
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργα-
σίας και υπερωριακής εργασίας τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες των υπαλλήλων της υπηρε-
σίας καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού, πρασί-
νου και του Γραφείου Πολιτικής προστασίας του 
Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστα-
σίας του Δήμου Ναυπλιέων, για το β΄ εξάμηνο 
έτους 2018.

2 Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Πρόγραμμα Μετα-
πτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστή-
ματα» του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής 
Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

3 Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Δίπλωμα Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην Στατιστική» του 
Τμήματος Στατιστικής της Σχολής Επιστημών και 
Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών.

4 Έγκριση υπερωριών Β΄εξαμήνου 2018 της Εται-
ρείας Διαχείρισης Αποβλήτων Κεφαλονιάς και 
Ιθάκης Α.Ε.Ο.Τ.Α. (ΕΔΑ-ΚΙ Α.Ε.Ο.Τ.Α.).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Aριθμ. 672 (1)
Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργα-
σίας και υπερωριακής εργασίας τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες των υπαλλήλων της υπηρε-
σίας καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού, πρασί-
νου και του Γραφείου Πολιτικής προστασίας του 
Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστα-
σίας του Δήμου Ναυπλιέων, για το β΄ εξάμηνο 
έτους 2018. 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του ν. 3463/2006 «Δη-

μοτικός και Κοινοτικός Κώδικας».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 3584/2007 περί 
«Κύρωσης του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοι-
νοτικών Υπαλλήλων».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015.
5. Την με αριθ. πρωτ. 9155/31-5-2018 βεβαίωση των 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπλιέων.
6. Την αριθμ. 17/2014 όμοια απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Ναυπλιέων, περί καθιέρωσης 
24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας κατά τις Κυ-
ριακές και εξαιρέσιμες ημέρες της Υπηρεσίας Καθαριό-
τητας και Ηλεκτροφωτισμού, η οποία δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 636 /τεύχος Β΄/13-3-2014.

7. Την έκτακτη και κατεπείγουσα ανάγκη που προέκυ-
ψε για την αποκομιδή απορριμμάτων και τις εργασίες 
αντιμετώπισης επειγουσών και εκτάκτων εποχικών ανα-
γκών του Δήμου Ναυπλιέων κατά τις Κυριακές και αργίες, 
η οποία ανάγκη δημιουργήθηκε λόγω της νέας δομής 
του Καλλικρατικού δήμου, ο οποίος προήλθε από την 
συνένωση τεσσάρων Δήμων, (Ναυπλίου, Μιδέας, Ασίνης 
και Τίρυνθας), με αποτέλεσμα να αυξηθούν οι ανάγκες 
στον τομέα της καθαριότητας - ηλεκτροφωτισμού.

Ο Δήμος Ναυπλιέων αποτελεί έναν από τους πρωτεύο-
ντες τουριστικούς προορισμούς της χώρας μας καθ΄ όλη 
τη διάρκεια του έτους και ιδίως τους καλοκαιρινούς μήνες, 
γεγονός που συνεπάγεται αυξημένες ανάγκες καθαριότη-
τας ιδιαίτερα τις Κυριακές και αργίες. Αυτό μπορεί να γίνεται 
μόνο με επιπλέον απασχόληση του εναπομείναντος ερ-
γατοτεχνικού προσωπικού (αφού το προσωπικό που συ-
νταξιοδοτείται δεν αντικαθίσταται εδώ και 5 έτη) κατά την 
περίοδο των Απόκρεω, της 25ης Μαρτίου του Πάσχα της 
Πρωτομαγιάς, Αγίου Πνεύματος κ.λπ. τοπικών και Εθνικών 
Εορτών - Αργιών όλο το έτος 2017 την παραμονή ανήμερα 
και την επόμενη κάθε εορτής και αργίας οπότε και παράγε-
ται μεγάλος όγκος σκουπιδιών και απορριμμάτων.

