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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 6768 (1)
   Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάληψης θέσης κλάδου

δημοτικής αστυνομίας του Δήμου Νέας Ζίχνης. 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 2 του Ν. 4325/2015 

(Α΄ 47) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης− Καταπολέ−
μηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. 
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

2. Την με αριθμ. 14/16773/15.5.2015 εγκύκλιο του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

3. Την από 4274/12.5.2015 εμπρόθεσμη αίτηση της 
υπαλλήλου που κατετέθη στο Δήμο.

4. Την υπ’ αριθμ. 6718/15.7.2015 βεβαίωση της προϊστα−
μένης του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου, 
με την οποία βεβαιώνεται ότι η Γιαννακίδου Όλγα του 

Χρυσοστόμου κατά τη θέση της σε διαθεσιμότητα κα−
τείχε τον βαθμό Ε΄και το 2ο μισθολογικό κλιμάκιο.

5. Την υπ’ αριθμ. 6660/14.7.2015 βεβαίωση της οικονομι−
κής υπηρεσίας του Δήμου Νέας Ζίχνης για την ύπαρξη 
πίστωσης για τη δαπάνη μισθοδοσίας, διαπιστώνουμε:

Την κατάταξη από 11.5.2015 της υπαλλήλου του Δήμου 
Γιαννακίδου Όλγας του Χρυσοστόμου, σε οργανική θέση 
του κλάδου ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας με βαθμό Ε΄ και 
2ο μισθολογικό κλιμάκιο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Νέα Ζίχνη, 16 Ιουλίου 2015

Ο Δήμαρχος
ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΑΪΡΕΤΖΗΣ 

F
   Αριθμ. 43465 (2)
Κατάταξη υπαλλήλων, σε συνιστώμενες προσωποπα−

γείς θέσεις του Δήμου Λαμιέων με βάση τα τυπικά 
τους προσόντα.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3β, του άρθρου 19, του

Ν. 4325/2015 (Α΄ 47) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης −
Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυ−
βέρνηση, Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

2. Τη με αριθμ. 14/οικ. 167773/15.5.2015 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό−
τησης.

3. Την υπ’ αριθμ. 32713/9.6.2015 διαπιστωτική πράξη 
κατάταξης σε θέσης κλάδου ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας 
στο Δήμο Λαμιέων του Γεωργαντά Κωνσταντίνου του 
Νικολάου.

4. Την υπ’ αριθμ. 32716/9.6.2015 (ΑΔΑ: ΒΛ9ΝΩΛΚ−1ΚΔ) 
διαπιστωτική πράξη αυτοδίκαιης κατάληψης θέσης κλά−
δου ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας στο Δήμο Λαμιέων του 
Κατσούλη Βασίλειου του Ιωάννη.

5. Την υπ’ αριθμ. 32715/9.6.2015 (ΑΔΑ: ΒΛ9ΝΩΛΚ−ΑΒ) 
διαπιστωτική πράξη αυτοδίκαιης κατάληψης θέσης κλά−
δου ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας στο Δήμο Λαμιέων του 
Ευθυμιόπουλου Γεώργιου του Ιωάννη.

6. Την υπ’ αριθμ. 32719/9.6.2015 (ΑΔΑ: ΒΛ9ΝΩΛΚ−ΩΜΣ) 
διαπιστωτική πράξη αυτοδίκαιης κατάληψης θέσης κλά−
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δου ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας στο Δήμο Λαμιέων του 
Γεροδήμου Νικόλαου του Δημητρίου.

7. Την υπ’ αριθμ. 32717/9.6.2015 (ΑΔΑ: ΒΛ9ΝΩΛΚ−ΕΛ8) 
διαπιστωτική πράξη αυτοδίκαιης κατάληψης θέσης κλά−
δου ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας στο Δήμο Λαμιέων της 
Κιτσιάκη Παρασκευής του Δημητρίου.

8. Την υπ’ αριθμ. 32718/9.6.2015 (ΑΔΑ: ΒΛ9ΝΩΛΚΞ70) 
διαπιστωτική πράξη αυτοδίκαιης κατάληψης θέσης κλά−
δου ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας στο Δήμο Λαμιέων της 
Παπαδημητρίου Δέσποινας του Ιωάννη.

9. Τη με αριθμ. 280/2015 (ΑΔΑ: ΩΙ2ΜΩΛΚ−65Π) απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην μη επα−
νασύσταση της υπηρεσίας της Δημοτικής Αστυνομίας 
στο Δήμο Λαμιέων.

