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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 20162530 (1)
  Ίδρυση Εργαστηρίου Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Δη−

μόσιου Τομέα και Νέων Μορφών Επιχειρηματικής 
Δραστηριότητας του Τμήματος Οργάνωσης και Δι−
οίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών, Επι−
χειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστη−
μίου Πειραιώς και καθορισμός του Εσωτερικού του 
κανονισμού.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 7 του 

Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των Ανώτατων 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 87), όπως αντικαταστά−
θηκε από την παρ. 2 του άρθρου 48, του Ν. 1404/1983 
«Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων» (Α΄ 173) και την παρ. 22γ του άρθρου 13, του 
Ν. 3149/2003 «Εθνική βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Δημόσιες 
Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 141).

2. Τις διατάξεις της παρ. 1γ, του άρθρου 4, του 
Ν. 2083/1992 «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαί−
δευσης» (Α΄ 159).

3. Τις διατάξεις της παρ. 5α, του άρθρου 80, του 
Ν. 4009/2011 «Δομή λειτουργία, διασφάλιση της ποιό−
τητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 4310/2014 «Έρευ−
να, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 258).

5. Το Π.Δ. 74 (ΦΕΚ 119/τ. Α΄/28−5−2013) «Ίδρυση Σχολών −
κατάργηση Τμήματος και ίδρυση κατεύθυνσης στο Πα−
νεπιστήμιο Πειραιώς».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).

7. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος 
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής 
Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών 
(συνεδρίαση 24−2−2016).

8. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς (συνεδρίαση 21−4−2016).

9. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη 
δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του Πανεπι−
στημίου Πειραιώς, αποφασίζουμε:

την ίδρυση Εργαστηρίου Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 
Δημόσιου Τομέα και Νέων Μορφών Επιχειρηματικής 
Δραστηριότητας του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκη−
σης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρημα−
τικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραι−
ώς και τον καθορισμό του Εσωτερικού του κανονισμού.

Άρθρο 1

Ίδρυση

Ιδρύεται στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επι−
χειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς Εργαστήριο 
«Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Δημόσιου Τομέα και 
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Νέων Μορφών Επιχειρηματικής Δραστηριότητας», το 
οποίο δραστηριοποιείται στη διεξαγωγή ερευνητικού 
έργου σε θέματα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (Small 
and Medium Enterprises), Δημόσιου Τομέα (Public sector 
enterprises) και Νέων Μορφών Επιχειρηματικής Δρα−
στηριότητας όπως νεανική επιχειρηματικότητα (youth 
Entrepreneurship), κοινωνική επιχειρηματικότητα (social 
Entrepreneurship) και νεοφυείς επιχειρήσεις (Start−up 
enterprises), ενώ παράλληλα αποτελεί τον βασικό πυρή−
να επίλυσης προβλημάτων διαμόρφωσης και υλοποίη−
σης αποτελεσματικών πολιτικών ίδρυσης και ανάπτυξης 
της σύγχρονης επιχείρησης. Το Εργαστήριο συνδυάζει 
και ενοποιεί τις πολιτικές ανάπτυξης των Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων του Δημόσιου Τομέα 
και τις νέες μορφές Επιχειρηματικότητας όπως νεανική 
επιχειρηματικότητα (youth Entrepreneurship), κοινωνική 
επιχειρηματικότητα (social Entrepreneurship) και νεο−
φυείς επιχειρήσεις (Start−up enterprises). Στόχος του 
εργαστηρίου είναι η υποστήριξη επιχειρηματικών δρα−
στηριοτήτων υψηλής επίδοσης και αριστείας.