Συγκεκριμένα:
Η αποκομιδή απορριμμάτων από ξενοδοχειακές μο-

νάδες, ενοικιαζόμενα διαμερίσματα, επιχειρήσεις εστί-
ασης κ.λπ. απαιτείται να γίνεται διαρκώς ώστε να μην 
ενοχλούνται οι κάτοικοι και επισκέπτες. Η υπηρεσία κα-
θαριότητας και ηλεκτροφωτισμού χρειάζεται εργατικό 
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προσωπικό ώστε να μη μείνουν εκτεθειμένα τα απορρίμματα τα Σαββατοκύριακα, γεγονός που θα δημιουργήσει 
εστίες μόλυνσης και οπωσδήποτε αρνητική εικόνα για την πόλη.

8. Το ότι στο Δήμο Ναυπλιέων έχει συσταθεί το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας σύμφωνα με τον ν. 3852/2010.
9. Την με αριθμό 167/18-2-2015 και 175/26-2-2018 αποφάσεις Δημάρχου Ναυπλιέων για την απασχόληση των 

υπαλλήλων στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας.
10. Την αριθμ. 224/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ναυπλιέων, περί καθιέρωσης λειτουρ-

γίας όλες τις ημέρες του μήνα σε εικοσιτετράωρη βάση καθώς και τις Κυριακές και τις ημέρες αργίας του Γραφείου 
Πολιτικής Προστασίας του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας της Διεύθυνσης Καθαριότητας, 
Περιβάλλοντος και Πρασίνου.

11. Την αριθμ. 137349/10-7-2017 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2511/τ.Β΄/20-7-2017 και με την οποία αποφασίστηκε 
η καθιέρωση λειτουργίας όλες τις ημέρες του μήνα σε εικοσιτετράωρη βάση καθώς και τις Κυριακές και τις ημέρες 
αργίας του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας τ ης Διεύθυνσης 
Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πρασίνου.

12. Το γεγονός ότι στο Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας, κρίνεται αναγκαία η υπερωριακή απασχό-
ληση των υπαλλήλων διότι συντονίζουν τους τοπικούς φορείς κατά την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και πάντα σε 
συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, του Περιφερειακού Γραφείου Πολιτικής Προστασίας αλλά 
και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ναυπλίου. Ιδιαίτερα όταν βάσει της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας ο 
βαθμός επικινδυνότητας πυρκαγιών είναι υψηλός (σε κλίμακα μέτρησης 1-5), τότε οι ομάδες πυρασφάλειας εκτελούν 
περιπολίες πυρασφάλειας κατά τις ώρες υψηλού κινδύνου. Το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας σχεδιάζει τις ώρες και 
τα μέρη των περιπολιών και επιβλέπει το έργο των ομάδων με παρουσία πάντοτε υπαλλήλου, αποφασίζουμε:

Α. Καθιερώνουμε την απογευματινή υπερωριακή εργασία καθ΄ υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργα-
σίας για την αντιμετώπιση έκτακτης και κατ΄ επείγουσας ανάγκης της υπηρεσίας Καθαριότητας-ηλεκτροφωτισμού, 
κατά τις απογευματινές ώρες μέχρι τη 22η ώρα εντός των ορίων που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 20 του 
ν. 4354/15 για το β΄ εξάμηνο του 2018 ως κάτωθι:

- Μόνιμοι Υπάλληλοι

Κλάδος-ειδικότητα Αριθμός 
υπαλλήλων

Ώρες 
ανά εξάμηνο Χρονικό διάστημα υπερωριακής απασχόλησης

ΥΕ 16 εργάτες καθαριότητας 22 120 Από την 1/7/2018 έως την 31/12/2018

ΥΕ Εργατών νεκροταφείων 1 120 Από την 1/7/2018 έως την 31/12/2018

ΥΕ επιστατών καθαριότητας 1 120 Από την 1/7/2018 έως την 31/12/2018

ΔΕ 28 χειριστών μηχανημά-
των έργου 2 120 Από την 1/7/2018 έως την 31/12/2018

ΔΕ 29 οδηγών αυτοκινήτων 16 120 Από την 1/7/2018 έως την 31/12/2018

ΔΕ 24 ηλεκτρολόγος 1 120 Από την 1/7/2018 έως την 31/12/2018

- Υπάλληλοι αορίστου χρόνου

Κλάδος – ειδικότητα Αριθμός 
υπαλλήλων

Ώρες 
ανά εξάμηνο Χρονικό διάστημα υπερωριακής απασχόλησης

ΥΕ 16 εργάτες καθαριότητας 2 120 Από την 1/7/2018 έως την 31/12/2018

ΥΕ 16 εργάτες καθαριότητας 10 120 Από την 1/7/2018 έως την 31/12/2018

Β. Καθιερώνουμε την υπερωριακή εργασία τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες καθ΄ υπέρβαση της υποχρεωτικής 
εβδομαδιαίας εργασίας για την αντιμετώπιση έκτακτης και κατ΄ επείγουσας ανάγκης της υπηρεσίας καθαριότητας- 
ηλεκτροφωτισμού εντός των ορίων που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/15 όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει για το β΄ εξάμηνο του 2018 ως κάτωθι:

- Μόνιμοι Υπάλληλοι

Κλάδος - ειδικότητα Αριθμός
υπαλλήλων

Ώρες 
ανά εξάμηνο Χρονικό διάστημα υπερωριακής απασχόλησης

ΥΕ 16 εργάτες καθαριότητας 22 180 Από την 1/7/2018 έως την 31/12/2018

ΥΕ Εργατών νεκροταφείων 1 180 Από την 1/7/2018 έως την 31/12/2018
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ΥΕ επιστατών καθαριότητας 1 180 Από την 1/7/2018 έως την 31/12/2018

ΔΕ 28 χειριστών μηχανημάτων 
έργου 2 180 Από την 1/7/2018 έως την 31/12/2018

ΔΕ 29 οδηγών αυτοκινήτων 16 180 Από την 1/7/2018 έως την 31/12/2018

ΔΕ 24 Ηλεκτρολόγος 1 180 Από την 1/7/2018 έως την 31/12/2018

- Υπάλληλοι αορίστου χρόνου

Κλάδος – ειδικότητα Αριθμός 
υπαλλήλων

Ώρες 
ανά εξάμηνο Χρονικό διάστημα υπερωριακής απασχόλησης

ΥΕ 16 εργάτες καθαριότητας 2 180 Από την 1/7/2018 έως την 31/12/2018

- Υπάλληλοι ορισμένου χρόνου

Κλάδος – ειδικότητα Αριθμός 
υπαλλήλων

Ώρες 
ανά εξάμηνο Χρονικό διάστημα υπερωριακής απασχόλησης

ΥΕ 16 εργάτες καθαριότητας 10 180 Από την 1/7/2018 έως την 31/12/2018
Ορίζουμε υπεύθυνο για την παρακολούθηση και τον έλεγχο παροχής υπερωριακής απασχόλησης τον αρμόδιο 

Αντιδήμαρχο Καθαριότητας του Δήμου Ναυπλιέων.
Γ. Καθιερώνουμε την απογευματινή υπερωριακή εργασία καθ΄ υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας ερ-

γασίας του Γραφείου πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση έκτακτης και κατ΄ επείγουσας ανάγκης κατά τις 
απογευματινές ώρες μέχρι τη 22η ώρα εντός των ορίων που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/15 
για το β΄ εξάμηνο του 2018 ως κάτωθι:

Κλάδος – ειδικότητα Αριθμός 
υπαλλήλων Ώρες ανά εξάμηνο Χρονικό διάστημα υπερωριακής απασχόλησης