10. Την υπ’ αριθμ. 42692/14.7.2015 βεβαίωση της Δ/νσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαμιέων για την 
ύπαρξη πιστώσεων. Συγκεκριμένα οι πιστώσεις για το 
οικονομικό έτος 2015 θα κατανεμηθούν ως εξής:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Κ.Α.10.6011 Κ.Α.10.6051
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 7.800,00 € 1.197,90 €
ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 7.920,00 € 1.220,01 €
ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 9.594,00 € 1.469,34 €
ΓΕΡΟΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6.078,00 € 952,00 €
ΚΙΤΣΙΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6.078,00 € 952,00 €
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 6.078,00 € 952,00 €

Συνολική δαπάνη 50.291,25 €

11. Τα τυπικά προσόντα των παρακάτω υπαλλήλων 
που λαμβάνονται υπόψη το Π.δ. 50/2001 και τις τροπο−
ποιήσεις του για την κατάταξη τους σε προσωποπαγείς 
θέσεις άλλων υπηρεσιών του Δήμου, μετά την μη επα−
νασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας, αποφασίζουμε:

Την κατάταξη των παρακάτω μονίμων υπαλλήλων σε 
συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις άλλων υπηρεσιών 
του Δήμου Λαμιέων, με βάση τα τυπικά τους προσόντα.

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ −ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ε 1ο

ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ε 2ο

ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Β 1ο

ΓΕΡΟΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ε 1ο

ΚΙΤΣΙΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ε 1ο

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ε 1ο

Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Λαμία, 16 Ιουλίου 2015

Ο Δήμαρχος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

 F

   Αριθμ. απόφ. 1782 (3)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1331/26.5.2015 απόφασης του 

Δημάρχου Λαρισαίων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
1040/τ.Β΄/3.6.2015.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 

87/7.6.2010/τ.Α΄),
2. Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 4 του Ν. 4325/2015,
3. Τη με αριθμ. 1331/26.5.2015 απόφασή μας, με θέμα 

διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάληψης θέσης κλάδου 
δημοτικής αστυνομίας, η οποία δημοσιεύθηκε στο με 
αριθμ. 1040/3.6.2015 ΦΕΚ τ.Β΄ και

4. Το γεγονός ότι στην παραπάνω αναφερόμενη από−
φαση εκ παραδρομής αναφέρονται οι διατάξεις του 
άρθρου 19 παρ. 2α του Ν. 4325/2015 αντί των ορθών 19 
παρ. 4 του ιδίου Νόμου, οπότε ο υπάλληλος Παγγέας 
Λάζαρος του Κων/νου κατατάσσεται σε οργανική θέση 
του κλάδου ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας από τη δημοσί−
ευση της απόφασης με την οποία διαπιστώθηκε η αυτο−
δίκαιη κατάληψη θέσης κλάδου δημοτικής αστυνομίας, 
ήτοι από 3.6.2015 και όχι από 11.5.2015, όπως λανθασμένα 
αναφέρεται, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1331/26.5.2015 προη−
γούμενης απόφασής μας, σύμφωνα με όσα αναφέρθη−
καν στο σκεπτικό της παρούσας, το κείμενο της οποίας 
διαμορφώνεται ως εξής:

«Την κατάταξη του υπαλλήλου του Δήμου Παγγέα 
Λαζάρου του Κων/νου, σε επανασυσταθείσα με την πα−
ρούσα θέση του κλάδου ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας, με 
βαθμό Δ΄ και μισθολογικό κλιμάκιο 4ο. Από τη δημοσί−
ευση της παρούσας καταργείται αυτοδικαίως η θέση 
κλάδου ΔΕ Διοικητικού, στην οποία είχε μεταταχθεί ο 
παραπάνω, βάσει των διατάξεων του άρθρου 81 του
Ν. 4172/2013.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λάρισα, 10 Ιουλίου 2015

Ο Δήμαρχος
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 

F
   Αριθμ. 4710 (4)
Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην 

Επιστήμη Δεδομένων (Master of Science in Data 
Science) του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής 
Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6 

παρ. 3 (ΦΕΚ 148 Α΄) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυ−
χιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις 
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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΄/4.9.2009) 
και του άρθρου 37, παρ. 5 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του Ν. 4009/2011 
(ΦΕΚ 195/τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιό−
τητας των σπουδών και διεθνοποίησης των ανωτάτων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις 
διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ΄ του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 
228/τ.Α΄) και του άρθρου 5, παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 
159/Α΄), του άρθρου 34, παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 
Α΄) και του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223 Α΄).

3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/2.8.2005) 
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. 
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο−
νάδων – Παράρτημα Διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

4. 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 93, τ.Α΄).

