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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
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ΑΣΜΟΥ». ......................................................................................................
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 28283/ΥΠΕ/4/01046/Ε/Ν. 3299/
04/29.06.2007 απόφασης (ΦΕΚ Β΄1852), όπως ισχύει, με
την οποία εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του
Ν. 3299/2004 επένδυση της Εταιρείας με την επωνυ−
μία «KEEP & PICK ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥ−
ΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ».
Με την υπ’ αριθ. 44908/ΥΠΕ/4/01046/Ε/Ν.3299/2004/
25−4−2016 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυ−
ξης και Τουρισμού, τροποποιείται η υπ’ αριθ. 28283/
ΥΠΕ/4/01046/Ε/Ν.3299/04/29.06.2007 απόφαση του Υπουρ −
γού και Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών όπως
ισχύει, της επιχείρησης «KEEP & PICK ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΦΟΔΙ−

ΑΣΜΟΥ» ως προς τον πίνακα «Είδη Ενισχυόμενων Δα−
πανών» του άρθρου 2 και την μετοχική σύνθεση της
εταιρείας του άρθρου 3.
Για την έκδοση της απόφασης δεν απαιτείται Γνωμο−
δοτική Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 2 του
Ν. 3908/2011 και το υπ’ αριθ. Π.δ. 33/2011, καθώς και το
άρθρο 241, παρ. 4 του Ν. 4072/2012.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

F
Αριθ. 11910
(2)
Καθιέρωση ειδικότερου ωραρίου λειτουργίας για το
προσωπικό στη Διεύθυνση Καθαριότητας, Περιβάλ−
λοντος, Πρασίνου, Συντήρησης και Διαχείρισης Οχη−
μάτων του Δήμου Δέλτα Νομού Θεσσαλονίκης.
Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 36 του Ν. 3584/2007
β) του άρθρου 1 παρ. 6 του Ν. 1157/1981 «Περί κυρώσεως
της από 29 Δεκεμβρίου 1980 Πράξεως Νομοθετικού
Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας, περί
καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδας εργασίας των
δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών
θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες των παρ. 1
και 2 του άρθρου 23 του Ν. 1735/1987 και γ) των άρ−
θρων 6 παρ. 10 και 7 παρ. 1 του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση,
οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμά−
των για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»,
καθώς και εκείνες του άρθρου 56 του Ν. 42857/2014
«Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσω−
τερικών» (ΦΕΚ 93/Α΄/14.04.2014), δ) την υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/
Γ2γ/οικ./1692/27.6.2006 (ΦΕΚ 769/Β/27.6.2006) απόφαση
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/
ΦΒ1/14757/11 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1659 Β΄/26−7−2011),
ε) της υπ’ αριθ. 48558/03.08.2009 Ειδικής Συλλογικής
Σύμβασης Εργασίας για την ρύθμιση των όρων και
συνθηκών απασχόλησης των εργαζομένων με σχέση
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εργασίας Δημοσίου Δικαίου των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών
(Φ.Ε.Κ. 1632/Β/06.08.2009), στ) του άρθρου 280 του Ν. 3852/
2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικρά−
της», ζ) του άρθρου 8 παρ. Ι του Π.δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235/
τ. Α΄/27.12.2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης», η) της υπ’ αριθ. 4/
06−02−2015 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου περί απο−
δοχής παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας (ΦΕΚ 24/Α΄/
06.02.2015).
2. Την υπ’ αριθ. 20/26−01−2016 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Δέλτα Νομού Θεσσαλονίκης, με
την οποία καθορίζεται το ειδικότερο ωράριο λειτουρ−
γίας για το προσωπικό στη Διεύθυνση Καθαριότητας,
Περιβάλλοντος, Πρασίνου, Συντήρησης και Διαχείρισης
Οχημάτων του Δήμου, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέ−
τηση των πολιτών ανά Δημοτική Ενότητα και την ομαλή
λειτουργία της υπηρεσίας αποκομιδής απορριμμάτων,
ανακύκλωσης, καθαριότητας και πρασίνου στο Δήμο.
3. Το γεγονός, ότι δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη
στον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό 2016 του φορέα, όπως
ειδικότερα αναγράφεται και στην υπ’ αριθ. 20/2016 από−
φαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε το ωράριο και τις ημέρες λειτουργίας,
στη Διεύθυνση Καθαριότητας, Περιβάλλοντος, Πρασί−
νου, Συντήρησης και Διαχείρισης Οχημάτων του Δήμου
Δέλτα, ως εξής:
από Δευτέρα έως Παρασκευή:
Για την Δημοτική Ενότητα Εχέδωρου
Για τις Δημοτικές Κοινότητες Σίνδου, Ν. Μαγνησίας
και Διαβατών εντός και εκτός οικισμού το ωράριο εργα−
σίας στην υπηρεσία αποκομιδής και ανακύκλωσης, των
οδηγών και συνοδών απορριμματοφόρων και χειριστών
μηχανημάτων καθαριότητας να είναι από 6:00 πρωινής
έως 12:24 μεσημβρινής.
Για τη Δημοτική Κοινότητα Καλοχωρίου θα υπάρχει
ωράριο από 7:00 πρωινής έως και 13:24 μεσημβρινής.
Για τις Δημοτικές Ενότητες Χαλάστρας και Αξιού.
Για τις Δημοτικές Ενότητες Χαλάστρας και Αξιού
ωράριο εργασίας στην υπηρεσία αποκομιδής και ανα−
κύκλωσης των οδηγών και των συνοδών απορριμματο−
φόρων και χειριστών μηχανημάτων καθαριότητας από
6:00 πρωινής έως και 12:24 μεσημβρινής.
Για τον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων
Για το σταθμό μεταφόρτωσης θα υπάρχει ωράριο για
τους οδηγούς των δύο τρακτόρων, από 7:30 πρωινής
μέχρι 13:54 μεσημβρινής, για τον τρίτο από 8:30 πρωινής
μέχρι 14:54 μεσημβρινής και για τον τέταρτο από 11:30
πρωινής μέχρι 16:54 απογευματινής.
Για τους λοιπούς εργαζομένους στη Διεύθυνση:
1. Το ωράριο εργασίας στον οδοκαθαρισμό θα είναι
από τον Μάιο έως και τον Σεπτέμβριο από 7:00 πρωινής
μέχρι 13:24 μεσημβρινής και από τον Οκτώβριο μέχρι και
Απρίλιο από τις 7:30 πρωινής μέχρι 13:54 μεσημβρινής.
2. Το ωράριο εργασίας των εργαζομένων στο πρά−
σινο από τον Μάιο έως τον Σεπτέμβριο να είναι από
7:00 πρωινής μέχρι την 13:24 μεσημβρινής και από τον
Οκτώβριο μέχρι τον Απρίλιο από τις 7:30 πρωινής μέχρι
13.54 μεσημβρινής.
3. Το ωράριο εργασίας για τους εργαζόμενους στη
μεταφορά των ογκωδών, μπαζοχωμάτων και μπαζοα−