Άρθρο 2

Σκοπός του Εργαστηρίου

Βασικός σκοπός του Εργαστηρίου είναι η έρευνα στις 
θεματικές ενότητες που καλύπτει, αποτέλεσμα της οποίας 
είναι η δημιουργία επιστημονικών δημοσιεύσεων των με−
λών του σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, η συγγραφή 
βιβλίων και από την άλλη η εφαρμοσμένη έρευνα, απο−
τέλεσμα της οποίας είναι η βελτίωση της διαμόρφωσης 
και υλοποίησης στρατηγικών, αλλά και της οικονομικής 
αποτελεσματικότητας σε θέματα Μικρομεσαίων Επιχει−
ρήσεων (Small and Medium Enterprises), Δημόσιου Τομέα 
(Public sector enterprises) και Νέων Μορφών Επιχειρημα−
τικής Δραστηριότητας όπως νεανική επιχειρηματικότητα 
(youth Entrepreneurship), κοινωνική επιχειρηματικότητα 
(social Entrepreneurship) και νεοφυείς επιχειρήσεις (Start−up 
enterprises), ενώ παράλληλα αποτελεί τον βασικό πυρήνα 
επίλυσης προβλημάτων διαμόρφωσης και υλοποίησης 
αποτελεσματικών πολιτικών ίδρυσης και ανάπτυξης της 
σύγχρονης επιχείρησης. Το Εργαστήριο συνδυάζει και 
ενοποιεί τις πολιτικές ανάπτυξης των Μικρομεσαίων Επι−
χειρήσεων, των επιχειρήσεων του Δημόσιου Τομέα και τις 
νέες μορφές Επιχειρηματικότητας όπως νεανική επιχειρη−
ματικότητα (youth Entrepreneurship), κοινωνική επιχειρημα−
τικότητα (social Entrepreneurship) και νεοφυείς επιχειρή−
σεις (Start−up enterprises). Στόχος του εργαστηρίου είναι 
η υποστήριξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων υψηλής 
επίδοσης, αύξησης της προστιθέμενης αξίας για τις μι−
κρομεσαίες επιχειρήσεις και την εδραίωση της αριστείας 
στην επιχειρηματικότητα των νέων και στη λειτουργία 
των δημόσιων οργανισμών. Το Εργαστήριο αναμένεται να 
συμβάλλει δημιουργικά στην ανάπτυξη και επιτυχή πορεία 
νέων καινοτόμων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και στην 
υποστήριξη υφισταμένων, ως μοχλός για την μακρόπνοη 
ανάπτυξη της οικονομίας και την εξωστρέφεια των ελ−
ληνικών μικρομεσαίων και οικογενειακών επιχειρήσεων.

Οι τομείς, τα επιστημονικά πεδία και οι ερευνητικές 
δραστηριότητες του εργαστηρίου θα είναι κυρίως η νε−
ανική και κοινωνική επιχειρηματικότητα, οι μικρομεσαίες 
και οικογενειακές επιχειρήσεις στο παγκόσμιο οικονομικό 
περιβάλλον και η ανάπτυξη και υιοθέτηση καινοτόμων 
μεθόδων ανάπτυξης και εργαλείων για την υποστήριξη 

των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του Δημόσιου Τομέα 
για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.

Άρθρο 3

Ερευνητική Δραστηριότητα

Η ερευνητική δραστηριότητα του Εργαστηρίου Μι−
κρομεσαίων Επιχειρήσεων, Δημόσιου Τομέα και Νέων 
Μορφών Επιχειρηματικής Δραστηριότητας επικεντρώ−
νεται στους εξής τομείς:

• Η διεξαγωγή έρευνας και η ανάπτυξη τεχνογνωσίας 
σε θέματα που άπτονται στο επιστημονικό πεδίο των 
start−ups, των μικρομεσαίων και οικογενειακών επιχει−
ρήσεων και του ρόλου του δημόσιου τομέα και των 
οργανισμών της κεντρικής κυβέρνησης και των ΟΤΑ.

• Προαγωγή της επιστήμης στα γνωστικά αντικείμενα 
που δραστηριοποιείται.

• Η υποστήριξη των μεταπτυχιακών σπουδών που 
διεξάγονται στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επι−
χειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, καθώς επίσης 
και γενικότερα των σκοπών του ιδίου Τμήματος.

• Η μεταφορά των αποτελεσμάτων επιστημονικής 
έρευνας και της αναπτυσσόμενης τεχνογνωσίας προς 
το σύνολο της κοινωνίας.

• Η ανάπτυξη συνεργασιών κάθε μορφής, επιστημονι−
κή, εκπαιδευτική, ερευνητική, λειτουργική, συμβατική ή 
άλλη με όλα τα ελληνικά και ξένα Κέντρα Ερευνών, ακα−
δημαϊκά ιδρύματα, επιστημονικούς και λοιπούς φορείς, 
υπό την προϋπόθεση ότι οι επιστημονικοί τους στόχοι 
συμπίπτουν, είναι συναφείς ή αλληλοσυμπληρώνονται 
με εκείνους του Εργαστηρίου, μέσα σε πνεύμα αμοι−
βαιότητας, ολοκληρωμένης επιστημονικής προσέγγισης 
και συλλογικής εργασίας.

• Οργάνωση ή συν−διοργάνωση σεμιναρίων, ημερίδων, 
συμποσίων, συνεδρίων με ειδικούς επιστήμονες από την 
Ελλάδα και το εξωτερικό για την προώθηση των στόχων 
και την καθιέρωση του Εργαστηρίου.