5. Το Π.δ. 78/2013 (ΦΕΚ 119/Α΄/28.5.2013) « Ίδρυση−Συ−
γκρότηση Σχολών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθη−
νών».

6. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης 
Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Πληροφορικής 
της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφο−
ρίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρία 
5η/17.6.2015).

7. Το απόσπασμα πρακτικών της Κοσμητείας της 
Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας 
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρία 6η/ 
18.6.2015).

8. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής 
Σύνθεσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (συ−
νεδρία 4η/9.7.2015)

9. Το υπ’ αριθμ. 1343/5.7.2012 έγγραφο της ΑΔΙΠ από 
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής 
Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οι−
κονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών και 
Τεχνολογίας της Πληροφορίας θα λειτουργήσει από το 
ακαδημαϊκό έτος 2015−2016, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην Επιστήμη Δεδομένων– Master of 
Science in DataScience σύμφωνα με τις διατάξεις της 
απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 
(ΦΕΚ 148/τ.Α΄) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο − Σκοπός

Ο σκοπός του προγράμματος είναι να προετοιμάσει 
επιστήμονες και στελέχη που να έχουν τις εξής δεξι−
ότητες:

Πρώτον,γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν στον 
τρόπο παράστασης, αποθήκευσης και επεξεργασίας 
δεδομένων διαφόρων τύπων από τον υπολογιστή και 
στις σύγχρονες αλγοριθμικές/υπολογιστικές τεχνικές. 

Δεύτερον, γνώσεις και δεξιότητες στις πιθανότητες, τη 
στατιστική, και την άλγεβρα που να επιτρέπουν και την 
κατανόηση των απλών αλλά και προχωρημένων μαθη−
ματικών εννοιών και εργαλείων των περιοχών αυτών και 
την εφαρμογή τους σε διαφορετικά σύνολα δεδομένων 
με το σωστό τρόπο και στη σωστή περίσταση. Τρίτον, 
γνώσεις που αφορούν στις ειδικές τεχνικές που έχουν 
αναπτυχθεί τα τελευταία 10 χρόνια στον καθαυτό χώρο 
της data science, και αφορούν το συνδυασμό αλγοριθ−
μικών, αλγεβρικών και στατιστικών τεχνικών επίλυσης 
προβλημάτων με τεχνικές επεξεργασίας μεγάλων δε−
δομένων για εξαγωγή μοντέλων πρόβλεψης και λήψης 
αποφάσεων. Τέταρτον, γνώσεις και δεξιότητες για την 
αποτελεσματική και επιστημονικά άρτια παρουσίαση 
και σύνοψη πολύπλοκων δεδομένων και μοντέλων, και 
πέμπτον βασικές γνώσεις σε κάποιο(α) πεδίο(α) εφαρ−
μογής. Τελευταία δεξιότητα αποτελεί η ικανότητα δια−
μόρφωσης προβλήματος επιλύσιμου με υπολογιστικές 
τεχνικές, μέσω της κατανόησης των ομοιοτήτων δια−
φορετικών μεταξύ τους καταστάσεων και περιγραφών.

Οι φοιτητές του ΠΜΣ θα εκπαιδεύονται τόσο στη θε−
ωρία όσο και στην εφαρμογή μέσω έμπρακτη ενασχό−
λησης με το αντικείμενο και εργαστηρίων.

Το πρόγραμμα θα έχει διεθνή προσανατολισμό, αντα−
ποκρινόμενο στην έντονη διεθνή ζήτηση στον τομέα 
Data Science. Ο στόχος του είναι να καταξιωθεί σε 
βάθος χρόνου ως ένα από τα αξιόλογα διεθνώς προ−
γράμματα στη γνωστική αυτή περιοχή.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Με−
ταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (MSc) στην Επιστήμη 
Δεδομένων (Master of Science in Data Science).

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι κυρίως Τμημά−
των Πληροφορικής, συναφών κατευθύνσεων Πολυτεχνι−
κών Σχολών ή Σχολών Θετικών Επιστημών (μαθηματικά, 
στατιστική κ.α.) της ημεδαπής και ομοταγών αναγνω−
ρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, πτυχιούχοι Α.Σ.Ε.Ι 
και Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχια−
κού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε δύο (2) εξάμηνα 
για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και σε τέσσερα 
(4) εξάμηνα για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η Αγγλι−
κή με δυνατότητα προσφοράς τους και στην Ελληνική. 
Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, 
οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους εκ−
παιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες ορίζονται 
ως εξής:

Το πρόγραμμα χαρακτηρίζεται ως υπερεντατικό και 
αντιστοιχεί σε εβδομήντα πέντε (75) πιστωτικές μονά−
δες (Π.Μ.).
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Οι φοιτητές του τμήματος πλήρους φοίτησης πρέπει 
να συμπληρώσουν 60 πιστωτικές μονάδες μαθημάτων, 
εκ των οποίων 40 πιστωτικές μονάδες υποχρεωτικών 
και 20 πιστωτικές μονάδες επιλεγόμενων μαθημάτων.
Αρχής γενομένης από το εαρινό εξάμηνο και ως το 
τέλος του καλοκαιριού προβλέπεται υποχρεωτική εκ−
πόνηση της διπλωματικής εργασίας η οποία ισοδυναμεί 
με δεκαπέντε (15) πιστωτικές μονάδες. Για τους φοιτη−
τές του τμήματος μερικής φοίτησης η εκπόνηση της 
διπλωματικής εργασίας είναι προαιρετική και μπορεί να 
αντικατασταθεί από μαθήματα που αντιστοιχούν σε 15 
πιστωτικές μονάδες.

Το πρόγραμμα διδασκόμενων και εξεταζόμενων μα−
θημάτων ορίζεται ως εξής:

Προπαρασκευαστικά Μαθήματα – 2 εβδομάδων/12 διδα−
κτικών ωρών έκαστο
Θεμελιώσεις Επιστήμης Υπολογιστών – Foundations of 
Computer Science
Μαθηματικά για Data Science − Math for Data Science
Στοιχεία Στατιστικής και Πιθανοτήτων – Elements of 
Statistics and Probability

1o ΕΞΑΜΗΝΟ Π.Μ.
Διαχείριση Δεδομένων Μεγάλης Κλίμακας − 
Large Scale Data Management 6

Πιθανότητες και Στατιστική για Ανάλυση Δεδο−
μένων − Probability and Statistics for data analysis 6

Πρακτική Επιστήμη Δεδομένων −
Practical Data Science 6

Οπτικοποίηση Δεδομένων και Επικοινωνία −
Data visualization and communication 6

Αριθμητική Βελτιστοποίηση και Μεγάλης Κλίμα−
κας Γραμμική Άλγεβρα – Numerical Οptimization 
and Large Scale Linear Algebra

6

Σύνολο Α΄ εξαμήνου 30
2ο ΕΞΑΜΗΝΟ Π.Μ.
Νομικά και ηθικά θέματα και θέματα πολιτικής 
στην Επιστήμη Δεδομένων − Legal, ethical and 
policy issues in data science

3

Μηχανική Μάθηση και Υπολογιστική Στατιστική − 
Machine Learning and Computational Statistics 7

Μαθήματα που αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 20 Π.Μ. 
από τα παρακάτω:
Συστήματα και τεχνικές για Μεγάλα Δεδομένα – 
Big Data Systems and techniques 3

Χρονοσειρές και Προβλέψεις − Time Series and 
Forecasting methods 3

Ανάκτηση δεδομένων − Information retrieval 3
Μπεϋσιανή στατιστική και προσομοίωση − 
Bayesian Statistics and simulation methods 6

Επιστήμη δεδομένων στο Μάρκετινγκ – 
Marketing Data Science 3

Προχωρημένη Διαχείριση Μεγάλων Δεδομέ−
νων και Ροών − Advanced Large Scale Data and 
Stream Management

6

Επιστήμη δεδομένων και βελτιστοποίηση 
για διοίκηση λειτουργιών − Data science and 
optimization for operations management

5

Αναλυτική επεξεργασία για τη λιανική και τις 
τηλεπικοινωνίες − Retail and telecom analytics 6

Επιστήμη δεδομένων για βιολογία και ιατρική − 
Data Science for biology and medicine 3

Στατιστικές μέθοδοι για μεγάλα δεδομένα − 
Statistical methods for big data 3

Εξόρυξη δεδομένων − Data mining 6
Βελτιστοποίηση − Optimization 5
Προχωρημένη μηχανική μάθηση για μεγάλα δε−
δομένα − Advanced Machine Learning for big data 3

Τεχνολογία και Ανάλυση κειμένου− Text 
engineering and analytics 6

Επιμέλεια Δεδομένων − Data curation 3
Σύνολο Β΄ εξαμήνου 30

ΘΕΡΙΝΟΙ ΜΗΝΕΣ Π.Μ.
Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας 15
Σύνολο 15

Γενικό Σύνολο 75

Το παραπάνω Πρόγραμμα μπορεί να παρέχεται και ως 
Μερικής Φοίτησης. Η ανακατανομή των μαθημάτων στο 
Πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης θα γίνεται με αποφάσεις 
των αρμοδίων οργάνων και θα περιλαμβάνεται στον 
κανονισμό των Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

Το Πρόγραμμα των διδασκόμενων και εξεταζόμενων 
μαθημάτων του Π.Μ.Σ. μπορεί να μεταβάλλεται/προσαρ−
μόζεται διαχρονικά, μετά από απόφαση των αρμοδίων 
οργάνων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο 
όριο στους ογδόντα (80) μεταπτυχιακούς φοιτητές με 
μέγιστο αριθμό ανά τμήμα τους σαράντα πέντε (45).

