
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση της απόφασης Περιφερειακού Συμβου-
λίου Δυτ. Μακεδονίας (14η/01-06-2020 Συνεδρί-
αση, 3ο θέμα) αναφορικά με τη λήψη Μέτρων 
Ρύθμισης Οδικής Κυκλοφορίας Οχημάτων στα 
πλαίσια κατασκευής του έργου «Επέκταση υφι-
στάμενου τεχνικού στο 6ο χλμ. του επαρχιακού 
δρόμου Κοζάνης - Αιανής», σύμφωνα με το άρ-
θρο 52 παρ. 1 του ΚΟΚ.

2 Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «Διοίκηση Έργων και Προγραμ-
μάτων» και μετονομασία του σε «Ευέλικτες Μέθο-
δοι Διοίκησης (ΠΜΣ ΕΔΜ)» στο Τμήμα Διοίκησης 
Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών και Διοικη-
τικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
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αση, 3ο θέμα) αναφορικά με τη λήψη Μέτρων 
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 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 2696/1999 (Α΄ 57) «Κύρωση του Κώδικα Οδι-

κής Κυκλοφορίας» και ειδικότερα το άρθρο 10 παρ. 2 και 
το άρθρο 52 αυτού όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 9 
του άρθρο 48 του ν. 4313/2014 (Α΄ 261).

2. Τον ν. 2503/1997 (Α΄ 107) «Διοίκηση, οργάνωση στε-
λέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Το-
πική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» άρθρο 6 παρ. 6 
αυτού.

3. Τον ν. 2647/1998 (Α΄ 237) «Μεταβίβαση αρμοδιο-
τήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις».

4. Τον ν. 3852/2010 (Α΄ 87) «Νέα αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα ’’Καλλικράτης’’» και ειδικότερα τα άρθρα 6 
και 280 αυτού.

5. Τον ν. 4325/2015 (Α΄ 47) «Εκδημοκρατισμός της Διοί-
κησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική 
Διακυβέρνηση» άρθρο 28.

6. Τον ν. 4368/2016 (Α΄ 21) «Μέτρα για την επιτάχυνση 
του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» άρθρο 24.

7. Το π.δ. 141/2010 (Α΄ 234) «Οργανισμός της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας».

8. Την υπ’ αρ. ΔΠΤΑΔ/οικ./502/2003 υπουργική από-
φαση «Έγκριση Τεχνικής προδιαγραφής σήμανσης εκτε-
λούμενων οδικών έργων εντός και εκτός κατοικημένων 
περιοχών ως ελάχιστα όρια» (Β΄ 946).

9. Την υπ’ αρ. ΔΜΕΟ/Ο/613/2011 (Β΄ 905) υπουργική 
απόφαση «Έγκριση Προδιαγραφών και οδηγιών σήμαν-
σης εκτελούμενων έργων (ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ)».

10. Την υπ’ αρ. 13912/15-5-2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών (ΥΟΔΔ 250) με την οποία διορίστηκε 
Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - 
Δυτικής Μακεδονίας ο Βασίλειος Μιχελάκης του Πολυ-
κάρπου.

11. Την υπ’ αρ. ΔΟΥ/οικ./220/15-01-2015 Εγκύκλιο 
του ΥΠΟΜΕΔΙ «Μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας για την 
εκτέλεση έργων στο οδικό δίκτυο της χώρας - Εφαρ-
μογή των διατάξεων του άρθρου 52 του ν. 2696/1999 
(ΚΟΚ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 48 
του ν. 4313/2014».

12. Το υπ’ αρ. ΔΟΥ/1626/Φ-922/2-4-2015 έγγραφο της 
Διεύθυνσης Νομοθετικού Συντονισμού και Καλής Νομο-
θέτησης του ΥΠΟΜΕΔΙ «Διευκρινίσεις για τη λήψη των 
μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας».

13. Το υπ’ αρ. 15109/13-5-2013 έγγραφο της Διεύθυν-
σης Οργάνωσης και λειτουργίας ΟΤΑ του ΥΠ.ΕΣ.

14. Την υπ' αρ. οικ.35082/1652/5-06-2014 απόφαση 
της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας «Άσκησης αρμοδιότητας 
έγκρισης αποφάσεων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθ-
μισης οδικής κυκλοφορίας σύμφωνα με τα άρθρα 52 και 
52Α του ν. 2696/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».
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15. Την υπ’ αρ. οικ. 19783/269/14-04-2015 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας «Τροποποίηση - Συμπλή-
ρωση της υπ’ αρ. 35082/1652/05-06-2014 απόφασης 
Γενικής Γραμματέως περί άσκησης αρμοδιότητας έγκρι-
σης αποφάσεων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης 
οδικής κυκλοφορίας σύμφωνα με τα άρθρα 52 και 52Α 
του ν. 2696/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».