• Δημιουργία ευνοϊκών προϋποθέσεων για τη συμμε−
τοχή των προπτυχιακών φοιτητών οι οποίοι ενδιαφέρο−
νται για τα ερευνητικά προγράμματα και την προώθηση 
μεταπτυχιακών φοιτητών προς εξειδίκευση για τη μελ−
λοντική στελέχωση του Εργαστηρίου με το κατάλληλο 
ερευνητικό προσωπικό.

• Παροχή υπηρεσιών προς ιδιωτικές και δημόσιες 
επιχειρήσεις και οργανισμούς υπό τη μορφή συλλογής, 
επεξεργασίας και ανάλυσης της σύνταξης γνωματεύ−
σεων και της εκπόνησης μελετών.

• Η διάχυση της παρεχόμενης γνώσης, μέσω της δη−
μοσίευσης επιστημονικών άρθρων, βιβλίων, μονογραφι−
ών, μελετών περίπτωσης κ.α.

• Η υποστήριξη της συνολικής ερευνητικής στρατη−
γικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς σε θέματα νεανικής 
και κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

• Η υποστήριξη της διαμόρφωσης και της υλοποίησης 
στρατηγικών και δράσεων, βάσει των αποτελεσμάτων 
των ερευνών που θα διεξάγονται.

Άρθρο 4

Προσωπικό

Το Εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη του Διδακτι−
κού Ερευνητικού Προσωπικού του Τμήματος Οργάνω−
σης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς, που κατέχουν θέσεις των οποίων το γνωστι−
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κό αντικείμενο εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνητικά 
ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου, από μέλη του Ειδικού 
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού, καθώς και από 
μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπικού και του 
διοικητικού προσωπικού που τοποθετούνται στο εργα−
στήριο, με βάση την υπάρχουσα νομοθεσία.

Άρθρο 5

Διοίκηση − Αρμοδιότητες

Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του Διδακτικού 
Ερευνητικού Προσωπικού του Τμήματος Οργάνωσης και 
Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, που 
ορίζεται με την υφιστάμενη νομοθεσία. Ο Διευθυντής του 
εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται από 
την υφιστάμενη νομοθεσία, μεταξύ των οποίων περιλαμ−
βάνονται ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού − 
μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του εργαστηρίου, η 
κατάρτιση και υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του 
ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του εργαστηρίου και 
η μέριμνα για την τήρησή του, η μέριμνα για τη στελέχωση, 
την οικονομική διαχείριση και την κατανομή των χώρων του 
εργαστηρίου, η εισήγηση στη Συνέλευση του Τμήματος για 
τον ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον 
κινητό εξοπλισμό και η υπογραφή κάθε εγγράφου.

Άρθρο 6

Εγκατάσταση − Λειτουργία

Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς σε χώρο που παραχωρείται από το Τμήμα 
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων στις κτιριακές 
εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή 
κάθε εργασίας, που πραγματοποιείται στο Εργαστήριο 
στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, 
που έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα 
στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση 
που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.

Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει−
τουργία του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων 
και υλικών που ανήκουν σε αυτό, την παραμονή των ερ−
γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους 
χώρους, καθώς και στην προστασία των οργάνων και 
εγκαταστάσεων του Εργαστηρίου από βλάβες.

Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του Εργαστηρίου 
επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους ερευνητές, 
που διαθέτουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευ−
ση και εξουσιοδότηση από τον Διευθυντή αυτού. Κινητά 
όργανα και σκεύη τα οποία παραδίδονται για τη διεξα−
γωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίηση 
τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί. Με εισήγηση 
του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα του Τμήματος είναι 
δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων σε τομείς σχετικούς 
με τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του 
Εργαστηρίου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 7

Οικονομική Διαχείριση

Τα έσοδα του Εργαστηρίου προέρχονται από:
• Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που 

πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαρια−
σμό τρίτων.

• Τη διάθεση ερευνητικών και επιστημονικών προϊ−
όντων.

• Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία.

• Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι−
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις 
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα, και

• Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες 
που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς για τους 
σκοπούς του Εργαστηρίου.

Διευκρινίζεται ότι η οικονομική διαχείριση των εσόδων 
που θα προέρχονται από την εκτέλεση κάθε είδους έρ−
γων και των σχετικών δαπανών θα γίνεται από το Κέντρο 
Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Ειδικός Λογαρια−
σμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Πειραιώς).