Άρθρο 8
Προσωπικό

Για την υλοποίηση του Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν καθη−
γητές και λέκτορες του Τμήματος Πληροφορικής καθώς 
και άλλων τμημάτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών και καθηγητές και λέκτορες άλλων Πανεπι−
στημίων της ημεδαπής και της αλλοδαπής. Επίσης στο 
Π.Μ.Σ. μπορούν να απασχοληθούν και άλλες κατηγορίες 
διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 5 του 
Ν. 3685/2008.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για τη λειτουργία του προγράμματος θα χρησιμο−
ποιηθεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή, η οποία 
περιλαμβάνει χώρους διδασκαλίας κατάλληλα εξοπλι−
σμένους με σύγχρονα μέσα διδασκαλίας και ηλεκτρο−
νικούς υπολογιστές, η βιβλιοθήκη και το Υπολογιστικό 
Κέντρο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς 
και τα Εργαστήρια του Τμήματος Πληροφορικής. Στην 
περίπτωση που η υλικοτεχνική υποδομή του Πανεπιστη−
μίου δεν επαρκεί, το πρόγραμμα θα προβεί σε ενοικίαση 
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αιθουσών κατάλληλα εξοπλισμένων με σύγχρονα μέσα 
διδασκαλίας.

Άρθρο 10
Χρονική Διάρκεια

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

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Το 65% του ετήσιου κόστους λειτουργίας του προ−
γράμματος που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες 
εκτιμάται στο ποσό των 118.625 € και αναλύεται σε 
κατηγορίες δαπανών ως εξής:

Κατηγορία δαπάνης Κόστος σε €
Αμοιβές − Αποζημιώσεις του διδακτικού, 
τεχνικού και διοικητικού προσωπικού 98.100

Μετακινήσεις, Εκδηλώσεις, 
Παρακολούθηση συνεδρίων, και άλλες 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες

1.000

Προμήθεια και συντήρηση εξοπλισμού 
και λογισμικού, αναβάθμιση αιθουσών και 
εργαστηρίων, εκπαιδευτικό υλικό

7.150

Υποτροφίες, βραβεία 3.500
Δαπάνες Δημοσιότητας, Λοιπές 
λειτουργικές δαπάνες, ενοικίαση αιθουσών 8.875

Γενικό σύνολο 118.625

Οι πηγές χρηματοδότησης του Π.Μ.Σ. θα είναι δίδα−
κτρα καθώς και ερευνητικά προγράμματα, χορηγίες, 
δωρεές 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 κείμενη νομοθεσία.

Η   απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 16 Ιουλίου 2015

Ο Πρύτανης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΤΣΙΟΣ

F
    Αριθμ. 9002 (5)
Μετονομασία Εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργαστή−

ριο Ψυχολογίας» στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχο−
λικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 50 παρ. 1 και 7 παρ. 5 του 

Ν. 1268/1982 (Α΄ 87) όπως η τελευταία αυτή τροποποιή−
θηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 (Α΄ 173), με 
τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 22γ του Ν. 3149/2003 
και το Ν. 4009/2011, άρθρο 80, παράγραφος 24 η οποία 
προστέθηκε με τον Ν. 4310/2014 άρθρο 96 και σύμφωνα 
με την οποία η ίδρυση Εργαστηρίου γίνεται με πράξη 
του Πρύτανη μετά από απόφαση της Συγκλήτου.

2. Τις αποφάσεις του Παιδαγωγικού Τμήματος Προ−
σχολικής Εκπαίδευσης (Συνέλευση Τμήματος αριθμ.: 
17ης/20.5.2015) και της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας (Συνεδρίαση 156/16.7.2015).

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπο−
λογισμού του Ιδρύματος.