16. Το υπ’ αρ. οικ.33278/394/08-06-2015 έγγραφο του 
προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και 
Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Α.Δ.Η. - Δ.Μ. «Οδηγίες 
για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στοιχεία πληρό-
τητας φακέλου της διαδικασίας έγκρισης κυκλοφορι-
ακών ρυθμίσεων σύμφωνα με το αρθ. 52 παρ. 1 και 3 
του ν. 2696/1999 (Α΄ 57) «’Κύρωση του Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας’’, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 9 του 
άρθρο 48 του ν. 4313/2014 (Α΄ 261)».

17. Το υπ’ αρ. ΔΟΥ/277/Φ.252/26-03-2018 έγγραφο 
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών «Μέτρα 
ρύθμισης κυκλοφορίας (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας 
ν. 2629/1999, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει)».

18. Την υπ’ αρ. οικ. 121885/06-08-2018 (Β΄ 4107) από-
φαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπεί-
ρου - Δυτ. Μακεδονίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής διοικητικών 
πράξεων και εγγράφων "Με εντολή Συντονιστή Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας" 
στον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και 
Περιβαλλοντικής Πολιτικής και στους Προϊσταμένους 
των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής 
και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας».

19. Τα υπ’ αρ. 78383/10-05-2019 (αρ. πρωτ. ΠΕΧΩΣ Δυτ. 
Μακεδονίας 67466/14-05-2019), οικ.7786/17-01-2020 
(υπ’ αρ. πρωτ. ΠΕΧΩΣ Δυτ. Μακεδονίας 7064/20-01-2020) 
και 30118/11-06-2020 (υπ’ αρ. πρωτ. ΠΕΧΩΣ Δυτ. Μα-
κεδονίας 65587/15-06-2020) έγγραφα της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτ. Μα-
κεδονίας με συνημμένο φάκελο για τα μέτρα ρύθμισης 
της οδικής κυκλοφορίας στα πλαίσια κατασκευής του 
έργου «Επέκταση υφιστάμενου τεχνικού στο 6ο χλμ. του 
επαρχιακού δρόμου Κοζάνης - Αιανής».

20. Την απόφαση του 3ου θέματος του πρακτικού της 
14ης συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτ. 
Μακεδονίας αναφορικά με τη λήψη μέτρων ρύθμισης 
οδικής κυκλοφορίας οχημάτων στα πλαίσια κατασκευής 
του έργου «Επέκταση υφιστάμενου τεχνικού στο 6ο χλμ 
του επαρχιακού δρόμου Κοζάνης - Αιανής».

21. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού. 

και επειδή από τη συνημμένη εγκεκριμένη μελέτη 
προκύπτει ότι:

τα προτεινόμενα μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας:
• προτείνονται βάσει της υπ’ αρ. ΔΜΕΟ/Ο/613/2011 

(Β΄ 905) υπουργική απόφαση «Έγκριση Προδιαγραφών 
και οδηγιών σήμανσης εκτελούμενων έργων (ΟΜΟΕ - 
ΣΕΕΟ)» λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τον χαρακτήρα 
των οδών, τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά τους καθώς 
και τη φύση των εργασιών που θα εκτελεστούν,

• απαιτούνται προκειμένου να εκτελεστούν οι εργασίες 
του έργου του θέματος.

• απαιτούνται προκειμένου να εγκριθεί σε επόμενο 
στάδιο η μελέτη εφαρμογής της εργοταξιακής σήμανσης 
από την από την αρμόδια για την συντήρηση της οδού 
Υπηρεσία της ΠΔΜ,

• είναι τα περισσότερο ενδεδειγμένα προκειμένου το 
έργο του θέματος να εκτελεστεί διασφαλίζοντας κατά το 
δυνατό, σε συνδυασμό με την εργοταξιακή σήμανση που 
θα εγκριθεί στη συνέχεια και θα εφαρμοστεί καθ' όλη τη 
χρονική διάρκεια εκτέλεσης του έργου, την συνέχιση 
των αναγκαίων λειτουργιών της οδού (κίνηση οχημάτων, 
πεζών, δικυκλιστών, μέσων μαζικής μεταφοράς, προσπέ-
λαση ιδιοκτησιών, ΟΚΩ), την ασφάλεια των διερχομένων 
οδηγών - οχημάτων καθώς και την ασφάλεια των εργα-
ζομένων στο εργοτάξιο,