Άρθρο 8

Τηρούμενα βιβλία

Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακό−
λουθα βιβλία και στοιχεία: βαθμολόγιο φοιτητών, βιβλίο 
περιουσιακών στοιχείων, φάκελος οικονομικών στοι−
χείων κάθε έτους, αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων, 
βιβλίο μεταβολών προσωπικού, πρωτόκολλο εισερχο−
μένων και εξερχόμενων εγγράφων.

Με απόφαση του διευθυντή μπορεί να τηρείται και 
κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο το οποίο κρίνεται απαραί−
τητο για την εύρυθμη λειτουργία του εργαστηρίου ή 
προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως

  Πειραιάς, 12 Μαΐου 2016

Ο Πρύτανης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ.     20162503 (2)
Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) 

του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής 
Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών 
του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με τίτλο «Οικονομικά 
της Εκπαίδευσης».

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

    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 με−
ταπτυχιακές 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΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποι−
ότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις 
διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ' του Ν. 4025/2011(ΦΕΚ 228 
τ. Α΄), του άρθρου 5, παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ. Α΄) 
και του άρθρου 34, παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ. Α΄).

3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 
14 και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/02−08−2005) «Διασφάλιση της ποι−
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων − Παράρτημα 
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014
(ΦΕΚ 223/τ.Α΄/7−10−2014) «Οργάνωση της νομικής μορφής 
των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους 
στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής 
Γραμματείας θρησκευμάτων και λοιπές διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98/τ.Α΄).

6. Το Π.δ. 74/2013 (ΦΕΚ 119/τ. Α΄/28−5−2013) «Ίδρυση 
Σχολών−κατάργηση Τμήματος και ίδρυση κατεύθυνσης 
στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς».

7. Το απόσπασμα πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης 
Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Οικονομικής 
Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών 
και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Συ−
νεδρία 5η/28−01−2016).

8. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου Ειδικής 
Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Συνεδρία 17η 
21/4/2016).

9. Το αριθμ. 944/15.5.2012 έγγραφο της ΑΔΙΠ από το 
οποία προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς.

10. 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 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΠΜΣ) του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής 
Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών 
του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με τίτλο «Οικονομικά της 
Εκπαίδευσης» ως ακολούθως:

Άρθρο 1

Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονο−
μικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανε−
πιστημίου Πειραιώς θα οργανώσει και θα λειτουργήσει 
από το ακαδημαϊκό έτος 2016−2017 Πρόγραμμα Μετα−
πτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Οικονομικά της 
Εκπαίδευσης», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.Α΄), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2

Αντικείμενο − Σκοπός

1. Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών στα «Οικονομικά της Εκπαίδευσης» (Π.Μ.Σ. − 
O.E.) είναι η μελέτη και η έρευνα των οικονομικών πτυ−
χών της εκπαιδευτικής διαδικασίας με έμφαση στο ρόλο 
του ανθρώπινου κεφαλαίου στο σύγχρονο περιβάλλον, 
την έννοια της ηγεσίας σε εκπαιδευτικό πλαίσιο, την 
οικονομική διαχείριση εκπαιδευτικών μονάδων και την 
μελέτη και το σχεδιασμό αποτελεσματικών εκπαιδευ−
τικών πολιτικών και προγραμμάτων σε εθνικό και ευ−
ρωπαϊκό πλαίσιο.

2. Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου−
δών στα «Οικονομικά της Εκπαίδευσης» του Τμήματος 
Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών, Επι−

χειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς είναι να προσφέρει στους αποφοίτους του τις 
απαραίτητες δεξιότητες έτσι ώστε:

• Να είναι σε θέση να ασκήσουν αποτελεσματικά τη 
Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων και Οργανισμών.

• Να είναι ικανοί να αναπτυχθούν σε θέσεις στελεχών 
διοίκησης σε τομείς εκπαίδευσης τόσο στο δημόσιο όσο 
και στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.

• Να μπορούν να στελεχώσουν θέσεις σε Εκπαιδευτι−
κές Μονάδες και Οργανισμούς με αντικείμενο την αξι−
ολόγηση των σχεδιαζόμενων εκπαιδευτικών πολιτικών.

Άρθρο 3

Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Σπουδών

Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της 
Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς απονέμει Μετα−
πτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στα «Οικονομικά 
της Εκπαίδευσης».

Άρθρο 4

Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Ιδρυ−
μάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής καθώς 
επίσης και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της 
αλλοδαπής και Τμημάτων ΤΕΙ σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄).

Άρθρο 5

Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια των σπουδών για την απονομή 
του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης πλήρους 
φοίτησης, που χαρακτηρίζεται ως εντατικό, ορίζεται 
σε ένα (1) έτος (δύο εξάμηνα και θερινή περίοδος), και 
σε δύο (2) επιπλέον εξάμηνα για το πρόγραμμα μερικής 
φοίτησης.