Άρθρο 1
Μετονομασία

Το «Εργαστήριο Εξελικτικής Ψυχολογίας και Ψυχο−
παθολογίας» (ΦΕΚ 200/27.8.1996) του Παιδαγωγικού 
Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης (ΠΤΠΕ) του Πα−
νεπιστημίου Θεσσαλίας μετονομάζεται σε «Εργαστήριο 
Ψυχολογίας». Το Εργαστήριο με τη νέα επωνυμία ιδρύ−
εται για να καλύψει τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές 
ανάγκες του προσωπικού και των φοιτητών του Τμή−
ματος στο γνωστικό αντικείμενο της Ψυχολογίας. Το 
Εργαστήριο έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας τη δι−
εξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στο χώρο 
της Ψυχολογίας. Οι ερευνητικές δραστηριότητες του 
εργαστηρίου καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα στα πεδία της 
Αναπτυξιακής, Εκπαιδευτικής, Κοινωνικής και Κλινικής 
Ψυχολογίας, της Συμβουλευτικής, της Ψυχομετρίας, της 
Μεθοδολογίας Έρευνας και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. 
Το εργαστήριο θα παρέχει προγράμματα εκπαίδευσης 
σε θέματα Ψυχολογίας στους φοιτητές του ΠΤΠΕ και 
άλλων πανεπιστημιακών τμημάτων, αλλά και θα αναπτύ−
ξει προγράμματα σύνδεσης με την κοινότητα με σκοπό 
τη ψυχολογική συμβουλευτική, την ενίσχυση των ρόλων 
εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων.

Άρθρο 2
Αποστολή

Το εργαστήριο έχει ως αποστολή:
α) την κάλυψη των ερευνητικών κι εκπαιδευτικών 

αναγκών στο γνωστικό αντικείμενο της Ψυχολογίας 
των φοιτητών και του προσωπικού του Παιδαγωγικού 
Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης. Ειδικότερα, το 
Εργαστήριο επιδιώκει την εκπαίδευση φοιτητών/ητριών 
στην ψυχολογική έρευνα και τη σύνδεση με τις διδακτι−
κές ανάγκες των φοιτητών/ητριών στο Τμήμα και την 
πρακτική άσκηση σε θέματα Ψυχολογίας και εφαρμο−
γών τους στην εκπαίδευση. 

β) την εκπόνηση ερευνών και ερευνητικών προγραμμά−
των είτε αυτόνομα είτε σε συνεργασία με άλλες δομές 
ή ΑΕΙ (εντός ή εκτός Ελλάδος), την καλλιέργεια ερευ−
νητικών σχέσεων − εντός του ΠΘ, εντός Ελλάδας και 
διεθνών, και την ανάπτυξη βάσης δεδομένων με υλικό 
για ψυχολογική έρευνα.

γ) τη σύνδεση με την κοινότητα και τη συνεργασία με 
Δημόσιους και Ιδιωτικούς φορείς με σκοπό: την ψυχο−
λογική συμβουλευτική στην εκπαιδευτική κοινότητα και 
ενίσχυση των ρόλων εκπαιδευτικών, γονέων, μαθητών 
και φοιτητών, την εφαρμογή προγραμμάτων παρέμβα−
σης σε μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικούς και γονείς 
για ανάπτυξη και ενδυνάμωση γνωστικών και συναισθη−
ματικών δεξιοτήτων, την ευαισθητοποίηση, επιμόρφωση 
και εκπαίδευση της ακαδημαϊκής και της εκπαιδευτικής 
κοινότητας, της κοινωνίας αλλά και σχετικών φορέων 
μέσα από τη διοργάνωση επιστημονικών σεμιναρίων, δι−
αλέξεων, ημερίδων, συμποσίων, συνεδρίων, την παραγω−
γή και παροχή εκπαιδευτικού υλικού, δημοσιευμάτων και 
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εκδόσεων, τη συνεργασία με σχολεία, εκπαιδευτικούς 
και συλλόγους γονέων, δομές / φορείς ψυχικής υγείας 
και τη στήριξη και ενδυνάμωση δεξιοτήτων διδασκαλίας 
και επικοινωνίας μελών Δ.Ε.Π. του Π.Θ.

δ) την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τα προβλεπό−
μενα στο Ν. 159/1984 (Α΄ 53). 