ΔΕ Διοικητικών 2 120 Από την 1/7/2018 έως την 31/12/2018

ΔΕ 5 Δομικών έργων 1 120 Από την 1/7/2018 έως την 31/12/2018

ΔΕ Ειδικός Γεωγραφικών
Συστημάτων GIS 1 120 Από την /7/2018 έως την 31/12/2018

ΔΕ 30 υδραυλικών 1 120 Από την 1/7/2018 έως την 31/12/2018

Δ. Καθιερώνουμε την υπερωριακή εργασία τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες καθ΄ υπέρβαση της υποχρεωτικής 
εβδομαδιαίας εργασίας για την αντιμετώπιση έκτακτης και κατ΄ επείγουσας ανάγκης του Γραφείου Πολιτικής Προ-
στασίας του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος 
και Πρασίνου εντός των ορίων που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/15 όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει για το β΄ εξάμηνο του 2018 ως κάτωθι:

Κλάδος – ειδικότητα Αριθμός 
υπαλλήλων Ώρες ανά εξάμηνο Χρονικό διάστημα υπερωριακής απασχόλησης

ΔΕ Διοικητικών 2 96 Από την 1/7/2018 έως την 31/12/2018

ΔΕ 5 Δομικών έργων 1 96 Από την 1/7/2018 έως την 31/12/2018

ΔΕ Ειδικός Γεωγραφικών 
Συστημάτων GIS 1 96 Από την 1/7/2018 έως την 31/12/2018

ΔΕ 30 υδραυλικών 1 96 Από την 1/7/2018 έως την 31/12/2018

Ορίζουμε υπεύθυνο για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της παροχής υπερωριακής απασχόλησης για το 
Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Καθαριότητας του Δήμου και σε 
περίπτωση απουσίας του το νόμιμο αναπληρωτή του.

Η απαιτούμενη δαπάνη για τις υπερωρίες β΄ εξαμήνου έτους 2018 που θα προκύψει από την ως άνω υπερωρια-
κή απασχόληση θα βαρύνει τους κωδικούς αριθμούς του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού 
έτους 2018 ως εξής:

Κ.Α.20.6012.001 (αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων) πίστωση ύψους 65.000,00€, ΚΑ 20.6022.001 
(αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων αορίστου χρόνου) πίστωση ύψους 3.000,00€, ΚΑ 20.6042.001 
(αποζημίωση υπερωριακής εργασίας εκτάκτων υπαλλήλων)πίστωση ύψους 9.000€, ΚΑ 20.6051.001 (ΕΦΚΑ σε είδος) 
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πίστωση ύψους 2.795,00€, ΚΑ 20.6051.003 (ΕΤΕΑ εργο-
δότη μονίμων υπαλλήλων) πίστωση ύψους 2.275,00€, 
ΚΑ 20.6051.004 (εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης) 
πίστωση ύψους 4.335,00€, ΚΑ 20.6051.005 (ΕΦΚΑ σε 
χρήμα) πίστωση ύψους 162,50€, ΚΑ 20.6052.001(ΙΚΑ 
εργοδότη υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου) 
πίστωση ύψους 900,00€, ΚΑ 20.6054.001(ΙΚΑ εργοδό-
τη έκτακτου προσωπικού) πίστωση ύψους 3.000 €, ΚΑ 
45.6012.001 (αποζημίωση υπερωριακής εργασίας) πί-
στωση ύψους 1.050,00€, ΚΑ 45.6051.001 (ΕΦΚΑ σε είδος)
πίστωση ύψους 45,15€, ΚΑ 45.6051.002 (ΕΤΕΑ εργοδότη) 
πίστωση ύψους 36,75€ και ΚΑ 45.6051.003 (εργοδοτι-
κή εισφορά υπέρ σύνταξης) πίστωση ύψους 70,04€, ΚΑ 
45.6051.004 (ΕΦΚΑ σε χρήμα) πίστωση ύψους 2,63€.