πορριμμάτων από τον Μάιο έως τον Σεπτέμβριο από
7:00' πρωινής μέχρι 13:24 μεσημβρινής και από τον Οκτώ−
βριο μέχρι και Απρίλιο από τις 7:30 πρωινής μέχρι 13:.54
μεσημβρινής.
4. Το ωράριο εργασίας στο συνεργείο συντήρησης
οχημάτων από 7:30 πρωινής μέχρι 13:54 μεσημβρινής.
από Τρίτη έως Σάββατο:
Για την Δημοτική Ενότητα Χαλάστρας.
Για το Σάββατο, λόγω λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς
το ωράριο εργασίας (2) δύο εργατών στη διεύθυνση,
του οδηγού ενός απορριμματοφόρου και των (2) δύο συ−
νοδών απορριμματοφόρου και χειριστού μηχανήματος
καθαριότητας (σαρώθρου), από 13:00 μεσημβρινής έως
19:24 απογευματινής. Υποχρεωτική ημέρα ανάπαυσης
την Δευτέρα.
Για την Δημοτική Κοινότητα Ν. Μαγνησίας
Για το Σάββατο, λόγω λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς
το ωράριο εργασίας (2) δύο εργατών στη διεύθυνση,
του οδηγού ενός απορριμματοφόρου και των (2) δύο συ−
νοδών απορριμματοφόρου και χειριστού μηχανήματος
καθαριότητας (σαρώθρου), από 13:00 μεσημβρινής έως
19:24 απογευματινής. Υποχρεωτική ημέρα ανάπαυσης
την Δευτέρα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 31 Μαρτίου 2016
Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ
F
Αριθ. 2112
(3)
Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Δι−
οίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου με τίτλο:
«Διαπολιτισμική Οργανωσιακή Επικοινωνία».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 80 παρ. 11 περ. α του Ν. 4009/2011 (195/
τ. Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των
σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτι−
κών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις
του άρθρου 47 περ. γ του Ν. 4025/2011 (228/τ. Α΄), του
άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (159/τ. Α΄) και του
άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (24/τ. Α΄).
β) Του Ν. 3685/2008 (148/τ. Α΄) «Θεσμικό πλαίσιο για
τις μεταπτυχιακές σπουδές» (και ιδίως του άρθρου 6),
όπως τροποποιήθηκε διαδοχικά με τις διατάξεις του
άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (177/τ.Α΄), του άρθρου 27
του Ν. 3794/2009 (156/τ.Α΄) και του άρθρου 37 παρ. 5 του
Ν. 2848/2010 (71/τ. Α΄).
γ) Του Ν. 3374/2005 (189/τ. Α΄) «Διασφάλιση της ποιό−
τητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων − Παράρτημα
Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ) Του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 (223/τ. Α΄) «Οργάνω−
ση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων
και των ενώσεων τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις
αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων και
λοιπές διατάξεις».
ε) Του άρθρου 98 του Ν. 4310/2014 (258/τ. Α΄) «Έρευνα,
Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες δια−
τάξεις».
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2. Το υπ’ αριθ. Π.δ. 84/2013 (ΦΕΚ 124/3−6−2013) «Μετο−
νομασία Σχολής − Μετονομασία Τμήματος − Συγχώνευση
Τμημάτων − Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων −
Ίδρυση Σχολής − Συγκρότηση Σχολών του ΤΕΙ Ηπείρου».
3. Το υπ’ αριθ. 9956/Ζ1/21−01−2015 (φ.39/231/21−01−2015
αρ. πρωτ. ΤΕΙ Ηπείρου) έγγραφο του Υπουργείου Παι−
δείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Λειτουργία Προγραμ−
μάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».
4. Την υπ’ αριθ. φ.5/89656/Β3/2007 (1466/τ. Β΄) υπουρ−
γική απόφαση «Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς
και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων».
5. Το υπ’ αριθ. 1713/04−04−2016 έγγραφο του Προέδρου
του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Θεμιστοκλή Γκό−
γκα με το οποίο διαβιβάζεται η υπ’ αριθ. 1/01−04−2016
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης
του τμήματος η οποία αφορά την πρόταση υλοποίησης
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του τμήματος
με τίτλο: «Διαπολιτισμική Οργανωσιακή Επικοινωνία».
6. Την υπ’ αριθ. 6/06−04−2016 απόφαση της ΜΟ.ΔΙ.Π. του
ΤΕΙ Ηπείρου σύμφωνα με την οποία ενέκρινε τη βελτιω−
μένη όπως προέκυψε πρόταση υλοποίησης Μεταπτυχι−
ακού Προγράμματος Σπουδών του τμήματος Διοίκησης
Επιχειρήσεων με τίτλο: «Διαπολιτισμική Οργανωσιακή
Επικοινωνία», στο πλαίσιο της ΜΟΔΙΠ.
7. Την υπ’ αριθ. 2/21−04−2016 απόφαση της Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης του ΤΕΙ Ηπείρου με την οποία ενέκρινε
την πρόταση υλοποίησης του Μεταπτυχιακού Προγράμ−