• εξασφαλίζονται οι απαιτούμενες προσβάσεις για την 
εξυπηρέτηση των παρόδιων ιδιοκτησιών, αποφασίζου-
με:

Την έγκριση της απόφασης Περιφερειακού Συμβου-
λίου Δυτ. Μακεδονίας (14η/01-06-2020 Συνεδρίαση, 3ο 
θέμα) αναφορικά με τη λήψη μέτρων ρύθμισης οδικής 
κυκλοφορίας οχημάτων στα πλαίσια κατασκευής του 
έργου «Επέκταση υφιστάμενου τεχνικού στο 6ο χλμ. του 
επαρχιακού δρόμου Κοζάνης - Αιανής» και σύμφωνα με 
τα παρακάτω:

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΑΙΑΝΗΣ (Ε.Ο.3).

Χιλιομετρική 
θέση

Πλάτος οδοστρ./
Λωρίδες

Είδος 
εργασίας

Προτεινόμενο 
Μέτρο Χρονοδιάγραμμα

Έναρξη Λήξη
3,25 μ/2 Εργασίες επέκτασης 

υφιστάμενου τεχνικού • Παράκαμψη 2 μήνες από την έκδοση 
της απόφασης5+200 5+400

Όπου αρχή χιλιομέτρησης ΧΘ: 0+000 το κτίριο του 
ΣΔΟΕ στην έξοδο της Κοζάνης.

Για την εκτροπή της κυκλοφορίας θα χρησιμοποιη-
θεί, σύμφωνα με τα σχέδια, παράπλευρη παράκαμψη 
πλάτους 6,5 μ και μιας λωρίδας κυκλοφορίας ανά κα-
τεύθυνση κατασκευασμένη σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην συνημμένη στα 19) σχετικά εγκεκριμένη μελέτη 
από την οποία προκύπτει ότι με την προτεινόμενη λύση 
η λειτουργία της οδού κατά τη διάρκεια των εργασιών θα 

βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο εξυπηρέτησης και 
κυρίως με υψηλό επίπεδο οδικής ασφάλειας.

Κατά τη διάρκεια του σταδίου συναρμογής της παρα-
καμπτήριος οδού με την κύρια οδό στην αρχή ΧΘ: 5+200 
και στο τέλος ΧΘ: 5+400 και την παράδοσή τους σε κυ-
κλοφορία θα εφαρμοστεί ολιγόωρη εναλλάξ κυκλοφορία 
των δύο κατευθύνσεων με την παρουσία σημαιοφόρων 
και όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας.
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Η εν λόγω έγκριση χορηγείται με τις παρακάτω προϋ-
ποθέσεις:

1) Η αρμόδια για τη συντήρηση των παραπάνω ανα-
φερόμενων τμημάτων των Επαρχιακών οδών, Υπηρεσία 
της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας, θα προβεί στη έγκρι-
ση της μελέτης εφαρμογής εργοταξιακής σήμανσης για 
την εκτέλεση του έργου του θέματος, στην οποία θα 
λαμβάνονται ιδιαίτερα υπόψη μεταξύ άλλων οι δεσμεύ-
σεις που αφορούν στο μέγιστο μήκος της εργοταξιακής 
ζώνης για τις περιπτώσεις όπου αυτό επιβάλλεται, τα 
ελάχιστα πλάτη των λωρίδων κίνησης οχημάτων, τα μέ-
γιστα όρια ταχύτητας καθώς και το απαραίτητο πλάτος 
μεταξύ του χώρου των εκτελούμενων έργων και του 
οδοστρώματος κυκλοφορίας για την ασφαλή διέλευση 
των εργαζομένων όπως αυτά προβλέπονται στην υπ’ αρ. 
ΔΜΕΟ/Ο/613/2011 (Β΄ 905) υπουργική απόφαση «Έγκρι-
ση Προδιαγραφών και οδηγιών σήμανσης εκτελούμενων 
έργων (ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ)» (τεύχος 7, παράρτημα Γ΄).

