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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
19 Ιουνίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Ανάκληση της υπ’ αρ. 3122.1/3619/23951/27-6-2002
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας (Τ.Α.Π.Σ.
99), περί εγκατάστασης στην Ελλάδα γραφείου της
εταιρείας «ARTEMIS SHIPMANAGEMENT INC» με
έδρα στη Λιβερία.

2

Ανάκληση της υπ’ αρ. 1241.1951/20/22206/ 1-7-1997
κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εμπορικής Ναυτιλίας περί εγκατάστασης στην Ελλάδα γραφείου της εταιρείας «ROTAS
SHIPPING S.A.» με έδρα στη Λιβερία, (Τ.Α.Π.Σ.
133), η οποία τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ.
3122.1/1951/48/22206/2006 κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας περί εγκατάστασης στην Ελλάδα γραφείου ή υποκαταστήματος της εταιρείας «CONBULK
SHIPPING S.A.» που εδρεύει στη Λιβερία (Β΄1904).

3

Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης Ληξιάρχων και Πρακτικογράφου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη κατά τις
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για το έτος 2020.

4

Ίδρυση Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, με τίτλο «Αλγολογία και Ανακουφιστική/
Παρηγορική Φροντίδα» του Τμήματος Ιατρικής
της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας.

5

Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις
νυχτερινές ώρες, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, είτε καθ’ υπέρβαση αυτής των υπαλλήλων του Φορέα Διαχείρισης
Εθνικού Δρυμού Αίνου για τη χρονική περίοδο
από 01-07-2020 έως και 31-12-2020.

Αρ. Φύλλου 2429

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2212.2-1/3619/28941/2020
(1)
Ανάκληση της υπ’ αρ. 3122.1/3619/23951/
27-6-2002 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας (Τ.Α.Π.Σ. 99), περί εγκατάστασης στην
Ελλάδα γραφείου της εταιρείας «ARTEMIS
SHIPMANAGEMENT INC» με έδρα στη Λιβερία.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το α.ν. 378/1968 (Α΄82).
2. του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (Α΄77) κυρίως την
παρ. 1,
3. Το άρθρο 4 του ν. 2234/1994 (Α΄142).
4. Το άρθρο 25 του ν. 2515/1997 (Α΄154).
5. Το άρθρο 34 του ν. 3427/2005 (Α΄312).
6. Το άρθρο 4 του ν. 3752/2009 (Α΄40).
7. Το άρθρο 31 του ν. 4150/2013 (Α΄102).
8. Το Πρώτο Μέρος του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 4389/
2016 (Α΄94).
9. Τον ν. 4622/2019 (Α΄133).
10. Το άρθρο 59 του ν. 4646/2019 (Α΄201).
11. Το π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄141) και
ειδικότερα το άρθρο 5, όπως αντικαταστάθηκε από το
άρθρο 1 του π.δ. 94/2012 «Τροποποίηση π.δ. 85/2012
“Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και
κατάργηση υπηρεσιών” (Α΄ 141)» (Α΄149) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του π.δ. 98/2012 (Α΄160).
12. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής…» (Α΄114).
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13. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄119),
14. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄121).
15. Την υπ’ αρ. 3122.18/03/13/11-12-2013 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας - Ναυτιλίας και Αιγαίου (Β΄3263) και των υπ’
αρ. 1246.3/5/94/1-12-1994 και 1246.3/6/94/1-12-1994
κοινών αποφάσεων των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας,
Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας (Β΄919).
16. Την υπ’ αρ. 3122.1/3619/23951/27-6-2002) κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών
και Εμπορικής Ναυτιλίας (Τ.Α.Π.Σ. 99).
17. Την από 30-3-2020 αίτηση της εταιρείας «ARTEMIS
SHIPMANAGEMENT INC», με την οποία ζήτησε την ανάκληση της άδειας εγκατάστασης του γραφείου της στην
Ελλάδα, αποφασίζουμε:
18. Ανακαλούμε την υπ’ αρ. 3122.1/3619/23951/27-6-2002
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας (Τ.Α.Π.Σ. 99) σχετικά με την
εγκατάσταση στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον α.ν. 378/1968
(Α΄82) και τον ν. 27/1975 (Α΄77), τον ν. 814/1978 (Α΄144),
τον ν. 2234/1994 (Α΄142), τον ν. 3752/2009 (Α΄40), τον
ν. 4150/2013 (Α΄102) και τον ν. 4646/2019 (Α΄201) γραφείου της εταιρείας «ARTEMIS SHIPMANAGEMENT INC»
με έδρα στη ΛΙΒΕΡΙΑ.
19. Η παραπάνω εταιρεία υποχρεώνεται, σύμφωνα με
το άρθρο 23 του ν. 1360/1983 (Α΄65), να εκπληρώσει τις
κάθε είδους υποχρεώσεις της με το Δημόσιο, μέσα σε
δύο (2) μήνες από την έκδοση της παρούσης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 18 Μαΐου 2020
Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
Ι