ματος Σπουδών του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων
με τίτλο: «Διαπολιτισμική Οργανωσιακή Επικοινωνία».
8. Την υπ’ αριθ. 4/25−04−2016 απόφαση του Συμβουλίου
του ΤΕΙ Ηπείρου με θέμα: «Έγκριση πρότασης υλοποίη−
σης Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών τμήματος
Διοίκησης Επιχειρήσεων».
9. Την υπ’ αριθ. 3/10−12−2012 απόφαση του Συμβουλίου
Διοίκησης του ΤΕΙ Ηπείρου (ΦΕΚ 29/τ. Υ.Ο.Δ.Δ/28−01−2013)
και την υπουργική απόφαση με αριθ. 19602/Ε5/12−02−2013
διαπιστωτική πράξη εκλογής Προέδρου του ΤΕΙ Ηπείρου.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ηπείρου δι−
οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2016−
2017 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη
Διαπολιτισμική Οργανωσιακή Επικοινωνία (Intercultural
Organizational Communication), σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ Α΄ 148), όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει και του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223 Α΄/
7.10.2014).
Άρθρο 2
Αντικείμενο − Σκοπός
Σκοπός του Π.Μ.Σ είναι η παροχή εξειδικευμένων
γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου προς πτυχιούχους
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον τομέα της Διαπολιτι−
σμικής Οργανωσιακής Επικοινωνίας. Οι απόφοιτοι του
προγράμματος έχουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες
για να ανταποκρίνονται σε εσωτερικές και εξωτερικές,
διαπολιτισμικές επικοινωνιακές προκλήσεις επιχειρή−
σεων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται στο
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σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο οικονομικό και κοινωνικό
περιβάλλον. Το πρόγραμμα αποβλέπει στην καλλιέργεια
της ικανότητας ανάλυσης σύνθετων επικοινωνιακών και
οργανωσιακών καταστάσεων καθώς και στην ικανότητα
ανάπτυξης και εφαρμογής των ενδεδειγμένων μεθοδο−
λογικών εργαλείων μέσα από την αξιολόγηση και σύν−
θεση θεωριών και μοντέλων. Οι απόφοιτοι μπορούν να
εφαρμόσουν τις γνώσεις και δεξιότητες στην έρευνα, στο
χώρο των επιχειρήσεων και των δημοσίων οργανισμών.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
στη Διαπολιτισμική Οργανωσιακή Επικοινωνία. Ο τίτλος
απονέμεται από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του
ΤΕΙ Ηπείρου.
Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχι−
ούχοι όλων των Τμημάτων Σχολών Πανεπιστημιακού,
Τεχνολογικού Τομέα και Ανώτατων Σχολών της ημεδα−
πής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλο−
δαπής. Απαραίτητη προϋπόθεση η καλή γνώση (επίπεδο
Β2) τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας Η επιλογή γίνεται
με συνεκτίμηση σειράς κριτηρίων, όπως αναλυτικά πε−
ριγράφονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Μ.Σ.
Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχια−
κού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα
σπουδών για την πλήρη φοίτηση. Το πρώτο (Α΄) και
το δεύτερο (Β΄) εξάμηνο περιλαμβάνουν τη διδασκαλία
(παραδόσεις, εργαστηριακές ασκήσεις και εξετάσεις)
εξειδικευμένων γνωστικών αντικειμένων. Το τρίτο (Γ΄)
εξάμηνο περιλαμβάνει, εκτός από τη διδασκαλία μαθη−
μάτων, την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής
εργασίας. Η διάρκεια της μερικής φοίτησης δεν μπορεί
να ξεπεράσει τα πέντε (5) διδακτικά εξάμηνα, εκ των
οποίων το πέμπτο διατίθεται και για την εκπόνηση της
διπλωματικής εργασίας.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί
φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση μεταπτυ−
χιακών μαθημάτων, συμμετοχή σε πρακτικές ασκήσεις
και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Το σύνολο των
μαθημάτων που πρέπει να παρακολουθήσουν οι με−
ταπτυχιακοί φοιτητές ανέρχεται σε δώδεκα (12). Στο
πρόγραμμα πλήρους φοίτησης κάθε φοιτητής υποχρε−
ούται να παρακολουθήσει μαθήματα που αντιστοιχούν
σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες για τα δύο πρώτα
εξάμηνα σπουδών. Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαι−
τούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες εκ
των οποίων οι εβδομήντα (70) Π.Μ. προκύπτουν από την
παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση των 12 μαθημάτων
και οι υπόλοιπες 20 Π.Μ. από την εκπόνηση διπλωματι−
κής εργασίας. Η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων
του Μ.Π.Σ. είναι υποχρεωτική.
Το Πρόγραμμα διαρθρώνεται ως εξής:
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Α΄ Εξάμηνο
Κωδικός
μαθήματος