Άρθρο 6

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος 
Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) απαιτείται η συγκέντρωση 75 πιστω−
τικών μονάδων ECTS (ΠΜ−ECTS), και η φοίτηση και η 
επιτυχής ολοκλήρωση των συναφών υποχρεώσεων των 
φοιτητών κατά τη διάρκεια δύο (2) διδακτικών εξαμήνων 
τα οποία ακολουθούνται από την εκπόνηση μεταπτυ−
χιακής διατριβής. Οι 60 ΠΜ−ECTS αντιστοιχούν στις 
κάθε είδους εκπαιδευτικές δραστηριότητες των δύο 
διδακτικών εξαμήνων (ανά 30 ΠΜ−ECTS σε κάθε εξά−
μηνο), ενώ οι υπόλοιπες 15 ΠΜ−ECTS αντιστοιχούν στη 
μεταπτυχιακή διατριβή. Για τον ορισμό των πιστωτικών 
μονάδων ισχύουν τα αναφερόμενα στις διατάξεις του 
άρθρου 14 του Ν. 3374/2005.

Η γλώσσα διδασκαλίας ορίζεται η ελληνική ή/και η 
αγγλική.

Η παρακολούθηση όλων των εκπαιδευτικών δραστη−
ριοτήτων είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση 
για την αξιολόγηση των φοιτητών.

Τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών διαμορ−
φώνονται ως εξής:
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Α/Α Α΄ Εξάμηνο Υ(Υποχρεωτικό)/
Ε(Επιλογής) Πιστωτικές Μονάδες

1. Οικονομία, Επιχειρήσεις, θεσμοί. Υ 7,5

2. Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού Υ 7,5

3. Μάρκετινγκ και Στρατηγική Υ 7,5

4. Στατιστική Μεθοδολογία για Κοινωνικές Επιστήμες Υ 7,5

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων Α΄ εξαμήνου 30

Β΄ Εξάμηνο

1. Οικονομικά και Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων Υ 6

2. Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εκπαιδευτικών Πόρων Υ 6

3. Μάθημα Επιλογής Ε 6

4. Μάθημα Επιλογής Ε 6

5. Μάθημα Επιλογής Ε 6

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων Β΄ εξαμήνου 30

6. Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας (θερινή περίοδος) Υ 15

Γενικό Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων 75

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Β΄ Εξαμήνου Πιστωτικές Μονάδες

1. Μάνατζμεντ και Ηγεσία στην Εκπαίδευση και Διασφάλιση Ποιότητας 6

2. Εφαρμογές Μαθηματικών και Πληροφορικής στα Οικονομικά της Εκπαίδευσης 6

3. Εφαρμογές Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση 6

4. θέματα Εκπαιδευτικής Έρευνας 6

5. Παγκοσμιοποιημένη Οικονομία και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση 6

6. Αγορά Εργασίας, Δια Βίου Εκπαίδευση και Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα 6

Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία (Θερινή περίοδος): Στο τέλος του Β΄ εξαμήνου προβλέπεται η έρευνα 
και η συγγραφή διπλωματικής εργασίας η οποία είναι προϋπόθεση για την απόκτηση του ΜΔΕ και στην οποία 
αντιστοιχούν 15 πιστωτικές μονάδες.

Με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων μπορεί να γίνει η τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων 
και η ανακατανομή των μαθημάτων τόσο μεταξύ των εξαμήνων όσο και στα επιπλέον εξάμηνα σπουδών του 
προγράμματος μερικής φοίτησης.

Άρθρο 7

Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε εβδομήντα (70) άτομα κατ’ έτος.

Άρθρο 8

Προσωπικό

Στο Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης ή άλλων Τμημάτων του Πανεπι−
στημίου Πειραιώς και άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ. Α΄).