ΙΑριθμ. 2212.2-1/1951/28924/2020
(2)
Ανάκληση της υπ’ αρ. 1241.1951/20/22206/
1-7-1997 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εμπορικής Ναυτιλίας περί
εγκατάστασης στην Ελλάδα γραφείου της εταιρείας «ROTAS SHIPPING S.A.» με έδρα στη Λιβερία, (Τ.Α.Π.Σ. 133), η οποία τροποποιήθηκε με την
υπ’ αρ. 3122.1/1951/48/22206/2006 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας περί εγκατάστασης
στην Ελλάδα γραφείου ή υποκαταστήματος της
εταιρείας «CONBULK SHIPPING S.A.» που εδρεύει στη Λιβερία (Β΄1904).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον α.ν. 378/1968 (Α΄82).
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2. Το άρθρο 25 του ν. 27/1975 (Α΄77), κυρίως την παρ. 1.
3. Το άρθρο 4 του ν. 2234/1994 (Α΄142).
4. Το άρθρο 25 του ν. 2515/1997 (Α΄154).
5. Το άρθρο 34 του ν. 3427/2005 (Α΄3112).
6. Το άρθρο 4 του ν. 3752/2009 (Α΄40).
7. Το άρθρο 31 του ν. 4150/2013 (Α΄102).
8. Το Πρώτο Μέρος του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 4389/2016
(Α΄94).
9. Τον ν. 4622/2019 (Α΄133).
10. Το άρθρο 59 του ν. 4646/2019 (Α΄201).
11. Το π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄141) και
ειδικότερα το άρθρο 5, όπως αντικαταστάθηκε από το
άρθρο 1 του π.δ. 94/2012 «Τροποποίηση π.δ. 85/2012
“Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και
κατάργηση υπηρεσιών” (Α΄ 141)» (Α΄149) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του π.δ. 98/2012 (Α΄160).
12. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής…» (Α΄114).
13. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄119).
14. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄121).
15. της υπ’ αρ. 3122.18/03/13/11-12-2013 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας - Ναυτιλίας και Αιγαίου (Β΄3263) και των
υπ’ αρ. 1246.3/5/94/1-12-1994 και 1246.3/6/94/1-12-1994
κοινών αποφάσεων των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας,
Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας (Β΄919).
16. Την υπ’ αρ. 1241.1951/20/22206/1-7-1997 κοινή
απόφαση(Τ.Α.Π.Σ. 133) που τροποποιήθηκε με την υπ’
αρ. 3122.1/1951.48/2206/2006 κοινή απόφαση (Β΄1904).
17. Τις από 11-2-2020 και 5-5-2020 αιτήσεις της εταιρείας «CONBULK SHIPPING S.A.», με την οποία ζήτησε
την ανάκληση της άδειας εγκατάστασης του γραφείου
της στην Ελλάδα, αποφασίζουμε:
1. Ανακαλούμε την υπ’ αρ. 1241.1951/20/22206/1-7-1997
κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και
Εμπορικής Ναυτιλίας (Τ.Α.Π.Σ. 133 και Β΄1904, 2006)
σχετικά με την εγκατάσταση στην Ελλάδα, σύμφωνα
με το α.ν. 378/1968 (Α΄82) και τον ν. 27/1975 (Α΄77),
τον ν. 814/1978 (Α΄144), τον ν. 2234/1994 (Α΄142), τον
ν. 3752/2009 (Α΄40), τον ν. 4150/2013 (Α΄102) και τον
ν. 4646/2019 (Α΄201) γραφείου της εταιρείας «CONBULK
SHIPPING S.A.» με έδρα στη ΛΙΒΕΡΙΑ.
2. Η παραπάνω εταιρεία υποχρεώνεται, σύμφωνα με
το άρθρο 23 του ν. 1360/1983 (Α΄65), να εκπληρώσει τις
κάθε είδους υποχρεώσεις της με το Δημόσιο, μέσα σε
δύο (2) μήνες από την έκδοση της παρούσης.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 18 Μαΐου 2020
Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 1764
(3)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης Ληξιάρχων και Πρακτικογράφου του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για το
έτος 2020.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87).
2. Τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 48 και τα άρθρα 10 και
49 του ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών
και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (Α΄143).
3. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής των συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α΄176).
4. Την παρ. 10 του άρθρου 12 του ν. 2503/1997 (Α΄107).
5. Την υπ’ αρ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 εγκύκλιο του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Παροχή οδηγιών
για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄
του ν. 4354/2015 “Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των
Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού
Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α΄ του
ν. 3429/2005 (Α΄ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις”»
(Α΄176).
6. Την υπ’ αρ. 154618/16-10-2019 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής
Μακεδονίας (Β΄3888) για τον ορισμό ληξιάρχων Δημοτικών ενοτήτων Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη.
7. Την υπ’ αρ. 108/15-01-2020 (ΑΔΑ: 62ΖΑΩ9Ξ-ΩΜ0)
απόφαση του Δημάρχου, με την οποία ανατίθεται στον
δικαιούχο η τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων
Δημοτικού Συμβουλίου.
8. Την υπ’ αρ. 42574/14-04-2020 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας (Β΄1664), ύστερα από την με υπ΄ αρ. 204/2019
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γεωργίου Καραϊσκάκη «Καθιέρωση 12ωρης και 24ωρης λειτουργίας,
καθώς και λειτουργίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες
ημέρες Υπηρεσιών του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη,
Νομού Άρτας, για το έτος 2020».
9. Την υπ’ αρ. 1186/24-3-2020 βεβαίωση της οικονομι-
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κής υπηρεσίας του Δήμου για την εξασφάλιση σχετικής
πίστωσης στον προϋπολογισμό του Δήμου.
10. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου
(Β΄ 2128, 2013) και τις επιμέρους ανάγκες των υπηρεσιών
του Δήμου, αποφασίζουμε:
1. Καθιερώνουμε για τους τρεις (3) μόνιμους υπαλλήλους του Δήμου που ασκούν καθήκοντα Ληξιάρχων στις
Δημοτικές Ενότητες Ηρακλείας, Γεωργίου Καραϊσκάκη
και Τετραφυλίας για το έτος 2020, υπερωριακή εργασία
με αμοιβή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.
2. Καθιερώνουμε για έναν (1) μόνιμο υπάλληλο του
Δήμου που ασκεί καθήκοντα πρακτικογράφου του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου για το έτος 2020,
υπερωριακή εργασία με αμοιβή κατά τις Κυριακές και
εξαιρέσιμες ημέρες.
Οι ώρες απασχόλησης κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες δεν θα ξεπερνούν για κάθε υπάλληλο τις
ενενήντα έξι (96) ανά εξάμηνο, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των δύο εξαμήνων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ν. 4354/2015, και
η ωριαία αμοιβή θα είναι ίση με εκείνη που προβλέπεται
στην παρ. A3 του άρθρου 20 του ν. 4354/2015.
3. Η απαιτούμενη για την πληρωμή των ανωτέρω
υπαλλήλων δαπάνη, θα βαρύνει τις πιστώσεις των κωδικών αριθμών 10-6012 και 10-6051 του προϋπολογισμού
οικονονιμού έτους 2020 και δεν μπορεί να υπερβεί τις
εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού για την
αιτία αυτή.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Άνω Καλεντίνη, 19 Μαΐου 2020
Ο Δήμαρχος
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΙΓΔΟΣ
Ι