Μάθημα

Πιστωτικές Μονάδες
(ECTS)

IC 1112

Διαχείριση προσωπικής επικοινωνίας

6

IC 1122

Διαχείριση Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας 1

6

IC 1131

Σύγχρονες Θεωρίες Επικοινωνίας

6

IC 1142

Επικοινωνιακές πρακτικές σε διαπολιτισμικό εργασιακό περιβάλλον

6

IC 1151

Πολιτισμός και Οργανωσιακή Επικοινωνία

6

Σύνολο

30

Β΄ Εξάμηνο
Κωδικός
μαθήματος

Μάθημα

Πιστωτικές Μονάδες
(ECTS)

IC 1212

Αξιοπιστία και Σχέσεις στη Διαπολιτισμική Επιχειρηματική Επικοινωνία

6

IC 1222

Διαχείριση Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας 2

6

IC 1231

Επικοινωνία Κινδύνου σε Διαπολιτισμικά Πλαίσια

6

IC 1241

Διαπολιτισμικό Μάνατζμεντ

6

IC 1252

Ανάλυση Αναγκών στη Διαπολιτισμική Επικοινωνία

6

Σύνολο

30

Κωδικός
μαθήματος

Μάθημα

Πιστωτικές Μονάδες
(ECTS)

IC 2311

Μάρκετινγκ και Επικοινωνία

5

IC 2321

Διαπραγματεύσεις και Επίλυση Διαφορών

5

IC 2331

Διπλωματική Εργασία

20

Σύνολο

30

Γ΄ Εξάμηνο

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε σαράντα (40) μεταπτυχιακούς
φοιτητές. Μεταξύ των εισακτέων γίνονται δεκτοί και υπότροφοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.
3685/2008 (ΦΕΚ Α΄ 148).
Άρθρο 8
Προσωπικό
α) Ανάθεση Διδασκαλίας
Τη διδασκαλία των μαθημάτων και τις ασκήσεις στα Π.Μ.Σ. μπορούν να αναλαμβάνουν:
α) Μέλη Ε.Π. τα οποία υπηρετούν στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ηπείρου και μέλη Ε.Π. άλλων Τ.Ε.Ι.
ή μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων της ημεδαπής καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων εγνωσμένου επιστημονι−
κού και επαγγελματικού κύρους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 (Α΄ 148), επισκέπτες
Καθηγητές, ειδικοί επιστήμονες ή διδάσκοντες βάσει του Π.δ. 407/1980 (ΦΕΚ 112 Α΄), οι οποίοι είναι κάτοχοι δι−
δακτορικού διπλώματος.
β) Επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή σημαντική εμπειρία στο
γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
Η ανάθεση διδασκαλίας μαθήματος στους Υπεύθυνους Καθηγητές, γίνεται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. ύστερα από
πρόταση της Σ.Ε.Μ.Σ. Η διδακτέα ύλη όλων των μαθημάτων καθορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. ύστερα από πρόταση της
Σ.Ε.Μ.Σ. η οποία προκύπτει μετά από διαβούλευση με τους Υπεύθυνους Καθηγητές. Δεν επιτρέπεται, σε καμιά
περίπτωση, η αποκλειστική απασχόληση μέλους Ε.Π. στο Π.Μ.Σ. (παραγρ. 3β του άρθρου 12 του Ν. 2083/1992).
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, στις
αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, βιβλιοθήκες, όπου η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή κρίνεται επαρκής και
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ικανοποιητική προκειμένου να καλύψει τις εκπαιδευτικές ανάγκες που σχετίζονται με την επιτυχή υλοποίηση
του Π.Μ.Σ.
Άρθρο 10
Χρονική Διάρκεια
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 80 παρ. 11 περ. α του Ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως τροποποιήθηκε
με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ του Ν. 4025/2011 (Α΄ 228), το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό
έτος 2023−2024, οπότε και θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του.
Άρθρο 11
Κόστος λειτουργίας
Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. ανά κύκλο σπουδών υπολογίζεται σε 120.000,00 € και αναλύεται ως εξής:
Δαπάνες − Προϋπολογισμός
Α/Α

Κατηγορία Δαπάνης

Ευρώ

Ποσοστό

1.

Κόστος Εκπαίδευσης

46.800,00 €

39%

2.

Διοικητική και Γραμματειακή Υποστήριξη

18.000,00 €

15%

3.

Προβολή και Δημοσιότητα

4.000,00 €

3,3%

4.

Λειτουργικά έξοδα − Αναλώσιμα − Βιβλία

4.000,00 €

3,3%

5.

Έξοδα μετακίνησης διδασκόντων εκτός ΤΕΙ Ηπείρου

5.200,00 €

4,4%

6.