Άρθρο 3
Προσωπικό

Το προσωπικό του Εργαστηρίου απαρτίζεται από μέλη 
Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του οικεί−
ου Τμήματος (ΠΤΠΕ) με συγγενή γνωστικά αντικείμενα 
που η ειδικότητά τους σχετίζεται με την αποστολή και 
τα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτει το Εργαστήριο 
όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 1 του παρόντος 
διατάγματος καθώς και από μέλη Ειδικού Τεχνικού Ερ−
γαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), Εργαστηριακού Δι−
δακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και λοιπό επιστημονικό, 
διδακτικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό που τοπο−
θετείται σε αυτό σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

Άρθρο 4
Διοίκηση – Αρμοδιότητες

1. Το εργαστήριο διευθύνεται από τον Διευθυντή που 
είναι μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού 
(ΔΕΠ) του οικείου Τμήματος (ΠΤΠΕ), διαθέτει διοικητικά 
και οργανωτικά προσόντα καθώς και ουσιαστικές γνώ−
σεις και εμπειρία στον γνωστικό τομέα της Ψυχολογίας 
και ορίζεται με τη διαδικασία της παραγράφου 22 του 
άρθρου 28 του Ν. 2083/1992.

2. Ο Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζει 
το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982, όπως τροποποιήθηκε με 
τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 22γ. του Ν. 3149/2003, 
μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η ευθύνη της εύ−
ρυθμης λειτουργίας του εργαστηρίου, ο συντονισμός 
του διδακτικού (προπτυχιακού − μεταπτυχιακού) και 
ερευνητικού έργου του εργαστηρίου, ο καθορισμός και 
η εφαρμογή της γενικής πολιτικής και της υλοποίησης 
των στόχων του, ο ορισμός των υπευθύνων για τα ανα−
λώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό και η υπογραφή 
κάθε εγγράφου, λογοδοτεί δε στη Γενική Συνέλευση και 
τον Πρόεδρο του Τμήματος. 

Άρθρο 5
Εγκατάσταση − Λειτουργία

1. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ−
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Πανεπι−
στημίου Θεσσαλίας και σε χώρους που παραχωρούνται 
σ' αυτό για την εγκατάσταση των συστημάτων και του 
λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για 
τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των 
ερευνητικών προγραμμάτων. Στον χώρο εγκατάστασης 
τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου.

2. Το εργαστήριο θα χρησιμοποιεί χώρο εμβαδού 43.07 
τ.μ στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης 
στο Βόλο, στον Γ΄ όροφο του Νέου Κτηρίου.

3. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή 
κάθε εργασίας, που γίνεται στο εργαστήριο στα πλαίσια 
ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει 
αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στην 

χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που 
δεν υπάρχει σχετική απόφαση.

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

5. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστηρίου 
επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους ερευνη−
τές, που έχουν ειδική επί των συστημάτων ή οργάνων 
αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το Διευθυντή 
αυτού. Κινητά όργανα και συστήματα, τα οποία παρα−
δίδονται για την διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, 
μετά τη χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν 
παραδοθεί.

Άρθρο 6
Έσοδα

Τα έσοδα του εργαστηρίου προκύπτουν από:
1) Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που 

πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή για λογα−
ριασμό τρίτων.

2) Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων.

3) Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3 
παρ. 3 του Π.δ. 159/1984 9 (Α΄ 53).

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

5) Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες 
που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για 
τους σκοπούς του Εργαστηρίου.

Άρθρο 7
Τηρούμενα Βιβλία

Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακό−
λουθα βιβλία και στοιχεία (σε ψηφιακή ή/και έντυπη 
μορφή):

− Βιβλίο εξοπλισμού και αναλωσίμων
− Πρωτόκολλα εισερχόμενης – εξερχόμενης αλληλο−

γραφίας/εγγράφων
− Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων
− Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους
− Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων
− Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών
− Βιβλίο μεταβολών προσωπικού
− Βιβλίο επιστημονικής δραστηριότητας
Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί ακόμη να τηρείται 

και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που κρίνεται απαραί−
τητο σε αναλογική ή ψηφιακή μορφή.

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Βόλος, 17 Ιουλίου 2015

Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ
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    Αριθμ. απόφ. 102/2015 (6)
 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης εργαζομένων 

της ΔΕΥΑ Κατερίνης για το β΄ εξάμηνο έτους 2015.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.)

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις τις περ. 12 της υποπαραγράφου Γ1 της 

παραγρ. Γ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 

Α 226/27.10.2011) παραγρ. 1 όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 176 παρ. 1 του Ν. 4261/2014 (ΦΕΚ Α 107/5.5.2014).

3. Την εγκύκλιο με αρ. 2/78400/0022/14.11.2011 του 
Υπουργείου Οικονομικών.

4. Την αριθμ. 2/41768/0020/22.5.2014 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Οικονομικών.

5. Τις διατάξεις του Ο.Ε.Υ. της ΔΕΥΑΚ (ΦΕΚ 1707/Β/ 
22.11.2006).