Κ.Α. 25.6012.001 (αποζημίωση υπερωριακής εργασίας) 
πίστωση ύψους 1.500,00€,Κ.Α. 25.6051.001 (ΕΦΚΑ σε 
είδος) πίστωση ύψους 64,50€, Κ.Α. 25.6051.002 (ΕΤΕΑ 
εργοδότη) πίστωση ύψους 52,50€, Κ.Α.25.6051.003 
(εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης) πίστωση ύψους 
100,05,Κ.Α.25.6051.004 (ΕΦΚΑ σε χρήμα)πίστωση ύψους 
3,75€, ΚΑ 30.6012.001(αποζημίωση υπερωριακής εργα-
σίας) πίστωση ύψους 1.000,00€, ΚΑ 30.6051.001 (ΕΦΚΑ 
σε είδος) πίστωση ύψους 43,00€, ΚΑ 30.6051.002 (ΕΤΕΑ 
εργοδότη) πίστωση ύψους 35,00€, ΚΑ 30.6051.007 (εργο-
δοτική εισφορά υπέρ σύνταξης) πίστωση ύψους 66,70€, 
Κ.Α. 30.6051.008 (ΕΦΚΑ σε χρήμα) πίστωση ύψους 7,50€, 
Κ.Α. 35.6012.001 (αποζημίωση υπερωριακής εργασίας)
πίστωση ύψους 3.000,00€, Κ.Α. 35.6051.001 (ΕΦΚΑ σε 
είδος) πίστωση ύψους 129,00€, ΚΑ 35.6051.002 (ΕΤΕΑ ερ-
γοδότη) πίστωση ύψους 105,00€, ΚΑ 35.6051.004 (εργο-
δοτική εισφορά υπέρ σύνταξης) πίστωση ύψους 200,10€, 
ΚΑ 35.6051.005 (ΕΦΚΑ σε χρήμα) πίστωση ύψους 2,50€

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ναύπλιο, 31 Μαΐου 2018

Ο Δήμαρχος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ

Ι

    Αριθμ. 3879 (2)
Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Πρόγραμμα Μετα-

πτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστή-

ματα» του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής 

Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας 

του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
(Αριθμ. Συνεδρίασης 10η/29-03-2018) 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λει-

τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114) ιδίως τα άρθρα 32 
και 85,

2. τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (Α΄ 189) «Διασφάλιση 
της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα με-

ταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Πα-
ράρτημα Διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

3. την εισήγηση του Τμήματος Πληροφορικής της Σχο-
λής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών όπως αυτή δια-
μορφώνεται από τα απόσπασμα πρακτικών των αποφά-
σεων της Συνέλευσης του (συνεδρίες 6η/14-2-2018 και 
7η/ 21.03.2018),

4. την 2138/28.03.2018 εισήγηση της Επιτροπής Με-
ταπτυχιακών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών,

5. το με αρ. πρωτ. 1343/5-7-2012 έγγραφο της ΑΔΙΠ 
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξω-
τερική αξιολόγηση του Τμήματος Πληροφορικής της 
Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας 
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,

6. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋ-
πολογισμού του Ιδρύματος, ούτε σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζει:

την επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Πρόγραμμα Μεταπτυχια-
κών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα» από το 
ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, το οποίο οργανώνεται 
από το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών 
και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών σύμφωνα με τις κείμενες δι-
ατάξεις.

Άρθρο 1
Γνωστικό Αντικείμενο

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πλη-
ροφοριακά Συστήματα έχει ως αντικείμενο την παροχή 
εξειδικευμένων γνώσεων, μεταπτυχιακού επιπέδου, στον 
τομέα των Πληροφοριακών Συστημάτων προς πτυχι-
ούχους ΑΕΙ.

Το πρόγραμμα αποβλέπει στη θεραπεία των εξής επι-
μέρους γνωστικών πεδίων: (α). Ασφάλεια πληροφορια-
κών συστημάτων και υποδομών, (β). Δικτυοκεντρικά και 
διάχυτα πληροφοριακά συστήματα, (γ). Επιχειρησιακά 
πληροφοριακά συστήματα, (δ). Πληροφοριακά συστή-
ματα μεγάλης κλίμακας, (ε). Συστήματα διαχείρισης 
γνώσης και (στ). Τεχνολογία λογισμικού και ανάπτυξη 
πληροφοριακών συστημάτων.