Απόδοση στον Ε.Λ.Κ.Ε. ΤΕΙ Ηπείρου

42,000.00 €

35%

ΣΥΝΟΛΟ

120.000,00 €

100%

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από δίδακτρα, χορηγίες, ερευνητικά προγράμματα σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3685/2008 (Α΄ 148) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας
του Π.Μ.Σ. και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρτα, 25 Απριλίου 2016
Ο Πρόεδρος
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΓΛΑΒΑΣ
F
Αριθ. 356
(4)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυκτερινές ώρες,
προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας είτε καθ’ υπέρβαση αυτής, των υπαλλήλων του
Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ Α΄ 176).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 4109/2013 «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημο−
σίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα − Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού
έργου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 16), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 4219/2013 (ΦΕΚ Α΄ 269) και
το άρθρο 36 του Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ Α΄ 143), καθώς και την από 30/12/2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
(ΦΕΚ 184/Α΄/30−12−2015).
3. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 12 του άρθρου 45 του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυ−
τοδιοίκηση και την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ Α΄ 85).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 2742/1999 «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 207), όπως το άρθρο αυτό συμπληρώθηκε από το άρθρο 13 του Ν. 3044/2002 «Μεταφορά
συντελεστή δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ Α΄ 197).
5. Τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης 11989/2008 (ΦΕΚ 123 Δ΄/21−03−2008 «Χαρακτηρισμός των χερ−
σαίων, υδάτινων και θαλάσσιων περιοχών του Αμβρακικού κόλπου ως Εθνικού Πάρκου και καθορισμός χρήσεων,
όρων και περιορισμών».
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6. Την υπ’ αριθ. 27004/15−6−2005 απόφαση του Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Υπηρε−
σιών και Προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού (ΦΕΚ Β΄ 950/2005).
7. Τις υπ’ αριθ. 2ης απόφασης της 2ης Συνεδρίασης της 26/2/2016 και της 3ης απόφασης της 5ης Συνεδρίασης
της 11/4/2016, του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού.
8. Το γεγονός ότι το ύψος της προκαλούμενης, από την απόφαση αυτή, δαπάνης για το έτος 2016, προβλέπεται
να ανέλθει στο ποσό των 20.000,00 ευρώ περίπου, το οποίο θα καλυφθεί από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του
Πράσινου Ταμείου «Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος», σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1310/13−03−2016 απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και από το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(ΧΜ ΕΟΧ 2009−2014) «Η ανοξική ζώνη του Αμβρακικού κόλπου: Αποτύπωση, Επιπτώσεις και Διαχείριση», σύμφωνα
με την 160117/12−02−2016 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αποφασίζουμε:
Α. Εγκρίνεται η υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυχτερινές
ώρες, είτε προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, είτε καθ’ υπέρβαση αυτής, των υπαλλή−
λων του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού για το έτος 2016, για το χρονικό διάστημα μέχρι 31−12−2016:
Στην καθ’ υπέρβαση εργασία οι ώρες δεν υπερβαίνουν τις 20 ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως για απογευματινή
εργασία ή τις 120 ώρες ανά υπάλληλο για το εξάμηνο. Οι καθ’ υπέρβαση ώρες απασχόλησης κατά τις Κυριακές
και κατά τις νυκτερινές ώρες δεν υπερβαίνουν τις 16 ώρες ανά υπάλληλο το μήνα ή τις 96 ανά υπάλληλο για το
εξάμηνο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 4261/2014.
Ο αριθμός των υπαλλήλων και οι ώρες απασχόλησης ανά άξονα δράσης, αναλύονται παρακάτω ως εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ (προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργα−
σίας − 40ωρο)
Πίνακας 1. Ώρες προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εργασίας
Ώρες απασχόλησης
Πρόγραμμα απασχόλησης

Αριθμός Υπαλλήλων
Μήνες

Ώρες

Σύνολο

Επόπτευσης − Φύλαξης

8

8

16

1024

Επιστημονικής Παρακολούθησης

5

8

8

320

Ενημέρωσης − Ευαισθητοποίησης

3

8

8

192

ΣΥΝΟΛΟ

1536

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας −
40ωρο)
Πίνακας 2. Ώρες προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εργασίας
Ώρες απασχόλησης
Πρόγραμμα απασχόλησης

Αριθμός Υπαλλήλων

Επόπτευσης − Φύλαξης

8

Μήνες

Ώρες

Σύνολο

8

8

512

ΣΥΝΟΛΟ

512

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας)
Πίνακας 3. Ώρες απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής εργασίας
Ώρες απασχόλησης
Πρόγραμμα απασχόλησης

