή εγγυηθέντων από την Ελληνική Δημοκρατία
και επανέκδοση νέων τίτλων ομολόγων και νέων τίτλων ΑΕΠ» (ΦΕΚ 1065/Β’/2012).
17. Την αριθμ. 422/2-3-2016 απόφαση του Αν. Υπουργού Οικονομικών «Επανακαθορισμός του Δείκτη Αναφοράς
της ημερομηνίας έναρξης των τιμαριθμοποιημένων ομολόγων λήξης 25.07.2057 με έτος βάσης 2015=100» (ΦΕΚ
670/Β/2016), αποφασίζουμε:
Την αναπροσαρμογή της ονομαστικής αξίας, των τιμαριθμοποιημένων ομολόγων, ISIN XS0292467775, λήξης
25.07.2057, σταθερού επιτοκίου 2,085% λόγω της εξέλιξης του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (HICP)
για την Ευρωζώνη εξαιρουμένου του καπνού και σύμφωνα με τους γενικούς όρους έκδοσής τους, για τον μήνα
Μάιο 2018 όπως παρακάτω:
Ημ/νία
Ονομαστική
Δείκτης
ISIN
Αναπροσαρμογής
Αξία
Αναφοράς
31/05/2018
XS0292467775 1.000.000.000,00 102,79806

Λόγος Δεικτών
(Index Ratio)
1,17458

Αναπροσαρμοσμένο
Κεφάλαιο
1.174.580.000,00

Ο λόγος δεικτών είναι το πηλίκο του δείκτη αναφοράς της 31/05/2018 προς τον δείκτη αναφοράς κατά την ημερομηνία έναρξης της 30/3/2007. Ο Δείκτης αυτός της ημερομηνίας έναρξης καθορίζεται ως ο Δείκτης Αναφοράς
Πληθωρισμού Βάσης και ορίζεται ύστερα από τον επανακαθορισμό σε νέο έτος βάσης 2015=100 στο 87,51923,
για δε τον υπολογισμό του χρησιμοποιείται ο μη αναθεωρημένος (unrevised) HICP της ημερομηνίας έναρξης των
ομολόγων στο νέο έτος βάσης 2015=100. Ο λόγος δεικτών στρογγυλοποιείται στα πέντε δεκαδικά ψηφία.
Κάλυψη δαπάνης
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, για
το τρέχον έτος.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Απριλίου 2018
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 565
(3)
Αναπροσαρμογή ονομαστικής αξίας τιμαριθμοποιημένων ομολόγων λήξης 25/7/2030 στις
31/05/2018
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/1990
«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 178/Α/17.12.1990).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2074/1992 (ΦΕΚ
128/Α/1992).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16/Α/8.2.1994).
4. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του
ν. 2198/1994 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων
εν γένει, σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου
και δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος
Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική
μορφή (άϋλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ 43/Α/22.3.1994).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 17/Α΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του ν. 2579/1998).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998
(ΦΕΚ 151/Α/1998), τις διατάξεις του άρθρου 31 του
ν. 2682/1999 (ΦΕΚ 16/Α/1999), καθώς και τις διατάξεις
του άρθρου 37 του ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76/Α/2003).
7. Τις διατάξεις των άρθρων 30, 71, 74, 125 και 177 του

ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
8. Την αριθμ. 2162/29-12-2014 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Έσοδα - δαπάνες
σύναψης, έκδοσης, εξυπηρέτησης, τακτοποίησης, των
δημοσίων δανείων, τίτλων, παραγώγων κ.τ.λ.» (ΦΕΚ
3690/2014).
9. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2628/1998 «Σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την
επωνυμία Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους
(Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α/1998), όπως
τροποποιήθηκε με τον ν. 3965/2011 (ΦΕΚ 113 Α/2011).
10.Το π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 213/Α/7-10-2009).
11.Το π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α/2009).
12. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομικών» (ΦΕΚ 181/Α/2017).
13.Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α//2015).
14. Την απόφαση του Πρωθυπουργού Υ29/08.10.2015
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168/Β/2015.
15. Την αριθμ. 2/22468/0023Α/12-04-2007 απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών «Έκδοση Τιμαριθμοποιημένου Ομολόγου, λήξης 25/7/2030, με ημ/νία έκδοσης
16/4/2007 (ΦΕΚ 625/Β/2007).
16. Την αριθμ. 2/14949/0023Α/21-2-2012 απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών για την ανταλλαγή ομολόγων
του Ελληνικού Δημοσίου (ΦΕΚ 413/Β/2012).
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17. Την αριθμ. 423/2-3-2016 απόφαση του Αν. Υπουργού Οικονομικών «Επανακαθορισμός του Δείκτη Αναφοράς
της ημερομηνίας έναρξης των τιμαριθμοποιημένων ομολόγων λήξης 25.07.2030 με έτος βάσης 2015=100» (ΦΕΚ
670/Β/2016), αποφασίζουμε:
Την αναπροσαρμογή της ονομαστικής αξίας των τιμαριθμοποιημένων ομολόγων με ISIN GR0133005182, λήξης
25.07.2030, σταθερού επιτοκίου 2,30%, λόγω της εξέλιξης του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (HICP)
για την Ευρωζώνη εξαιρουμένου του καπνού και σύμφωνα με τους γενικούς όρους έκδοσής τους, για τον μήνα
Μάιο 2018 όπως παρακάτω:
Ημ/νία
ΙSIN
Αναπροσαρμογης

Ονομαστική
Αξία

31/05/2018

75.000.000,00 102,79806

GR0133005182

Δείκτης
Αναφοράς

Λόγος Δεικτών Αναπροσαρμοσμένο
(Index Ratio)
Κεφάλαιο
1,17504

88.128.000,00

Ο λόγος δεικτών είναι το πηλίκο του δείκτη αναφοράς της 31/05/2018 προς τον δείκτη αναφοράς κατά την ημερομηνία έναρξης της 25/7/2006. Ο Δείκτης αυτός της ημερομηνίας έναρξης καθορίζεται ως ο Δείκτης Αναφοράς
Πληθωρισμού Βάσης και ορίζεται ύστερα από τον επανακαθορισμό σε νέο έτος βάσης 2015=100 στο 87,48449,
για δε τον υπολογισμό του χρησιμοποιείται ο μη αναθεωρημένος (unrevised) HICP της ημερομηνίας έναρξης των
ομολόγων στο νέο έτος βάσης 2015=100. Ο λόγος δεικτών στρογγυλοποιείται στα πέντε δεκαδικά ψηφία.
Κάλυψη δαπάνης
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, για
το τρέχον έτος.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Απριλίου 2018
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 1601.1/31678/2018/02-05-2018
(4)
Ορισμός Υπεύθυνου Συντονιστή Π.Σ.Ε.Α. στο
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του:
α) άρθρου 15 παρ. 1 του ν.δ. 17/1974 «Περί Πολιτικής
Σχεδιάσεως Εκτάκτου Ανάγκης» (Α΄236).
β) π.δ. 941/1980 «Περί Οργανώσεως και Λειτουργίας
της Διεύθυνσης Π.Σ.Ε.Α του Υ.Ε.Ν. (Α΄237).
γ) ν. 2344/1995 «Οργάνωση Πολιτικής Προστασίας και
άλλες διατάξεις»(Α΄ 212), όπως ισχύει.
δ) ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 102) όπως ισχύει.
ε) ν. 2641/1998 «Παλλαϊκή Άμυνα και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 211), όπως ισχύει,
στ) ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102), όπως
ισχύει.
ζ) π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 26).
η) π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).
θ) άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).
ι) άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 «Ανασυγκρότηση των
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου

και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού,
Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.» (Α΄ 114)
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1°
Ορισμός Υπεύθυνου Συντονιστή ΠΣΕΑ
Ορίζουμε υπεύθυνο Συντονιστή για όλες τις Υπηρεσίες
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και
των εποπτευομένων Οργανισμών για την Πολιτική Σχεδίαση Έκτακτης Ανάγκης τον Αντιναύαρχο Λ.Σ. ΝΤΟΥΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟ
Άρθρο 2°
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 2 Μαΐου 2018
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ
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Αριθμ. 5108
(5)
Έγκριση επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής με Νέες Τεχνολογίες».
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και ιδίως των
άρθρων 32 και 85 παρ. 2α.
2. Την υπουργική απόφαση με αριθμό 216772/Ζ1/
8-12-2017 (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12-12-2017): «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και
της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».
3. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό:
α) 163204/Ζ1/29-9-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του
ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-Λοιπά θέματα», β) 203446/Z1/22-11-2017 «Διευκρινήσεις σχετικά με
την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), και
γ) 227378/Ζ1/22-12-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του
ν. 4485/2017 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών».
4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα
14 και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α'/2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5.Τις διατάξεις του π.δ. 72/2013 (ΦΕΚ τ.Α΄/119/28-5-2013),
«Μετονομασία Τμήματος, συγχώνευση Τμήματος και
ίδρυση - συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας».
6. Το απόσπασμα πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης
του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας (συνεδρίαση με αριθμ. 323/28-02-2018).
7. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (συνεδρίαση με αριθμ.
58/25-4-2018).
8. Την θετική εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής
δεν προκαλείται (προκαλείται για δωρεάν ΠΜΣ) δαπάνη
εις Βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Την ίδρυση/επανίδρυση από το ακαδημαϊκό έτος
2018-2019 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής με Νέες
Τεχνολογίες», ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της
Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μα-
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κεδονίας οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό
έτος 2018-19 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
με τίτλο Επιστήμες της Αγωγής με Νέες Τεχνολογίες»,
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α'),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 2
Αντικείμενο-Σκοπός
Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής με Νέες
Τεχνολογίες» του Π.Τ.Δ.Ε. Φλώρινας του Π.Δ.Μ. είναι η κατάρτιση επιστημόνων-ερευνητών στο χώρο των Επιστημών της Αγωγής οι οποίοι θα είναι ικανοί να σχεδιάζουν,
να αξιολογούν και να χρησιμοποιούν ευέλικτα καινοτόμα
μαθησιακά περιβάλλοντα με την χρήση των νέων τεχνολογιών. Ο όρος «τεχνολογίες» περιγράφει τόσο τις αναλογικές
όσο και τις ψηφιακές τεχνολογίες. Ο όρος «νέες τεχνολογίες» στο χώρο των Επιστημών της Αγωγής αναφέρεται