2) Η επιβλέπουσα το έργο υπηρεσία της Περιφέρειας 
Δυτικής Μακεδονία καθώς και ο ανάδοχος του έργου 
οφείλουν :

α) Σε όλη τη διάρκεια των εργασιών να τηρούν πλήρως 
τα μέτρα ρύθμισης της οδικής κυκλοφορίας που εγκρί-
νονται με την παρούσα απόφαση και να τοποθετήσουν 
και να συντηρούν τις απαιτούμενες προειδοποιητικές και 
πληροφοριακές πινακίδες σήμανσης μεγάλου μεγέθους, 
φανούς, αντανακλαστικά προστατευτικά πλαίσια κ.λπ. 
καθώς και όλων των λοιπών αναγκαίων παρεμβάσεων 
που θα οριστούν στην εγκριθείσα μελέτη εφαρμογής 
της εργοταξιακής σήμανσης του έργου σύμφωνα με την 
ισχύουσα Νομοθεσία, τον Κ.Ο.Κ., την «Τεχνική Προδια-
γραφή σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων εντός 
και εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια» 
(Β΄ 946/09-07-2003) και των «Προδιαγραφών και Οδη-
γιών Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων» (Β΄ 905). 

β) Σε περίπτωση που προκύψει λόγω ιδιαίτερων 
συνθηκών ή λόγω αδυναμίας τήρησης των ρυθμίσεων 
ανάγκη τροποποίησης των μέτρων ρύθμισης της οδικής 
κυκλοφορίας που εγκρίνονται με την παρούσα, να προ-
βούν άμεσα στο αίτημα τροποποίησής της.

γ) Να ενημερώσουν έγκαιρα το οικείο Τμήμα Τροχαίας 
και τον οικείο Δήμο για το χρόνο έναρξης και λήξης των 
εργασιών.

δ) Να αποκαταστήσουν αμέσως τυχόν φθορές στην 
υπάρχουσα, οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση ή οπου-
δήποτε αλλού. 

ε) Να διασφαλίσουν την πρόσβαση των παρόδιων ιδι-
οκτησιών με τον ασφαλέστερο τρόπο.

3) Τα τμήματα των παρακάμψεων, να έχουν κατασκευ-
αστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές της αρμοδίως εγκε-
κριμένης μελέτης για την κυκλοφορία που εξυπηρετούν 
και πριν τη διοχέτευση της κυκλοφορία σε αυτά να έχουν 
ολοκληρωθεί επ' αυτών όλες οι απαιτούμενες εργασίες.

4) Να λαμβάνεται μέριμνα έτσι ώστε από την εφαρ-
μογή των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 
να μην επηρεάζονται οι υπηρεσίες των μέσων οδικής 
μαζικής μεταφοράς

5) Τα μέτρα που λαμβάνονται με την παρούσα από-
φαση να ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πι-
νακίδων σήμανσης.

6) Μόνιμη υφιστάμενη σήμανση η οποία έρχεται σε 
σύγκρουση με αυτήν που προτείνεται θα πρέπει να 
απομακρυνθεί ή να καλυφθεί ώστε να αποφεύγεται η 
σύγχυση των χρηστών του οδικού δικτύου κάτω από 
οποιεσδήποτε συνθήκες (ημέρα-νύχτα).

7) Μετά το πέρας των εργασιών (ολοκλήρωση του έρ-
γου) οι εργοταξιακές πινακίδες και άλλα μέσα εργοτα-
ξιακής σήμανσης δεν επιτρέπεται να παραμένουν στην 
περιοχή. Η αφαίρεση της εργοταξιακής σήμανσης και 
ασφάλισης θα πρέπει να εκτελεστεί σε ώρες μειωμένου 
κυκλοφοριακού φόρτου, επαναφέροντας την πρότερα 
σήμανση του οδικού δικτύου της περιοχής.

8) Να έχουν εξασφαλιστεί όλες οι απαιτούμενες εγκρί-
σεις και αδειοδοτήσεις για την κατασκευή της παρακα-
μπτήριος οδού.

Η Διεύθυνση Αστυνομίας Κοζάνης καθώς και η Τρο-
χαία Κοζάνης προς τις οποίες αποστέλλεται η παρούσα 
απόφαση, παρακαλούνται για την έκδοση της σχετικής 
απόφασης για την λήψη των παραπάνω εγκεκριμένων 
προσωρινών μέτρων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, σύμ-
φωνα με το εδάφιο (β) της παρ. 1 του άρθρου 52 του ΚΟΚ 
όπως ισχύει σήμερα, καθώς και για τις δικές τους ενέργει-
ες σε θέματα αρμοδιότητας τους ώστε να εξασφαλίζεται 
η ασφαλής και ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας με την 
συνεχή παρακολούθηση των εργασιών και παρουσία 
τροχονόμων στην περιοχή των έργων.

Η παρούσα απόφαση έχει εφαρμογή μετά την δημο-
σίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθώς 
και μετά την έγκριση της μελέτης εφαρμογής εργοταξι-
ακής σήμανσης από την αρμόδια για την συντήρηση της 
οδού υπηρεσία της Π.Δ.Μ. και για το χρονικό διάστημα 
δύο μηνών. Για τυχόν μικρές μεταβολές στο χρονικό δι-
άστημα εκτέλεσης των προαναφερόμενων εργασιών 
δεν απαιτείται τροποποίηση της παρούσας απόφασης.