Αριθμός Υπαλλήλων
Μήνες

Ώρες

Σύνολο

Επόπτευσης − Φύλαξης

8

8

6

384

Επιστημονικής Παρακολούθησης

5

8

15

600

Ενημέρωσης − Ευαισθητοποίησης

3

8

5

120

Διοικητικών − οικονομικών υπηρεσιών

2

8

15

240

ΣΥΝΟΛΟ

1344
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Πίνακας 4. Ώρες υπερωριακής απασχόλησης καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής εργασίας τις Κυριακές
και εξαιρέσιμες ημέρες
Ώρες απασχόλησης
Πρόγραμμα απασχόλησης

Αριθμός Υπαλλήλων

Επόπτευσης − Φύλαξης

8
ΣΥΝΟΛΟ

Η ως άνω απασχόληση προς συμπλήρωση της υπο−
χρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας σε Κυριακές και εξαι−
ρέσιμες ή νυχτερινές ώρες, καθώς και η υπερωριακή
καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής απασχόλησης, προ−
κύπτει ως αναγκαιότητα για τους παρακάτω λόγους:
1) Πρόγραμμα επόπτευσης − φύλαξης
Ο Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού σύμ−
φωνα και με το εγκεκριμένο από το Τμήμα Βιοποικιλό−
τητας και Προστατευόμενων Περιοχών, του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχέδιο «Επόπτευσης −
Φύλαξης», διενεργεί περιπολίες στο Εθνικό Πάρκο 365
ημέρες το χρόνο, προκειμένου να εντοπίσει και να
αποτρέψει παράνομες δραστηριότητες. Λαμβάνοντας
υπόψη ότι μεγάλος αριθμός παράνομων δραστηριοτή−
των λαμβάνει χώρα τα Σαββατοκύριακα ή τις αργίες,
είναι απαραίτητο οι περιπολίες να διενεργούνται και
αυτές τις ημέρες χωρίς καμία εξαίρεση. Επιπρόσθετα,
σε ειδικές περιπτώσεις οπότε και υπάρχουν: είτε ειδικές
απαγορεύσεις (απαγορεύσεις αλιείας, απαγορεύσεις
κυνηγιού κ.α.), είτε έκτακτα περιστατικά (24ωρη φύλαξη
των αποικιών αργυροπελεκάνων) απαιτείται η απασχό−
ληση του προσωπικού κατά τις νυχτερινές ώρες.
Επίσης η υπ’ αριθ. 114658/2576/15−9−2014 απόφαση του
ΥΠΕΚΑ «Ρυθμίσεις θήρας στο Εθνικό Υγροτοπικό Πάρκο
Αμβρακικού», δημιουργεί πρόσθετο αντικείμενο εργα−
σίας σε σχέση με την άσκηση της θήρας (συνδρομή
των αρμόδιων υπηρεσιών για την αποτελεσματικότερη
φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής, τήρηση των
προβλεπόμενων περιορισμών στις περιοχές όπου επι−
τρέπεται η θήρα κ.α.).
Τέλος, για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος
«Η ανοξική ζώνη του Αμβρακικού κόλπου: Αποτύπωση,
Επιπτώσεις και Διαχείριση» του ΧΜ ΕΟΧ 2009−2014, θα
απαιτηθεί η απασχόληση του προσωπικού για τη διενέρ−
γεια των απαιτούμενων καταγραφών του προγράμμα−
τος και τη συνδρομή των άλλων εταίρων στις εργασίες
πεδίου (με τη χρήση των χερσαίων και πλωτών μέσων).
2) Πρόγραμμα επιστημονικής παρακολούθησης.
Ο Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού διε−
νεργεί εκτεταμένο πρόγραμμα επιστημονικής παρακο−
λούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων στο πλαίσιο
εφαρμογής των κοινοτικών οδηγιών 92/43 και 147/09
και της Εθνικής Στρατηγικής για τη Διατήρηση της
Βιοποικιλότητας. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι
η φύση του προγράμματος απαιτεί: α) συνεχόμενες
ημέρες παρουσίας στο πεδίο και β) τη διεξαγωγή των
εργασιών πεδίου ανάλογα με τις επικρατούσες κλιμα−
τικές συνθήκες που θα επιτρέπουν την άντληση των
καλύτερων δυνατόν αποτελεσμάτων, υπάρχει η πολύ
μεγάλη πιθανότητα να απαιτηθεί απασχόληση σε Σαβ−
βατοκύριακα ή αργίες.