στη δυναμική εισαγωγή και αξιοποίηση των τεχνολογιών
που μπορούν να ικανοποιήσουν τις σύγχρονες ανάγκες για
ολιστικά καινοτόμα περιβάλλοντα διδασκαλίας και μάθησης, τόσο στην τυπική όσο και στη μη-τυπική εκπαίδευση.
Σκοπός του Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής με Νέες
Τεχνολογίες» του Π.Τ.Δ.Ε. Φλώρινας του Π.Δ.Μ. είναι η
καλλιέργεια και προαγωγή της γνώσης και της έρευνας
στον σχεδιασμό ολιστικών καινοτόμων περιβαλλόντων
μάθησης και εκπαιδευτικών πρακτικών, καθώς και ο εφοδιασμός των μεταπτυχιακών φοιτητών με εξειδικευμένες
γνώσεις σε αυτά, με στόχο τη δημιουργία κρίσιμης μάζας
εκπαιδευτικών που θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν
στη χρήση των νέων τεχνολογιών και στις καινοτόμες
παιδαγωγικές αρχές που τις υποστηρίζουν.
Το Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής με Νέες Τεχνολογίες»
του Π.Τ.Δ.Ε. Φλώρινας του Π.Δ.Μ. παρέχει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές τη δυνατότητα να ειδικευτούν σε
τρεις κατευθύνσεις:
1) Παιδαγωγική με Νέες Τεχνολογίες. Στόχος της κατεύθυνσης είναι η ανάπτυξη της έρευνας γύρω από το
παιδαγωγικό-μαθησιακό πλαίσιο και τις διδακτικές αρχές
που μπορούν να υποστηρίξουν τη διδασκαλία και μάθηση με την χρήση νέων τεχνολογιών. Το παιδαγωγικό
πλαίσιο συμπεριλαμβάνει και το επίπεδο της εκπαιδευτικής πολιτικής, το οποίο εξειδικεύεται σε δύο άξονες:
την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και την οργάνωση
και διοίκηση του σχολείου.
2) Ανθρωπιστικές Σπουδές με Νέες Τεχνολογίες. Στόχος της κατεύθυνσης είναι η ανάπτυξη της έρευνας στη
μάθηση και διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων
που αφορούν τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες με την χρήση
νέων τεχνολογιών.
3) Θετικές Επιστήμες με Νέες Τεχνολογίες. Στόχος της
κατεύθυνσης είναι η ανάπτυξη της έρευνας στη μάθηση και
διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων που αφορούν τις
Θετικές Επιστήμες με την χρήση νέων τεχνολογιών.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής με Νέες Τεχνολογίες » με τις εξής ειδικεύσεις:
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1. Παιδαγωγική με Νέες Τεχνολογίες, με πεδία έρευνας:
Δυναμικές μέθοδοι διδακτικού σχεδιασμού
Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών σε Καινοτόμες Πρακτικές
Γνωσιακή Επιστήμη
Εκπαιδευτική Πολιτική Διοίκηση της Εκπαίδευσης.
2. Ανθρωπιστικές Σπουδές με Νέες Τεχνολογίες με
πεδία έρευνας:
Γλώσσα
Λογοτεχνία
Ιστορία
Πολιτισμός.
3. Θετικές Επιστήμες με Νέες Τεχνολογίες με πεδία
έρευνας:
Διδακτική Μαθηματικών
Διδακτική Φυσικών Επιστημών
Διδακτική στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.
Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής με Νέες Τεχνολο-
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γίες» γίνονται δεκτοί κάτοχοι του πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής και από συναφή με τις Επιστήμες της Αγωγής
τμήματα ΤΕΙ.
Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Το Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής με Νέες Τεχνολογίες» διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα, στα οποία
περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης και κρίσης της
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών
Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η παρακολούθηση κύκλου μαθημάτων διάρκειας τριών εξαμήνων και
η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στο
τέταρτο εξάμηνο.
Αναλυτικά, η διάρθρωση του προγράμματος είναι η
ακόλουθη:

Α/Α
1
2
3
4
Σύνολο

Υποχρεωτικά Μαθήματα
Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας
Δυναμικές μέθοδοι διδακτικού σχεδιασμού
Εφαρμοσμένη στατιστική (εργαστηριακό)
Ψυχολογικές προϋποθέσεις της μάθησης με νέες τεχνολογίες

Εξάμηνο
Α'
Α'
Α'
Α'

ECTS
7,5
7,5
7,5
7,5
30

Α/Α
5

Υποχρεωτικά Μαθήματα
Πληροφορική και Νέες τεχνολογίες στην Εκπαίδευση (εργαστηριακό)
Επιλεγόμενα Μαθήματα (Επιλέγονται δύο μαθήματα της κατεύθυνσης εκ των
επτά)
Γνωσιακή Επιστήμη και Τεχνολογία (Κατεύθυνση 1 )
Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών στις Νέες Τεχνολογίες (Κατεύθυνση 1 )
Προσεγγίσεις στη γλώσσα και τη λογοτεχνία Βασισμένες στον κριτικό γραμματισμό (Κατεύθυνση 2)
Η παιδαγωγική επικαιρότητα της πατερικής σκέψης (Κατεύθυνση 2)
Ιστορία και Διδακτική της Ιστορίας με έμφαση στις μη -τυπικές μορφές
εκπαίδευσης (Κατεύθυνση 2)
Διδασκαλία Μαθηματικών με χρήση Ψηφιακών Τεχνολογιών (Κατεύθυνση 3)
Διδασκαλία και Μάθηση Φυσικών Επιστημών σε καινοτομικά θέματα έρευνας (εργαστηριακό) (Κατεύθυνση 3)

Εξάμηνο
Β'

ECTS
10

Β'
Β'

10
10

Β'

10

Β'

10

Β'

10

Β'

10

Β'

10

6
7
8
9
10
11
12
Σύνολο
A/A
13

14
15
16
17

30
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Αρχές σχεδίασης, ανάπτυξης και αξιολόγησης διάχυτων εκπαιδευτικών τεχνολογιών (εργαστηριακό)
Επιλεγόμενα Μαθήματα (Επιλέγονται δύο μαθήματα της κατεύθυνσης εκ των έξι)
Η χρήση των Νέων Τεχνολογιών στην Διοίκηση της Εκπαίδευσης (Κατεύθυνση 1 )
Καινοτόμοι θεσμοί στην Εκπαίδευση (Κατεύθυνση 1 )
Καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις της Γλώσσας σε πολύγλωσσα/ πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα (Κατεύθυνση 2)
Ζητήματα Έρευνας και Διδασκαλίας της Ιστορίας και του Πολιτισμού (εργαστηριακό) (Κατεύθυνση 2)

Εξάμηνο

ECTS

Γ'

10

Γ'
Γ'

10
10

Γ'

10

Γ'

10
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18
19
Σύνολο
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Επιστημολογία και Ιστορία των Θετικών Επιστημών με χρήση Νέων Τεχνολογιών
(Κατεύθυνση 3)
Διδασκαλία και Έρευνα στην αειφορία με χρήση Νέων Τεχνολογιών (Κατεύθυνση 3)

Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας
Σύνολο

19233

Γ'

10

Γ'

10

Δ' Εξάμηνο

30
120

Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ είναι η Ελληνική ή η Αγγλική. Η γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας
είναι η Ελληνική ή η Αγγλική.
Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο ετήσιος αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται σε τριάντα (30) φοιτητές. Επίσης, μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 του
ν. 4485/2017, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ' έτος εφόσον υπηρετούν στο ΠΔΜ. Προϋπόθεση
για την εγγραφή είναι η συνάφεια του τίτλου σπουδών τους με το ΠΜΣ και με το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.
Άρθρο 8
Υποτροφίες
Το Π.Μ.Σ. δύναται να χορηγεί υποτροφίες σε μεταπτυχιακούς φοιτητές βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων σύμφωνα
με όσα ειδικότερα ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Άρθρο 9
Προσωπικό
Στο Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου
Τμήματος ή διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 36 του ν. 4485/2017(Α΄ 114).
Άρθρο 10
Υλικοτεχνική υποδομή
Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή και οι ειδικές εγκαταστάσεις
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
Άρθρο 11
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 για πέντε (5) έτη, οπότε και θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (Α' 114).
Άρθρο 12
Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017, το 70% συνολικού κόστους του ΠΜΣ, που αφορά στις λειτουργικές
δαπάνες ανέρχεται στο ποσό των 30.000,00 ευρώ και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:
Κατηγορία δαπάνης

Κόστος σε €

Αμοιβές διδασκαλίας διδακτικού προσωπικού που συμμετέχει στις εκπαιδευτικές και οργανωτικές 1.000,00
διαδικασίες του ΠΜΣ (Καθηγητές, Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., έκτακτο διδακτικό προσωπικό, ερευνητικό προσωπικό καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις
του άρθρου 36 του ν. 4485/2017).
Αμοιβές διοικητικής/γραμματειακής και τεχνικής υποστήριξης.