ΙΑριθμ. 9139/20/ΓΠ
(4)
Ίδρυση Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, με τίτλο «Αλγολογία και Ανακουφιστική/
Παρηγορική Φροντίδα» του Τμήματος Ιατρικής
της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 30 έως και 37, 45 και 85
του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις» (Α΄114).
2. Την υπ’ αρ. 216772/Z1/8‐12‐2017 υπουργική απόφαση με τίτλο «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας
των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β΄4334).
3. Τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 19 του ν. 4521/2018
«Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 38).
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4. Τις διατάξεις του ν. 4589/2019 «Συνέργειες Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
με τα ΤΕΙ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό
Ταμείο και άλλες διατάξεις» (Α΄13).
5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος» (Α΄189).
6. Το απόσπασμα πρακτικού της 6ης/22-1-2020 συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής.
7. Την εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
8. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην υπ’ αρ. 229/28-2-2020 συνεδρίασή της.
9. Το γεγονός ότι προκαλείται δαπάνη 2.000 ευρώ στον
ΚΑΕ 4121 του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αποφασίζουμε:
Την ίδρυση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με τίτλο «Αλγολογία και Ανακουφιστική/Παρηγορική Φροντίδα» του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, ως εξής:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021,
το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο
«Αλγολογία και Ανακουφιστική/Παρηγορική Φροντίδα»,
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις
διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄114).
Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Το Π.Μ.Σ. «Αλγολογία και Ανακουφιστική/Παρηγορική Φροντίδα» έχει ως αποστολή να καλλιεργεί και να
προάγει με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα, την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση
ερευνητών και επαγγελματιών υγείας στην πρόληψη,
διάγνωση και θεραπεία του οξέος και χρόνιου πόνου,
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και στην παροχή επιστημονικά κατοχυρωμένης γνώσης
για την ανακουφιστική/παρηγορική φροντίδα ασθενών
που αντιμετωπίζουν το τέλος της ζωής. Να παρέχει στους
Διπλωματούχους του τα απαραίτητα εφόδια που θα τους
εξασφαλίσουν την άρτια κατάρτισή τους για την ακαδημαϊκή, επιστημονική και ερευνητική τους σταδιοδρομία
στο χώρο της Ενωμένης Ευρώπης.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος
Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο αντικείμενο «Αλγολογία και
Ανακουφιστική/Παρηγορική Φροντίδα».
Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί ως Μεταπτυχιακοί Φοιτητές (ΜΦ) πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής της ημεδαπής
και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, πτυχιούχοι τμημάτων νοσηλευτικής, καθώς και
πτυχιούχοι άλλων σχολών ψυχοκοινωνικής ενέργειας:
ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, φυσικοθεραπευτές.
Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Το Π.Μ.Σ. «Αλγολογία και Ανακουφιστική/Παρηγορική
Φροντίδα» διαρθρώνεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία περιλαμβάνουν εννέα (9) μαθήματα και
εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Η ελάχιστη χρονική
διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι
τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών - Γλώσσα Διδασκαλίας
Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος περιλαμβάνει την παρακολούθηση και εξέταση των εννέα (9)
υποχρεωτικών μαθημάτων, καθώς και την εκπόνηση
και παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας (90 ECTS).
Η δομή του προγράμματος είναι η ακόλουθη:

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚΩΔ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Τύπος
Μαθήματος

Πιστωτικές
Μονάδες

ΜΑ01 Ανακουφιστική/ Παρηγορική φροντίδα. Βασικές αρχές.

Υ

7,5

ΜΑ02 Ανακουφιστική/Παρηγορική φροντίδα. Διαχείριση

Υ

7,5

ΜΑ03 Αλγολογία. Βασικές αρχές

Υ

7,5

Διαγνωστική προσέγγιση στον πόνο. Θεραπεία πόνου:
Φαρμακευτική αγωγή I

Υ

7,5

ΣΥΝΟΛΟ

-

30

Τύπος
Μαθήματος

Πιστωτικές
Μονάδες

Υ

6

Υ

6

ΜΑ04

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚΩΔ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Θεραπεία πόνου: Φαρμακευτική αγωγή II, Επεμβατικές τεχνικές,
Συμπληρωματικές θεραπείες
Διαχείριση διαφόρων τύπων πόνου I
ΜΒ06
Καρκινικός πόνος

ΜΒ05
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Διαχείριση διαφόρων τύπων πόνου II
Χρόνιος μη καρκινικός πόνος.
ΜΒ08 Προσέγγιση ειδικών ομάδων. Η έρευνα στον πόνο.
ΜΒ09 Hands on
ΣΥΝΟΛΟ

ΜΒ07

Υ

6

Υ
Y
-

6
6
30

Τύπος
Μαθήματος

Πιστωτικές
Μονάδες

Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας

Υ

30

ΣΥΝΟΛΟ

-

30

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚΩΔ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΔΕ

Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ είναι η ελληνική.
Η γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας είναι τόσο η ελληνική όσο και η αγγλική.
Άρθρο 7
Αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών
Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτερο όριο σε εξήντα (60) φοιτητές κατ’ έτος.
Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθώς και Τμημάτων άλλων ΑΕΙ, όπως και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 36 του ν. 4485/2017 (Α΄114).
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή
Για τη λειτουργία του προγράμματος θα χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος
Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 8
του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (Α΄114).
Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017, το συνολικό λειτουργικό κόστος του Π.Μ.Σ., που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες ανέρχεται στο ποσό των 73.500 ευρώ και αναλύεται σε κατηγορίες εσόδων-εξόδων, ως εξής:
ΕΞΟΔΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΟΣΟ
70%

1. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού

2.000

2. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές

2.500

3. Δαπάνες αναλωσίμων

1.500

4. Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ.

3.000

5. Δαπάνες υποδοχής και φιλοξενίας

5.000

6. Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των ΑΕΙ και ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων
που συμμετέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ.

2.000

7. Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των ΑΕΙ που συμμετέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ.

7.000

8. Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017

1.000

9. Αμοιβές διοικητικής και τεxνικής υποστήριξης

20.000
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10. Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα δημοσιότητας - προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού,
οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

7.450
30%

11. Λειτουργικά Έξοδα Ιδρύματος (εκτός Δωρεών, Κληροδοτήματος ή Χορηγίας για συγκεκριμένο
σκοπό, καθώς και για κρατικές επιχορηγήσεις)
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ

22.050
73.500 €

Τα έξοδα του 3ου εξαμήνου είναι ενσωματωμένα στα έξοδα των πρώτων δύο εξαμήνων. Οι πηγές χρηματοδότησης
του Π.Μ.Σ. προέρχονται από δωρεές, χορηγίες, κ.λπ. που θα αντληθούν από δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς,
καθώς και από τα δίδακτρα των μεταπτυχιακών φοιτητών.
ΕΣΟΔΑ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΠΟΣΟ

1. Προϋπολογισμός ΑΕΙ και Συνεργαζόμενων Φορέων

2.000

2. Προϋπολογισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
3. Δωρεές, Παροχές, Κληροδοτήματα, Χορηγίες, Φορέων Δημοσίου Τομέα

0

4. Πόροι Ερευνητικών Προγραμμάτων

0

5. Πόροι Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Άλλων Διεθνών Οργανισμών
6. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)

1.500

7. Κάθε Άλλη Νόμιμη Αιτία
8. Τέλη Φοίτησης (από τους 40 εισακτέους φοιτητές, το 30% που αντιστοιχεί σε 12 φοιτητές
έχουν δωρεάν φοίτηση. Άρα από τους υπόλοιπους 28 φοιτητές με δίδακτρα 2.500 ευρώ/φοιτητή,
προκύπτουν συνολικά έσοδα 70.000 ευρώ)
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ

70.000
73.500 €

Ο ΚΑΕ 4121 του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα επιβαρυνθεί με το ποσό των 2.000 ευρώ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Βόλος, 19 Μαΐου 2020
Ο Πρύτανης
ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ
Ι

Αριθμ. 659

(5)

Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυχτερινές ώρες, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, είτε καθ’ υπέρβαση αυτής των υπαλλήλων του Φορέα Διαχείρισης
Εθνικού Δρυμού Αίνου για την χρονική περίοδο
από 01-07-2020 έως και 31-12-2020.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ
ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4685/2020 «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής
νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των
Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» (Α΄92).
2. Τον ν. 4519/2018 «Φορείς Διαχείρισης Προστατευ-

όμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις» (Α΄25) και ιδίως
την παρ. 1 του άρθρου 10.
3. Τον ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 138).
4. Την υπ΄ αρ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β. 1/14757/25-7-2011 απόφαση
του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β΄ 1659).
5. Τον ν. 4354/2015 «Μισθολογικές ρυθμίσεις των
υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.ΤΑ.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των
Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού
Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α΄ του
ν. 3429/2005 (Α΄ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις»
(Α΄ 176).
6. Την παρ. 2 του άρθρου 102 του ν. 4461/2017 (Α΄ 38),
όπως τροποποίησε την παρ. 2 του άρθρου 20 του
ν. 4354/2015 (Α΄ 176).
7. Τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Διοικητι-
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κού Συμβουλίου και τον Εσωτερικό Κανονισμό Διοίκησης
και Λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού
Αίνου (Β΄2886, 2019).
8. Την υπ’ αρ. 4/14-05-2020 απόφαση της 5ης/2020
συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα
Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου, με την οποία εγκρίνεται η υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού του
για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών για το χρονικό διάστημα από 01-07-2020 έως και 31-12-2020.
9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη ύψους έως του ποσού 10.000,00 €, η οποία
έχει προβλεφθεί στους Κ.Α.Ε. 60.00 και 60.03 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, αποφασίζουμε:
Για τις ώρες λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης για το
χρονικό διάστημα από 01-07-2020 έως και 31-12-2020,
εφαρμόζοντας τις ανωτέρω διατάξεις και λαμβάνοντας
υπόψη τη φύση του προστατευτέου αντικειμένου, τα
γεωγραφικά όρια αυτού, καθώς και τις υπηρεσιακές ανάγκες του Φορέα:
Α. Εγκρίνεται η εργασία με αποζημίωση κατά τις νυχτερινές ώρες, κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες,
προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας για
το ανωτέρω χρονικό διάστημα, των οκτώ (8) υπαλλήλων
του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου, ο οποίος
λειτουργεί όλες τις ημέρες του μήνα.
Β. Εγκρίνεται η εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, κατά τις νυχτερινές ώρες, καθώς και τις
απογευματινές ώρες καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού
ωραρίου, των οκτώ (8) υπαλλήλων του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου για την χρονική περίοδο
01-07-2020 έως και 31-12-2020 για την κάλυψη εποχικών,
έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών.
Στην καθ’ υπέρβαση εργασία, ο αριθμός των ωρών που
θα απασχοληθεί υπερωριακά ο κάθε υπάλληλος δεν θα
υπερβαίνουν το ανώτερο επιτρεπτό όριο που προβλέπεται από το άρθρο 20 του ν. 4354/2015, δηλαδή μέχρι
εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά υπάλληλο το εξάμηνο για
απογευματινή υπερωριακή εργασία, μέχρι ενενήντα
έξι (96) ώρες ανά υπάλληλο το εξάμηνο για νυχτερινή
εργασία και μέχρι ενενήντα έξι (96) ώρες ανά υπάλληλο το εξάμηνο για εργασία τις Κυριακές και εξαιρέσιμες
ημέρες.
Οι υπερωρίες κάθε μήνα θα πιστοποιούνται με κατάσταση, για το προσωπικό που εργάζεται στην έδρα του
Φορέα Διαχείρισης, από τον Αναπληρωτή Διευθυντή του
Φορέα και για το προσωπικό του Τμήματος Προστασίας, Διαχείρισης και Φύλαξης Φυσικού Περιβάλλοντος
από τον Προϊστάμενο του αντίστοιχου Τμήματος και θα
εγκρίνονται από τον Πρόεδρο του Φορέα Διαχείρισης
Εθνικού Δρυμού Αίνου.
Η καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου των
υπαλλήλων επιτρέπεται για την αντιμετώπιση εποχικών,
έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, ως τέτοιες αναφέρονται οι ακόλουθες σε αντιστοίχιση με τις
διοικητικές ενότητες του Φορέα:
Το Τμήμα Διοίκησης, στο οποίο εργάζονται δύο (2)
υπάλληλοι, περιλαμβάνει λειτουργίες, όπως η οικονομική διοίκηση, η ταμειακή διαχείριση, η διοικητική