Άρθρο 9

Υλικοτεχνική Υποδομή

Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ., θα χρησιμοποιηθεί η ήδη υφιστάμενη υλικοτεχνική υποδομή (π.χ. αίθουσες διδα−
σκαλίας, βιβλιοθήκη, εργαστήρια κ.λπ.) του Τμήματος και του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Άρθρο 10

Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2023−2024 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 
11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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Άρθρο 11

Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148
τ. Α΄) το 65% του συνολικού κόστους λειτουργίας του 
Π.Μ.Σ. αφορά τις λειτουργικές δαπάνες και ανέρχεται στο 
ποσό των 227.500 ευρώ και αναλύεται σε κατηγορίες δα−
πανών ως εξής:

Α/Α Κατηγορίες Δαπάνης Ποσά (€)

1. Αμοιβές − αποζημιώσεις διδακτικού, 
τεχνικού και διοικητικού προσωπικού

150.000 €

2. Εξοπλισμός 10.000 €

3. Αναλώσιμα 10.000 €

4. Υποτροφίες 15.000 €

5. Δαπάνες Μετακίνησης 10.000 €

6. Δαπάνες Δημοσιότητας 10.000 €

7. Λοιπές Δαπάνες 22.500 €

ΣΥΝΟΛΟ 227.500 €

Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυ−
φθεί από δίδακτρα των μεταπτυχιακών φοιτητών καθώς 
και άλλες πηγές όπως δωρεές, χορηγίες κ.λπ.

Άρθρο 12

Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα−
ση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών, καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 11 Μαΐου 2016

Ο Πρύτανης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. 20162521 (3)
    Τροποποίηση της αριθμ 107449/Β7/10−7−2014 (Φ.Ε.Κ. 1904/

τ. Β΄/15−07−2014) υπουργικής απόφασης που αφορά 
στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμή−
ματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονο−
μικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς, με τίτλο «Οικονομικά και 
Διοίκηση της Υγείας».

Ο   ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

  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 με−
ταπτυχιακές 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΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποι−
ότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με 
τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ΄ του Ν. 4025/2011 
(ΦΕΚ 228 τ.Α΄), του άρθρου 5, παρ. 8 του Ν. 4076/2012 

(ΦΕΚ 159 τ.Α΄) και του άρθρου 34, παρ. 2 του Ν. 4115/2013 
(ΦΕΚ 24 τ.Α΄).

3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (ΦΕΚ 189/τ. Α΄/02−08−2005) «Διασφάλιση της ποιό−
τητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων − Παράρτημα 
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223/
τ. Α΄/7−10−2014) «Οργάνωση της νομικής μορφής των 
θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην 
Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής 
Γραμματείας θρησκευμάτων και λοιπές διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98, τ. Α΄).

6. Το Π.δ. 74/2013 (ΦΕΚ 119/τ. Α΄/28−5−2013) «Ίδρυση 
Σχολών−κατάργηση Τμήματος και ίδρυση κατεύθυνσης 
στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς».

7. Την αριθμ. 107449/Β7/10−7−2014 (Φ.Ε.Κ. 1904/τ. Β΄/
15−07−2014) υπουργική απόφαση που αφορά στο Πρό−
γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονο−
μικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματι−
κών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, 
με τίτλο «Οικονομικά και Διοίκηση της Υγείας».

8. Το απόσπασμα πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης 
Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Οικονομικής 
Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών 
και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Συ−
νεδρία 5η/28−01−2016).

9. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου Ειδικής 
Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Συνεδρία 17η 
21/4/2016).

10. Το αριθμ. 944/15.5.2012 έγγραφο της ΑΔΙΠ από το 
οποία προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθμ 107449/Β7/10−7−2014 (Φ.Ε.Κ. 1904/
τ. Β΄/15−07−2014) υπουργική απόφαση που αφορά στο Πρό−
γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομι−
κής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών 
και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με 
τίτλο «Οικονομικά και Διοίκηση της Υγείας»,ως ακολούθως:

1. Το άρθρο 5 «Χρονική Διάρκεια» αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 5

Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του 
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε 
τρία (3) εξάμηνα.

2. Το άρθρο 6 «Πρόγραμμα Μαθημάτων» αντικαθίστα−
ται ως εξής:

Άρθρο 6

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το πρόγραμμα των μαθημάτων έχει ως εξής:
Στο πρώτο εξάμηνο διδασκαλίας του Προγράμματος 

οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να παρακο−
λουθήσουν τέσσερα (4) Υποχρεωτικά μαθήματα.
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Μετά από επιτυχή εξέταση σε όλα τα μαθήματα του πρώτου εξαμήνου, ακολουθούν τα μαθήματα του Β΄ 
εξαμήνου τα οποία διακρίνονται σε δύο (2) Υποχρεωτικά μαθήματα και δύο (2) μαθήματα Επιλογής εκ των προ−
σφερόμενων μαθημάτων.

Στη συνέχεια ακολουθούν τα μαθήματα του Γ΄ εξαμήνου τα οποία διακρίνονται σε ένα (1) Υποχρεωτικό μάθημα 
και δύο (2) μαθήματα Επιλογής εκ των προσφερόμενων μαθημάτων.