1.400,00

Λοιπά έξοδα (π.χ. έξοδα δημοσιότητας-προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης 2.000,00
συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου κ.λ.π.).
Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού.

2.000,00

Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.

8.000,00

Δαπάνες αναλωσίμων.

3.600,00

Δαπάνες μετακινήσεων (διδασκόντων του Π.Μ.Σ, φοιτητών του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς κ.λ.π.). 12.000,00
Σύνολο

30.000,00

19234
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Οι πηγές χρηματοδότησης του Π.Μ.Σ. προέρχονται από:
• Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου για το ΠΜΣ.
• Προϋπολογισμό Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
• Δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα, όπως οριοθετείται
στην περίπτωση α' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α' 143), ή του ιδιωτικού τομέα.
• Πόρους από ερευνητικά προγράμματα.
• Πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών.
• Από μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου
• Άλλες διαφανείς χρηματικές εισροές και νόμιμες αιτίες.
Μεταβατικές Διατάξεις
Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό
Μεταπτυχιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Κοζάνη, 30 Απριλίου2018
Ο Πρύτανης
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥΡΛΙΔΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 01/18
(6)
Υπερωριακή απασχόληση προσωπικού του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού
Ζακύνθου.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Έχοντας λάβει υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του
ν. 3852/2010
2. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 3584/2007
3. Τις διατάξεις του ν. 4354/2015, άρθρο 20
4. Την υπ' αριθμ. οικ. 2/78400/0022/14.01.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών.
5. Τον Αριθμό των υπηρετούντων στον Σύνδεσμο.
6. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 31 του
ν. 4258/2014.
7. Τις υπηρεσιακές ανάγκες που δημιουργούνται κατά
το έτος 2018 για την αντιμετώπισή τους οι οποίες επιβάλλουν την απασχόληση του προσωπικού των Υπηρεσιών
του Συνδέσμου πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας
λόγω έλλειψης προσωπικού και αυξημένου όγκου απορριμμάτων.
8. Για να αντιμετωπισθούν οι επείγουσες υπηρεσιακές
ανάγκες για το έτος 2018 απαιτείται υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού ως εξής:
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Τρεις (3) Επόπτες Καθαριότητας
Τρεις (3) Χειριστές Μηχανημάτων
Τρεις (3) Τεχνικοί στο συνεργείο
Έντεκα (14) Οδηγοί απορριμμάτων
Είκοσι τρεις (26) Εργάτες για αποκομιδή απορριμμάτων
Ένας (1) Διοικητικός υπάλληλος

ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Δέκα έξι (16) Εργάτες
Τέσσερις (4) Οδηγοί
Δύο (2) Χειριστές
ΜΟΝΙΜΟΙ
Ένας (1) οδηγός
Ένας (1) τεχνικός συνεργείου
Ένας (1) διοικητικός υπάλληλος
9. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού
τρέχοντος έτους του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων Νομού Ζακύνθου, στους Κ.Α. 10/6012.001,
20/6022.001 και 20/69042.001 συνολικής δαπάνης
66.500€, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση των παραπάνω ειδικοτήτων του Συνδέσμου, κατά το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσας έως Δεκέμβριο
μέχρι τριάντα (30) ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως για το
προσωπικό αποκομιδής -καθαριότητας και μέχρι 20 ώρες
για το Διοικητικό προσωπικό σύμφωνα με την προβλεπόμενη από τον νόμο αποζημίωση , για την κάλυψη των
υπηρεσιακών αναγκών του Συνδέσμου.
Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού
ως ανωτέρω θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευση της παρούσας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ζακύνθος, 10 Ιανουαρίου 2018
Ο Πρόεδρος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ

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