υποστήριξη των οργάνων διοίκησης του Φορέα, η διοι-
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κητική υποστήριξη των υπηρεσιών του Φορέα, καθώς
και λειτουργίες μισθοδοσίας και διαχείρισης θεμάτων
προσωπικού. Η ανταπόκριση στον αυξημένο όγκο εργασιών που περιλαμβάνουν τα ανωτέρω απαιτούν σε
ορισμένες περιπτώσεις την εργασία πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου. Ιδιαίτερα στις περιπτώσεις περιόδων
προσκλήσεων χρηματοδοτικών προγραμμάτων ή στις
περιπτώσεις λήξεων αυτών, ο όγκος των εργασιών είναι
ιδιαίτερα αυξημένος.
Το Τμήμα Προστασίας, Διαχείρισης και Φύλαξης Φυσικού Περιβάλλοντος, στο οποίο εργάζονται τέσσερις (4)
υπάλληλοι, περιλαμβάνει λειτουργίες παρακολούθησης/
επόπτευσης των προστατευόμενων περιοχών και πιο συγκεκριμένα την υλοποίηση προγράμματος επόπτευσης/
φύλαξης των προστατευόμενων περιοχών.
Το Τμήμα καλείται να ανταποκριθεί στις έκτακτες ανάγκες που προκύπτουν από την αντιπυρική περίοδο που
ισχύει από την 1η Μαΐου έως την 31η Οκτωβρίου, κατά
την οποία λαμβάνονται προληπτικά μέτρα, ιδιαίτερα
για την περίπτωση που στις προστατευόμενες περιοχές το επόμενο 24ωρο είναι μεγάλη η επικινδυνότητα
εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών, όπως
είναι οι έκτακτες περιπολίες, η εφαρμογή του μέτρου
της προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων στις προστατευόμενες
περιοχές, η ενημέρωση του κοινού σε τοπικό επίπεδο
κ.ά. Με τα ανωτέρω μέτρα υποστηρίζεται το έργο του
Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και άλλων υπηρεσιών.
Έκτακτα μέτρα μπορούν να εφαρμοστούν κατά την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, και για την αντιμετώπιση
των συνεπειών τους μετά την εκδήλωσή τους.
Επιπλέον έκτακτες ανάγκες προκύπτουν κατά την
περίοδο της κυνηγετικής περιόδου που ισχύει από τις
20 Αυγούστου έως και τις 28 Φεβρουαρίου, όπου υλοποιούνται έκτακτες περιπολίες για τις περιπτώσεις λαθροθηρίας, όπως και για την εποπτεία για άλλες παράνομες
δραστηριότητες, όπως την παράνομη υλοτομία δασικών
δέντρων, την παράνομη βόσκηση κ.ά.
Το Τμήμα είναι επιφορτισμένο με την υποστήριξη και
τον έλεγχο της κίνησης των επισκεπτών των προστατευόμενων περιοχών και την ξενάγηση ομάδων επισκεπτών
σε αυτές. Η διαχείριση των επισκεπτών παρουσιάζει εποχικότητα και αυτή συνδέεται με τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου που υπάρχει στην περιοχή της Κεφαλονιάς
και διαρκεί από τα μέσα της άνοιξης έως και τα μέσα του
φθινοπώρου. Αυτή η εποχική δραστηριότητα απαιτεί
αυξημένες ανάγκες προσωπικού και εργασίας από το
σύνηθες. Το προσωπικό συνδράμει τους επισκέπτες των
προστατευόμενων περιοχών με διάφορους τρόπους και
μέσα, τους ενημερώνει για τις επιλογές πεζοπορίας, καθώς και για τα προστατευτέα αντικείμενά τους.
Το Γραφείο Πληροφόρησης, Δημοσιότητας και Εκπαίδευσης, στο οποίο εργάζονται δύο (2) υπάλληλοι
περιλαμβάνει τις λειτουργίες της προσέλκυσης/πληροφόρησης επισκεπτών, της περιβαλλοντικής ενημέρωσης/εκπαίδευσης, της προβολής, της δημοσιότητας και των δημοσίων σχέσεων. Τόσο η περίοδος της
επισκεψιμότητας στις προστατευόμενες περιοχές, όσο
και της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στις διάφορες
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βαθμίδες εκπαίδευσης παρουσιάζει εποχικό χαρακτήρα. Η ανταπόκριση στις ανωτέρω λειτουργίες απαιτεί
σε ορισμένες περιπτώσεις απασχόληση καθ’ υπέρβαση
του υποχρεωτικού ωραρίου. Η ίδια απαίτηση προκύπτει
και από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις δημόσιες σχέσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν την παρουσία
σε επίσημες και μη εκδηλώσεις, που είτε συμμετέχει
ο Φορέας Διαχείρισης, είτε διοργανώνει ο ίδιος. Αυτές
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πραγματοποιούνται κατά κύριο λόγο Σαββατοκύριακα
και αργίες.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αργοστόλι, 18 Μαΐου 2020
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
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