Στη διάρκεια του Γ΄ εξαμήνου εκπονείται επίσης η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία.
Ο συνολικός αριθμός των μαθημάτων του Προγράμματος, που πρέπει να παρακολουθήσουν οι μεταπτυχιακοί 

φοιτητές, ανέρχεται σε έντεκα (11).
Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχεται στις 90 πιστωτικές μονάδες.
Αναλυτικά, η δομή του προγράμματος μαθημάτων του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στα «Οικονομικά 

και Διοίκηση της Υγείας» έχει ως ακολούθως:

Α΄ Εξάμηνο
α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Υ/Ε ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
1 Συστήματα Υγείας και Ασφαλιστικοί Οργανισμοί Υ 7
2 Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική της Υγείας Υ 8
3 Οργάνωση και Διοίκηση Μονάδων Υγείας Υ 8
4 Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων Υ 7

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30
Β΄ Εξάμηνο

5 Οικονομικά της Υγείας Υ 8
6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση στις Υπηρεσίας Υγείας Υ 8
7 Ε 7
8 Ε 7

Μαθήματα Επιλογής
Marketing και Τεχνικές Προώθησης Υπηρεσιών Υγείας 
Διαχείριση Αποθεμάτων − Προμηθειών στην Υγεία 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στην Υγεία 
Οικονομικά και Πολιτική του Φαρμάκου 
Διοίκηση Ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας

7
7
7
7
7
7

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30
Γ΄ Εξάμηνο

9 Αξιολόγηση Επενδύσεων στον Κλάδο της Υγείας Υ 7
10 Ε 7
11 Ε 7

Μαθήματα Επιλογής
Ρύθμιση Αγορών και Πολιτική Ανταγωνισμού στην Υγεία 
Σύγχρονα Ζητήματα Δικαίου της Υγείας 
Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Πόρων στην Υγεία 
Μακροοικονομικό Περιβάλλον στην Υγεία 
Στρατηγική Οργανισμών Υγείας 
Βιοστατιστική

7
7
7
7
7
7

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 9
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α΄, Β΄ και Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΩΝ 90
Με πρόταση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οι−

κονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και έγκριση Συγκλήτου Ειδικής 
Σύνθεσης, μπορεί να γίνει τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων και η ανακατανομή των μαθημάτων 
μεταξύ των εξαμήνων.

3. Το άρθρο 12 «Μεταβατικές Διατάξεις» αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 12

Μεταβατικές Διατάξεις

Οι φοιτητές που εισήχθησαν στο ΠΜΣ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016 θα περατώσουν τις σπουδές τους 
σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης υπουργικής απόφασης.

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Πειραιάς, 11 Μαΐου 2016
Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
F

Αριθμ. 3608 (4)
     Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργασίας μονίμων 

υπαλλήλων και υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορί−
στου χρόνου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθη−
νών για το οικονομικό έτος 2016.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015

(Φ.Ε.Κ. 170/16−12−2015).
2. Την εγκύκλιο αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/06−05−2016 του 

Υπουργείου Οικονομικών.
3. Την αριθμ. 110659/Β1/09−08−2013 (Φ.Ε.Κ. 2038/τ. Β΄/ 

22−08−2013) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων «Καθορισμός του ωραρίου εργασίας 
ορισμένων κατηγοριών εργαζομένων στο Γεωπονικό 
Παν/μιο Αθηνών (Γ.Π.Α.)».

4. Την αριθμ. 23/02−03−2016 απόφαση ανάληψης υπο−
χρέωσης για την αμοιβή της υπερωριακής απασχόλησης 
των υπαλλήλων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

5. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης των υπαλ−
λήλων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών που υπα−
γορεύεται από τους εξής λόγους:

• Για να εξασφαλιστεί η λειτουργία του Ιδρύματος 
κατά τις απογευματινές ώρες, κατά τις οποίες διεξά−
γονται εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες.

• Για να καλυφθούν τα κενά που παρατηρούνται στην 
επί 24ώρου φύλαξη των χώρων και των κτιριακών εγκα−
ταστάσεων του Ιδρύματος, στην περιποίηση και φύλαξη 
του ζωικού κεφαλαίου του Ιδρύματος.

• Για να εξασφαλιστεί η ικανοποιητική διεξαγωγή των 
εργασιών που σχετίζονται με τα αγροκτήματα του Ιδρύ−
ματος και οι οποίες αντιμετωπίζονται από περιορισμένο 
γεωπονικό και λοιπό προσωπικό του Ιδρύματος και

• Για τη φύλαξη και περιποίηση των παραγωγικών 
ζώων που διαθέτει το Πανεπιστήμιο επί 24ώρου βάσεως 
και επί 365 ημέρες το χρόνο.