Αίτημα για παράταση ισχύος της παρούσας θα πρέ-
πει να υποβληθεί εμπρόθεσμα και πριν την λήξη της με 
πλήρη αιτιολογία.

Τα ΚΤΕΛ αστικών και υπεραστικών Κοζάνης στα οποία 
κοινοποιείται η παρούσα απόφαση παρακαλούνται για 
τις δικές τους ενέργειες.

Η παρούσα απόφαση δεν αποτελεί άδεια τομής ή 
εκσκαφής οδοστρώματος, η οποία χορηγείται από την 
αρμόδια για την συντήρηση της οδού Υπηρεσία και θεω-
ρείται πριν από την έναρξη των εργασιών από την Αστυ-
νομική Αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 47 παρ. 3 του Κ.Ο.Κ.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Κοζάνη, 29 Ιουνίου 2020

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
  Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΦΙΛΗΜΕΓΚΑ

Ι

Αριθμ. 12208/20/ΓΠ (2)
    Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχι-

ακών Σπουδών με τίτλο «Διοίκηση Έργων και 

Προγραμμάτων» και μετονομασία του σε «Ευέλι-

κτες Μέθοδοι Διοίκησης (ΠΜΣ ΕΔΜ)» στο Τμήμα 

Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομι-

κών και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστη-

μίου 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 ανώ-
τατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις».

2. Την υπ' αρ. 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική απόφα-
ση (Β’ 4334) με τίτλο «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού 
προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμό-
τητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».

3. Τις διατάξεις του ν. 4589/2019 «Συνέργειες Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονι-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
με τα ΤΕΙ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό 
Ταμείο και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 55 του 
ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, πρό-
σβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχο-
λεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (Α΄ 189) «Διασφάλι-
ση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα 
μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Πα-
ράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Την εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

7. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Διοίκη-
σης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην 
5η/08-05-2020 συνεδρίασή της, για την επανίδρυση του 
Π.Μ.Σ..

8. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας στην 235/26-06 - 2020 συνεδρίασή, αποφα-
σίζει:

Την επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων» 
και τη μετονομασία του σε «Ευέλικτες Μέθοδοι Διοίκη-
σης (ΠΜΣ ΕΔΜ)» στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 
της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ως εξής:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικο-
νομικών και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημί-
ου Θεσσαλίας θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 
2020 - 2021 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με 
τίτλο «Ευέλικτες Μέθοδοι Διοίκησης (ΠΜΣ ΕΔΜ)», σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης και τις 
διατάξεις του ν. 4485/2017.

Άρθρο 2 
Αντικείμενο - Σκοπός

Σήμερα, οι ευέλικτες μέθοδοι διοίκησης (Agile 
Management) εξελίσσονται δυναμικά, καθώς δίνουν 
τη δυνατότητα στους οργανισμούς να επιτύχουν στους 
στόχους τους με λιγότερη γραφειοκρατία και με σύγ-
χρονες τεχνικές. Προσελκύουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, 
τόσο στον ιδιωτικό / δημόσιο τομέα, όσο και στην ακα-
δημαϊκή κοινότητα. Συγκεκριμένα, τα έργα και οι ορ-
γανισμοί ακολουθούν ευέλικτες μεθόδους διοίκησης, 
ενώ επιχειρήσεις και οργανισμοί εστιάζουν σε μεθόδους 
διοίκησης μέσω έργων. Απόδειξη του γεγονότος αυτού 
αποτελεί η ύπαρξη πολλών και ιδιαίτερα δραστήριων 
επιστημονικών οργανισμών, αλλά και οι οργανισμοί 
που εξελίσσουν την επιστήμη της διοίκησης έργων που 
έχουν ως στόχο την ανάπτυξη του γνωστικού πεδίου 
της ευέλικτης διοίκησης. Ταυτόχρονα, το σύγχρονο της 
θεματικής φέρει την ανάγκη για διαρκή παρακολούθηση 
και επικαιροποιημένη μάθηση. Αυτό ακριβώς το σκοπό 
της προσφοράς σύγχρονων μεταπτυχιακών σπουδών 
στο πλαίσιο των ευέλικτων μεθόδων διοίκησης καλύπτει 
το Π.Μ.Σ. στις Ευέλικτες Μεθόδους Διοίκησης (Π.Μ.Σ. 
ΕΔΜ), εστιάζοντας κυρίως στη γεωγραφική περιοχή της 
Θεσσαλίας και τις όμορες περιφέρειες. Συγκεκριμένα το 
Π.Μ.Σ. ΕΔΜ αποσκοπεί:

• στην εξειδίκευση αξιόλογων αποφοίτων των Ανωτά-
των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων για την απασχόληση 
τους σε οργανισμούς του Δημοσίου Τομέα, αλλά και σε 
υπάρχουσες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αξιοποιώντας 
την επιστήμη της διοίκησης και συγκεκριμένα των ευέ-
λικτων μορφών διοίκησης,

• στον εκσυγχρονισμό των ίδιων των οργανισμών και 
των επιχειρήσεων, αλλά και στην εξασφάλιση της επι-
τυχίας των προγραμμάτων και των έργων με σκοπό την 
ανάπτυξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της χώρας 
γενικότερα,

• στην προαγωγή των γνώσεων στο συγκεκριμένο 
αντικείμενο του προγράμματος,

• στην ανάπτυξη της έρευνας στα αντικείμενο των 
ευέλικτων μορφών διοίκησης, όπως και της διοίκησης 
έργων και της διοίκησης μέσω έργων,

• στην προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές 
διδακτορικού επιπέδου, και συμμετοχή σε ερευνητικά 
και ευρωπαϊκά προγράμματα διασύνδεσης, κινητικό-
τητας, απόκτησης εμπειρίας ή επαγγελματικής απο-
κατάστασης.
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Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΔΜΣ) στις «Ευέλικτες Μεθόδους Διοίκησης - (Master In 
Agile Management)».

Άρθρο 4 
Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί Πτυχιούχοι Ανώτατης Εκπαί-
δευσης Ιδρυμάτων Εσωτερικού ή ομοταγών Ιδρυμάτων 
της Αλλοδαπής, αφού προσκομίσουν ισοτιμία του τίτλου 
τους από το αρμόδιο όργανο. Πτυχιούχοι Πανεπιστημίων 
και ΤΕΙ συναφούς ειδικότητας, πτυχιούχοι Θετικών Επι-
στημών των Πανεπιστημίων, διπλωματούχοι Πολυτεχνι-
κών Σχολών, καθώς και πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ 
με πενταετή (5) εμπειρία σε αντικείμενο συναφές με το 
γνωστικό αντικείμενο της «Διαχείρισης Έργων».

Οι συμμετέχοντες πρέπει να γνωρίζουν την αγγλική 
γλώσσα. Το Π.Μ.Σ. ΕΔΜ απευθύνεται σε:

- Στελέχη επιχειρήσεων, ειδικότερα αυτών που απα-
σχολούνται στους τομείς διοίκησης και οικονομίας.

- Στελέχη του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. Υπουρ-
γεία, Ν.Π.Δ.Δ.), των πανεπιστημίων και της περιφερεια-
κής και τοπικής αυτοδιοίκησης.

- Σύμβουλους αναπτυξιακών εταιρειών και μελετητι-
κών γραφείων.

- Μηχανικούς, αυτο - απασχολούμενους και απασχο-
λούμενους σε επιχειρήσεις έντασης.

- Ερευνητές και εκπαιδευτές (δευτεροβάθμιας, μετα-
δευτεροβάθμιας, τριτοβάθμιας και δια βίου εκπαίδευ-
σης) σε διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών.

- Πτυχιούχους όλων των Τμημάτων των ΑΕΙ της ημε-
δαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Τμημάτων της αλ-
λοδαπής και πτυχιούχους ΤΕΙ της ημεδαπής.

- Όσους επιθυμούν να εμπλουτίσουν το βιογραφικό 
τους με ένα αναγνωρισμένης αξίας μεταπτυχιακό τίτλο 
σπουδών.

Άρθρο 5 
Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Π.Μ.Σ. ορί-
ζεται σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα, εκ των οποίων το 
τρίτο διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής ερ-
γασίας. Η φοίτηση στο Π.Μ.Σ. είναι πλήρης. Το σύνολο 
των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την 
απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) είναι 90 (ενενήντα).