Άρθρο 2
Τίτλος Απονεμόμενου Διπλώματος - Ειδικεύσεις

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει 
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στα Πληρο-
φοριακά Συστήματα (MSc in Information Systems).

Άρθρο 3
Κατηγορίες Πτυχιούχων που Γίνονται Δεκτοί

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται 
δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ, 
της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 34 του ν. 4485/2017 
όπως αυτές εξειδικεύονται στον Κανονισμό Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών του Π.Μ.Σ.
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Άρθρο 4
Πιστωτικές Μονάδες - Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ΠΜ) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ανέρχεται σε ενενήντα (90).
Το πρόγραμμα διδασκόμενων και εξεταζόμενων μαθημάτων ορίζεται, αναλυτικά, ως εξής:

Α΄ Εξάμηνο (κάθε φοιτητής παρακολουθεί και τα πέντε (5) ΠΜ

Ανάλυση Επιχειρησιακών Συστημάτων 6

Διαχείριση Ασφάλειας Πληροφοριών και Προστασίας Υποδομών 6

Δίκτυα Επικοινωνιών και Υπολογιστών 6

Μέθοδοι Ανάπτυξης και Αρχιτεκτονικές Συστημάτων 6

Συστήματα Διαχείρισης Δεδομένων Μεγάλης Κλίμακας 6

Σύνολο Α΄ εξαμήνου 30

Β΄ Εξάμηνο (κάθε φοιτητής επιλέγει το 1ο μάθημα της κατάστασης και επιπλέον τέσσερα (4)
μαθήματα από τα υπόλοιπα)

Στοιχεία Οργάνωσης Επιχειρήσεων 6

Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων 6

Δίκαιο της Πληροφορίας 6

Ειδικά θέματα Σχεδίασης Βάσεων Δεδομένων 6

Ελεγκτική Πληροφοριακών Συστημάτων 6

Έλεγχος, Αξιοπιστία και Διασφάλιση Ποιότητας Λογισμικού 6

Εφαρμογές στον Παγκόσμιο Ιστό 6

Κρυπτογραφία και Εφαρμογές 6

Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα 6

Κινητά και Διάχυτα Συστήματα 6

Συστήματα Οργάνωσης Γνώσεων 6

Ψηφιακά Πειστήρια 6

Ψηφιακά Πολυμέσα 6

Σύνολο Β΄ εξαμήνου 30

Γ Εξάμηνο (κάθε φοιτητής επιλέγει και τα δύο (2))

Σεμινάριο Τεχνολογίας και Διοίκησης Πληροφοριακών Συστημάτων 5

Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας 25

Σύνολο Γ΄ εξαμήνου 30

Γενικό Σύνολο 90

Τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να γίνει με αποφά-
σεις των αρμοδίων οργάνων σύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Το παραπάνω ΠΜΣ παρέχεται και ως Μερικής Φοίτησης. Η ανακατανομή των μαθημάτων στο Τμήμα Μερικής 
Φοίτησης γίνεται με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και θα περιλαμβάνεται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του ΠΜΣ.

Άρθρο 5
Γλώσσα Διεξαγωγής

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα διεξάγεται στην ελληνική γλώσσα

Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια φοίτησης

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα 
για το Τμήμα Πλήρους Φοίτησης και σε τέσσερα (4) εξάμηνα για το Τμήμα Μερικής Φοίτησης.
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Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται, κατ΄ ανώτατο 
όριο, σε τριάντα πέντε (35) μεταπτυχιακούς φοιτητές, 
ανά έτος και ανά Τμήμα Φοίτησης, άρα συνολικά σε 
εβδομήντα (70).

Άρθρο 8
Τέλη Φοίτησης

Τα τέλη φοίτησης για την παρακολούθηση του Προ-
γράμματος ορίζονται σε 4.000 € για το Τμήμα Πλήρους 
Φοίτησης και 7.000 € για το Τμήμα Μερικής Φοίτησης.

Άρθρο 9
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουρ-
γήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2028-2029. 