Μήνες

Ώρες

Σύνολο
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Επίσης η υπ’ αριθ. 114658/2576/15−9−2014 απόφαση
του ΥΠΕΚΑ «Ρυθμίσεις θήρας στο Εθνικό Υγροτοπικό
Πάρκο Αμβρακικού», δημιουργεί πρόσθετο αντικείμενο
εργασίας σε σχέση με την άσκηση της θήρας (παρακο−
λούθηση των επιπτώσεων από την άσκηση της θήρας
στην κατάσταση διατήρησης των θηρεύσιμων και μη
ειδών του Εθνικού Πάρκου, καταγραφή των πιέσεων −
οχλήσεων που δέχονται τα προστατευόμενα είδη και
οι τύποι οικοτόπων κ.α.).
Τέλος, για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος
«Η ανοξική ζώνη του Αμβρακικού κόλπου: Αποτύπωση,
Επιπτώσεις και Διαχείριση» του ΧΜ ΕΟΧ 2009−2014, το
επιστημονικό προσωπικό θα πραγματοποιήσει εργασίες
πεδίου και στη συνέχεια επεξεργασία και αξιολόγηση
των αποτελεσμάτων αυτών.
3) Πρόγραμμα ενημέρωσης − ευαισθητοποίησης
Ο Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού υλο−
ποιεί πρόγραμμα ενημέρωσης − ευαισθητοποίησης στο
πλαίσιο του οποίου ξεναγεί ομάδες επισκεπτών στην
προστατευόμενη περιοχή. Οι ομάδες αυτές αφορούν
μαθητές, ομάδες ή και μεμονωμένους επισκέπτες, οι−
κοτουρίστες, συλλόγους και σωματεία κ.λπ. Πολλές
φορές οι επισκέπτες επιθυμούν ξεναγήσεις εκτός ερ−
γάσιμων ημερών, ιδιαίτερα δε όταν πρόκειται για επι−
σκέπτες από μακριά που ενδιαφέρονται να ξεναγηθούν
στο Εθνικό Πάρκο κατά τις αργίες, τα Σαββατοκύριακα
και γενικά τις συνήθεις περιόδους διακοπών (Πάσχα,
Αγίου Πνεύματος, 15η Αυγούστου, 28η Οκτωβρίου,
Χριστούγεννα κ.α). Επιπλέον, ο Φορέας Διαχείρισης
Υγροτόπων Αμβρακικού δέχεται επισκέπτες καθ’ όλη
την καλοκαιρινή περίοδο στο Κέντρο Έρευνας και Πλη−
ροφόρησης Σαλαώρας.
Επίσης για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμμα−
τος «Η ανοξική ζώνη του Αμβρακικού κόλπου: Αποτύπω−
ση, Επιπτώσεις και Διαχείριση» του ΧΜ ΕΟΧ 2009−2014,
το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης θα συμμετάσχει,
εκτός του συνήθους ωραρίου εργασίας, στις δράσεις
δημοσιότητας, προβολής και διάχυσης των αποτελε−
σμάτων του προγράμματος.
4) Πρόγραμμα διοικητικής − οικονομικής υποστήριξης
Για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος
«Η ανοξική ζώνη του Αμβρακικού κόλπου: Αποτύπωση,
Επιπτώσεις και Διαχείριση» του ΧΜ ΕΟΧ 2009−2014, θα
απαιτηθεί η υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων πέρα
από τις ώρες της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας
για τη διεκπεραίωση των διοικητικών υποθέσεων (εκ−
θέσεων προόδου, συντονισμός εταίρων και αναδόχων,
παραλαβή παραδοτέων κ.α.) και τους αναγκαίους οικο−
νομικούς και διαχειριστικούς ελέγχους.
Τέλος το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης θα συμ−
μετάσχει σε Προγράμματα, Συναντήσεις Εργασίας −
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Ημερίδες, Εκθέσεις και άλλες συναφείς Εκδηλώσεις,
οι οποίες μπορεί να διεξάγονται εκτός του συνήθους
ωραρίου εργασίας ή/και των εργάσιμων ημερών.
Η συνολική δαπάνη που αναμένεται να προκύψει ανέρ−
χεται στο ποσό των 20.000,00 € περίπου και αποτελεί
το 7 % της εγκεκριμένης δαπάνης μισθοδοσίας του
έτους 2016.

Β. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη
δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Άρτα, 25 Απριλίου 2016
Ο Πρόεδρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
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