6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογι−
σμού έτους 2016, α) ποσού επτά χιλιάδων πενήντα ευρώ 
(7.050), για κάλυψη δαπανών υπερωριακής εργασίας πέρα 
από τις ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης και μέχρι 
την 22η ώρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής (ΚΑΕ0261) και 
β) ποσού οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (8.500), για 
κάλυψη δαπανών εργασίας με αμοιβή και τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυχτερινές ώρες (ΚΑΕ 
0263), για τα οποία έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στους 
ως άνω ΚΑΕ για το οικονομικό έτος 2016.

Εγκρίνουμε για το έτος 2016:
Α. Την υπερωριακή απασχόληση σε οκτώ (8) υπαλλήλους 

του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, πέρα από τις 
ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης και μέχρι την 22η 
ώρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής (ΚΑΕ 0261), και για μέ−
χρι εκατόν είκοσι (120) ώρες για τον καθένα, συνολικά και

Β. Την υπερωριακή απασχόληση σε οκτώ (8) υπαλλή−
λους του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που εργά−

ζονται καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας 
εργασίας, κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες 
ή κατά τις νυχτερινές ώρες (ΚΑΕ 0263) και για μέχρι 
ενενήντα έξι (96) ώρες για τον καθένα συνολικά ως εξής:

• Σε δύο (2) μόνιμους υπαλλήλους κλάδου Υ.Ε. Φυλά−
κων − Νυκτοφυλάκων.

• Σε τρεις (3) υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιω−
τικού δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας Δ.Ε. Γεωρ−
γοκτηνοτροφικού.

• Σε τρεις (3) υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτι−
κού δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας Υ.Ε. Φυλάκων − 
Νυκτοφυλάκων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 10 Μαΐου 2016
Ο Πρύτανης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ
F

Αριθμ. απόφ. 325/21−5/19.2.2016 (5)
Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων Ιδρύματος

Τεχνολογίας και Έρευνας.    
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ
    Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική ανάπτυξη και 

Καινοτομία και άλλες διατάξεις».
2. Το Π.δ. 432/1987 «Σύσταση νομικού προσώπου ιδιω−

τικού δικαίου με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ» και ειδικότερα το άρθρο 6 παρ. 4.

3. Τον εσωτερικό κανονισμό του ΙΤΕ (ΦΕΚ Β΄ 1584/ 
31.07.2009) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Β΄ 2193/ 
31.12.2010).

4. Την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθη−
σης και Θρησκευμάτων αριθμ. 6373/28.06.2011, (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 212/
04.07.2011) για τον ορισμό Διευθυντή της ΚΔ του ΙΤΕ και 
την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης 
και Θρησκευμάτων ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 154/30.03.2012.

5. Τις προβλέψεις του Ν. 4354/2015 άρθρο 20, αποφα−
σίζει ομόφωνα:

1. Την χορήγηση 120 ωρών απογευματινής υπερωρι−
ακής απασχόλησης στον υπάλληλο του ΙΥΜ/ΙΤΕ, κατη−
γορίας TE για την κάλυψη απολύτως επειγουσών υπη−
ρεσιακών αναγκών των ερευνητικών έργων του ΙΥΜ/
ΙΤΕ για το Α΄ εξάμηνο του 2016. Η συνολική δαπάνη που 
προκαλείται από την ανωτέρω υπερωριακή απασχόληση 
ανέρχεται στο ποσό των 822,10 € (συμπεριλαμβανομέ−
νων και των εργοδοτικών εισφορών).

2. Την χορήγηση 80 ωρών απογευματινής υπερωρια−
κής απασχόλησης στον υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρε−
σίας του ΙΤΕ, κατηγορίας Τεχνικός (ΔΕ) για την κάλυψη 
αναγκών φύλαξης των εγκαταστάσεων του Ιδρύματος 
για το Α΄ εξάμηνο του 2016. Η συνολική δαπάνη που 
προκαλείται από την ανωτέρω υπερωριακή απασχόληση 
ανέρχεται στο ποσό των 453,40 € (συμπεριλαμβανομέ−
νων και των εργοδοτικών εισφορών).

Το ΔΣ δέσμευσε τα απαραίτητα προς τούτο κονδύλια 
εις βάρος των οποίων θα καταβληθεί η σχετική δαπάνη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο 9 Μαρτίου 2016
Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Β. ΔΟΥΓΑΛΗΣ  
ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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