 Αθήνα, 1 Ιουνίου 2018

Ο Πρύτανης

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. 3881 (3)
Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Δίπλωμα Μεταπτυ-

χιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην Στατιστική» του 

Τμήματος Στατιστικής της Σχολής Επιστημών και 

Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
(Αριθμ. Συνεδρίασης 11η/17.04.2018) 

Έ χοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λει-

τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄114), ιδίως τα άρθρα 32 
και 85,

2. τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (Α΄ 189) «Διασφάλιση 
της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα με-
ταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Πα-
ράρτημα Διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

3. την εισήγηση του Τμήματος Στατιστικής της Σχο-
λής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών όπως αυτή δια-
μορφώνεται από τα αποσπάσματα πρακτικών των απο-
φάσεων της Συνέλευσης του (συνεδρίες 10η/15.02.2018, 
11η/23.03.2018 και 12η/03.04.2018),

4. την 2408/13.04.2018 εισήγηση της Επιτροπής Με-
ταπτυχιακών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών,

5. Το 1526/26.05.2014 έγγραφο της Α.ΔΙ.Π. από το 
οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξι-
ολόγηση του Τμήματος Στατιστικής της Σχολής Επιστη-
μών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών,

6. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής 

δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋ-
πολογισμού του Ιδρύματος, ούτε σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζει:

την επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Δ.Μ.Ε.) στη Στατιστική», και τίτλο στα αγγλικά 
«Master of Science (M.Sc.) in Statistics» από το ακαδημαϊκό 
έτος 2018-2019, το οποίο οργανώνεται από το Τμήμα 
Στατιστικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της 
Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 1
Γνωστικό Αντικείμενο

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με 
τίτλο «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Ε.) στη 
Στατιστική (Master of Science (Μ.Sc.) in Statistics)» έχει 
ως αντικείμενο την παροχή ειδικευμένων γνώσεων με-
ταπτυχιακού επιπέδου σε πτυχιούχους Ελληνικών και 
αναγνωρισμένων ξένων ΑΕΙ στους βασικούς τομείς της 
Στατιστικής και των Πιθανοτήτων.

Το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση των με-
ταπτυχιακών φοιτητών στα εξής γνωστικά πεδία: α) Θε-
ωρία Πιθανοτήτων, β) Θεωρία Στατιστικής Συμπερασμα-
τολογίας γ) Εφαρμοσμένη Στατιστική, δ) Υπολογιστική 
Στατιστική, ε) Θεωρία και Εφαρμογές των Στοχαστικών 
Διαδικασιών.

Άρθρο 2
Τίτλος Απονεμόμενου Διπλώματος - Ειδικεύσεις

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει 
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη Στατι-
στική (Μ.Sc. in STATISTICS).

Άρθρο 3
Κατηγορίες Πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί 

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται 
δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών 
ΑΕΙ, της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλο-
δαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του 
ν. 4485/2017, όπως αυτές εξειδικεύονται στον Κανονισμό 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ..

Άρθρο 4
Πιστωτικές Μονάδες - Πρόγραμμα Μαθημάτων

1. Το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από 3 εξάμηνα. 
Για τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος απαιτείται 
η επιτυχής παρακολούθηση συνολικά 12 μαθημάτων. 
Στο πρώτο εξάμηνο προσφέρονται 4 μαθήματα τα οποία 
είναι υποχρεωτικά για όλους τους φοιτητές. Στο δεύτε-
ρο εξάμηνο προσφέρονται τρεις ομάδες μαθημάτων 
(Applied Statistics, Computational Statistics, Stochastics). 
Η κάθε ομάδα περιέχει 5 μαθήματα. Οι φοιτητές επιλέ-
γουν 2 ομάδες μαθημάτων και από την κάθε ομάδα 
επιλέγουν 4 μαθήματα. Στο τρίτο εξάμηνο οι φοιτητές 
εκπονούν μία διπλωματική εργασία.

2. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων του προγράμ-
ματος είναι 90.