6. Τις διατάξεις του Ν. 1069/1980.
7. Την καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας συνεργείων 

ύδρευσης−αποχέτευσης και εγκαταστάσεων βιολογικού 
καθαρισμού της ΔΕΥΑΚ (ΦΕΚ 477/Β/26.2.2014).

8. Την πρόβλεψη σχετικών πιστώσεων στον ψηφισθέ−
ντα προϋπολογισμό έτους 2015.

Την επιβεβλημένη και επιτακτική ανάγκη, λόγω της 
ιδιαιτερότητας και εξαιρετικότητας των παρεχόμενων 
υπηρεσιών για πρόσθετη υπερωριακή απογευματινή 
και νυχτερινή απασχόληση, καθώς και εργασία κατά 
τις Κυριακές, τις εξαιρέσιμες ημέρες και τη διάρκεια 
της νύχτας, ώστε να διασφαλιστεί η συνεχής τακτική, 
εύρυθμη, ασφαλής και αποτελεσματική λειτουργία των 
δικτύων και εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑΚ, καθώς και η 
αποκατάσταση έκτακτων βλαβών, αποφασίζει:

Εγκρίνει τον προγραμματισμό υπερωριακής απασχό−
λησης, νυχτερινών, Κυριακών και Εξαιρέσιμων αργιών 
για το β΄ εξάμηνο έτους 2015 για το προσωπικό που υπη−
ρετεί στα δίκτυα ύδρευσης − αποχέτευσης στα αντλιο−
στάσια, στις γεωτρήσεις, στις δεξαμενές ύδρευσης και 
στις εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού όπως 
αυτό απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα:

Πολιτικοί Μηχανικοί ΠΕ 3
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ 1
Χημικός Μηχανικός ΠΕ 1
Τεχνολόγοι Μηχανικοί ΤΕ 4

Μηχανοτεχνίτης ΔΕ 1
Χειριστές Μηχανημάτων ΔΕ 2
Ηλεκτρολόγοι ΔΕ 3
Ηλεκτρολόγος ΥΕ 1
Οδηγοί ΥΕ 4
Οδηγοί ΔΕ 2
Τεχνίτης ΔΕ 1
Τεχνίτες ΥΕ 3
Εργάτες Ύδρευσης−Αποχ/σης ΥΕ 20

Σύνολο Προσωπικού 46

1. Καθιέρωση Υπερωριακής απογευματινής εργασίας 
εργάσιμων ημερών μέχρι την 22η ώρα, των υπαλλήλων 
που απασχολούνται στα δίκτυα ύδρευσης−αποχέτευσης, 
στα αντλιοστάσια και στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας 
λυμάτων μέχρι 120 ώρες/εξάμηνο/εργαζόμενο για όλο 
το β΄ εξάμηνο του 2015 (46 X 120 = 5.520 ώρες).

2. Καθιέρωσης Υπερωριακής νυκτερινής εργασίας ερ−
γάσιμων ημερών και εργασίας κατά τις Κυριακές και 
τις εξαιρέσιμες ημέρες, των εργαζομένων που απα−
σχολούνται στα δίκτυα ύδρευσης−αποχέτευσης, στα 
αντλιοστάσια και στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας 
λυμάτων μέχρι 96 ώρες/εξάμηνο/εργαζόμενο για όλο 
το β΄ εξάμηνο του 2015 (46 X 96 = 4.416 ώρες).

3. Καθιέρωση για την νυχτερινή εργασία εργάσιμων 
ημερών και ημερήσια ή νυχτερινών των Κυριακών και 
εξαιρέσιμων ημερών προς συμπλήρωση της υποχρεω−
τικής εβδομαδιαίας εργασίας (βάρδιας) για 37 άτομα 
και μέχρι 138 ώρες μηνιαίως.

4. Οι υπερωρίες,τα νυχτερινά, οι ώρες προς συμπλή−
ρωση κάθε μήνα θα πιστοποιούνται με κατάσταση του 
Προϊσταμένου της κάθε υπηρεσίας και θα εγκρίνονται 
από το Γενικό Διευθυντή της επιχείρησης.

5. Υπάρχει εγγεγραμμένη πρόβλεψη πίστωσης στον 
προϋπολογισμό έτους 2015 και ειδικότερα στον Κ.Α. 
60.00.02 (Υπερωρίες έμμισθου προσωπικού) ποσού 
14.000,00 € και στον Κ.Α. 60.03.00 (Εργοδοτικές εισφο−
ρές ΙΚΑ έμμισθου) ποσό 4.000,00 €.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κατερίνη, 17 Ιουλίου 2015

Ο Πρόεδρος
ΦΩΤΙΟΣ ΔΡΟΥΓΚΑΣ  
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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