Άρθρο 6 
Πρόγραμμα Σπουδών - Γλώσσα Διδασκαλίας

Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτείται η υποχρεωτική 
παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθή-
ματα, τα οποία κατανέμονται στα δύο εξάμηνα (Α΄ και Β΄) 
και η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργα-
σίας στο Γ΄ Εξάμηνο. Η παρακολούθηση των μαθημάτων 
και η εκπαιδευτική διαδικασία εν γένει με την ανάπτυξη 
και αξιοποίηση κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού και 
μεθόδων διδασκαλίας προϋποθέτει τη φυσική παρουσία 
των φοιτητών. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι 
υποχρεωτική και γίνεται δια ζώσης. Δυνατή όμως είναι 
και η εξ' αποστάσεως παροχή της μεταπτυχιακής εκπαί-
δευσης σε ποσοστό που σε καμία περίπτωση δεν υπερ-
βαίνει το τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των μαθημάτων 
και των διδακτικών ωρών, όπως προβλέπεται από την 
ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 30 ν. 4485/2017). Η διδα-
σκαλία των μαθημάτων γίνεται στην Ελληνική γλώσσα. 
Το Πρόγραμμα Σπουδών αντιστοιχεί σε φόρτο εργασίας 
90 πιστωτικών μονάδων, οι οποίες κατανέμονται στα 
διδασκόμενα μαθήματα και στη διπλωματική εργασία. 
Τα μαθήματα κορμού είναι συνολικά οκτώ (8) μαθήματα 
και αποτελούν το γνωστικό υπόβαθρο του Π.Μ.Σ. Κάθε 
μάθημα αντιστοιχεί σε 7,5 πιστωτικές μονάδες (ECTS). 
H Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία εκπονείται από 
όλους τους φοιτητές υποχρεωτικά στο τελευταίο εξάμη-
νο των σπουδών τους και αντιστοιχεί σε 30 πιστωτικές 
μονάδες (ECTS).

Αναλυτικά η δομή του προγράμματος των μαθημάτων 
έχει ως εξής:

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΕΙΔΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ 

(ECTS)

Ευέλικτες μέθοδοι διοίκησης
(ευέλικτες μέθοδοι διοίκησης, ευέλικτη διαχείριση έργων) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 7,5

Η επιστήμη της Διοίκησης Έργων, θεμελιώδεις έννοιες διοίκησης έργων, 
χαρτοφυλακίων και προγραμμάτων 
(Γενικά θέματα διοίκησης, κύκλος ζωής του έργου και του προγράμματος, 
εύρος του έργου, διαχείριση των μεγεθών του (χρόνος, κόστος και οικονο-
μικά, ποιότητα, κίνδυνοι στα έργα), διοίκηση της συντήρησης του έργου)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 7,5

Εταιρική Στρατηγική και Ευελιξία (Στρατηγική και οργανισμός, στρατηγι-
κή έργων, διοίκηση - διεργασίες, πρότυπα και πλαίσια, εμπλεκόμενοι και 
συμφέροντα, έργα και προγράμματα/χαρτοφυλάκια, προετοιμασία του 
οργανισμού για αλλαγές)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 7,5

Δεξιότητες και εκπαίδευση στην ευελιξία (Επικοινωνία, ανάπτυξη δεξιοτή-
των, διαχείριση γνώσης, διενέξεις και κρίσεις, διαπραγματεύσεις, DevOps 
τεχνικές μάθησης)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 7,5
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ
Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΕΙΔΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ 

(ECTS)

Δυναμική των Ομάδων και Ηγεσία
(Οργανωσιακή συμπεριφορά, κουλτούρα, διοίκηση ομάδων) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 7,5

Σύγχρονες και ποσοτικές μέθοδοι 
(σύγχρονα συστήματα διοίκησης, επιχειρησιακή έρευνα, 
λήψη αποφάσεων)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 7,5

Οικονομική των επιχειρήσεων 
(χρηματοοικονομική διοίκηση, κοστολόγηση έργων, 
επιχειρηματικός κίνδυνος)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 7,5

Σεμινάρια Μεθοδολογίας Έρευνας
(Ερευνητικές μέθοδοι και πρόταση θέματος ΜΔΕ) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 7,5

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
(Διπλωματική εργασία, Ερευνητικές μέθοδοι και πρόταση θέματος ΜΔΕ) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 30

ΣΥΝΟΛΟ 90

Εκτός από τη διδασκαλία μαθημάτων του Π.Μ.Σ., μπο-
ρεί να γίνονται και παράλληλες εκπαιδευτικές και ερευ-
νητικές δραστηριότητες, όπως ημερίδες, συνέδρια, δια-
λέξεις, εκδόσεις βιβλίων και ειδικών μελετών, ανάληψη 
ερευνητικών προγραμμάτων, εκπαιδευτικές επισκέψεις 
και προπαρασκευαστικά εισαγωγικά μαθήματα.

Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η Ελλη-
νική. Δύναται να είναι και η Αγγλική. Η μεταπτυχιακή 
διπλωματική εργασία δύναται να εκπονηθεί και στην 
αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ΕΔΜ για την από-
κτηση του ΔΜΣ ορίζεται κατ' ανώτατο όριο σε τριάντα 
(30) άτομα κατ' έτος. Δίνεται η δυνατότητα απαλλαγής 
από τα τέλη φοίτησης σε όσους μεταπτυχιακούς φοιτη-
τές το δικαιούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
35 του ν. 4485/2017.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πλέον του αριθμού επιτυχό-
ντων ένας (1) υπότροφος του ΙΚΥ που πέτυχε στο σχετικό 
διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του 
γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ. και ένας (1) αλλο-
δαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους. Με απόφαση 
της Συνέλευσης ο αριθμός των υποτρόφων μπορεί να 
αυξάνεται.

Τα μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ που πλη-
ρούν τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο Π.Μ.Σ. μπορούν 
μετά από αίτηση τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι, 
και μόνο ένας κατ' έτος και ανά Π.Μ.Σ., σύμφωνα με τους 
ειδικότερους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 45, 
μόνο σε Π.Μ.Σ. που οργανώνεται σε Τμήμα του Ιδρύ-
ματος όπου υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με το 
αντικείμενο του τίτλου σπουδών και του έργου που επι-
τελούν στο οικείο Ίδρυμα.

Άρθρο 8 
Προσωπικό

Σύμφωνα με τον ν. 4485/2017, στο Π.Μ.Σ. θα διδάξουν 
κατά 60% μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ομότιμοι καθηγητές και δι-
δάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 του Τμήματος 
Διοίκησης Επιχειρήσεων. Το υπόλοιπο 40 % αποτελείται 
από καταξιωμένους επιστήμονες (διδάκτορες) και καθη-
γητές άλλων Τμημάτων.

Άρθρο 9 
Υλικοτεχνική Υποδομή

Η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος 
Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών και 
Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 
καθώς και οι υποδομές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 
καλύπτουν τις ανάγκες λειτουργίας του Π.Μ.Σ. (αίθουσες 
διδασκαλίας, εργαστήρια, βιβλιοθήκες, οπτικοακουστικά 
μέσα, εργαστήρια, Η/Υ και άλλα).

Άρθρο 10 
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. «Ευέλικτες Μέθοδοι Διοίκησης» θα λειτουρ-
γήσει από το Ακαδημαϊκό Έτος 2020 -2021 έως 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 τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) και 
της υπ’ αρ. 216772/Ζ1/08-12-2017 (Β΄ 4334) υπουργικής 
απόφασης το 70% του ετήσιου συνολικού κόστους λει-
τουργίας αφορά στα λειτουργικά έξοδα του Π.Μ.Σ. και 
το 30% για κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Ιδρύματος. 
Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός ανέρχεται στο 
ποσό των 63.000 € και αναλύεται σε κατηγορίες δαπα-
νών ως ακολούθως:
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 70%

1. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 1.000 €

2. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές 4.000 €

3. Δαπάνες αναλωσίμων 1.000 €

4. Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ. 1.000 €

5. Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς 1.000 €

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

27.000 €

7. Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των ΑΕΙ που συμμετέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ. 0 €

8. Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 0 €

9 Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης 8.000 €

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

1.100 €

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 30%

11. Λειτουργικά Έξοδα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 18.900 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 63.000 €

Η κύρια πηγή εσόδων για το Π.Μ.Σ. είναι τα τέλη φοίτησης των φοιτητών που ανέρχονται στο ποσό των 3000 € 
ανά φοιτητή (πέραν των φοιτητών που εισάγονται με απαλλαγή διδάκτρων βάσει των διατάξεων του άρθρου 35 
του ν. 4485/2017).

ΕΣΟΔΑ ΠΟΣΟ

1. Προϋπολογισμός ΑΕΙ και Συνεργαζόμενων Φορέων 0,00 €

2. Προϋπολογισμός ΥΠΠΕΘ 0,00 €

3. Δωρεές, Παροχές, Κληροδοτήματα, Χορηγίες, Φορέων Δημοσίου Τομέα 0,00 €

4. Πόροι Ερευνητικών Προγραμμάτων 0,00 €

5. Πόροι Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Άλλων Διεθνών Οργανισμών 0,00 €

6. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) 0,00 €

7. Κάθε Άλλη Νόμιμη Αιτία 0,00 €

8. Τέλη Φοίτησης (30 φοιτητές - 30% = 21 φοιτητές x 3000 €/έτος) 63.000 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 63.000 €

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Βόλος, 30 Ιουνίου 2020

Ο Πρύτανης

ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02029722007200008*
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