3. Το πρόγραμμα διδασκόμενων και εξεταζόμενων 
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μαθημάτων ορίζεται αναλυτικά ως εξής:
Α΄ Εξάμηνο Π.Μ.
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Πιθανότητες και Στατιστική Συμπερασματολογία 7,5
Υπολογιστική Στατιστική 7,5
Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα 7,5
Ανάλυση Δεδομένων 7,5

Σύνολο Α΄ Εξαμήνου 30
Β΄ Εξάμηνο
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ (επιλογή 8 από 15)
Applied Statistics
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ (τέσσερα μαθήματα από πέντε)
Ανάλυση Χρονοσειρών 4
Βιοστατιστική 4
Προχωρημένες Μέθοδοι Δειγματοληπτικών Ερευνών 3,5
Εφαρμοσμένη Στοχαστική Μοντελοποίηση 3,5
Topics in Applied Statistics 3,5
Απαιτούμενος συνολικός αριθμός ΠΜ 15
Computational Statistics
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ (τέσσερα μαθήματα από πέντε)
Μοντέλα Bayes στη Στατιστική 4
Χρηματοοικονομική Οικονομετρία 4
Στατιστική Μάθηση 3,5
Στατιστική για Μεγάλο Όγκο Δεδομένων 3,5
Topics in Computational Statistics 3,5
Απαιτούμενος συνολικός αριθμός ΠΜ 15
Stochastics
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ (τέσσερα μαθήματα από πέντε)
θεωρία Πιθανοτήτων 4
Προχωρημένες Στοχαστικές Διαδικασίες 4
Στοχαστικά Μοντέλα στα Χρηματοοικονομικά 3,5
Στοχαστικά Μοντέλα στην Επιχειρησιακή Έρευνα 3,5
Topics in Stochastics 3,5
Απαιτούμενος συνολικός αριθμός ΠΜ 15

Σύνολο Β΄ Εξαμήνου 30
Γ΄ Εξάμηνο
Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας 30

Σύνολο Γ΄ Εξαμήνου 30
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 90

4. Οι φοιτητές μπορούν να εκπονήσουν πρακτική άσκηση χωρίς προσμέτρηση διδακτικών μονάδων.
5. Τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να γίνει με απο-

φάσεις των αρμοδίων οργάνων σύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Άρθρο 5
Γλώσσα Διεξαγωγής

Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η αγγλική με δυνατότητα προσφοράς τους και στην Ελληνική. 
Η γλώσσα συγγραφής της διπλωματικής εργασίας είναι η αγγλική.

Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια φοίτησης

Η χρονική διάρκεια φοίτησης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών, στα οποία περιλαμβάνεται
και ο χρόνος εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας. Τα εξάμηνα σπουδών νοούνται σύμφωνα
με την παρ. 5 του άρθρου 33 του ν. 4009/2011.
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Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών ορίζεται κατ΄ ανώτατο όριο στους σαράντα 
(40) μεταπτυχιακούς φοιτητές κατ΄ έτος.

Άρθρο 8
Τέλη Φοίτησης

Τα τέλη φοίτησης για την παρακολούθηση του Προ-
γράμματος ορίζονται σε τέσσερις χιλιάδες ευρώ (4.000 €).

Άρθρο 9
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουρ-
γήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2028-2029. 

 Αθήνα, 1 Ιουνίου 2018

Ο Πρύτανης

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ

I

    Αριθμ. 102/2018 (4)
Έγκριση υπερωριών Β΄εξαμήνου 2018 της Εται-

ρείας Διαχείρισης Αποβλήτων Κεφαλονιάς και 

Ιθάκης Α.Ε.Ο.Τ.Α. (ΕΔΑ-ΚΙ Α.Ε.Ο.Τ.Α.). 

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ 
ΙΘΑΚΗΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α.» ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ 
«ΕΔΑ-ΚΙ Α.Ε.Ο.Τ.Α.»  

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της περιπτ. 12 της υποπαραγρ. Γ1 της 

παραγρ. Γ του ν. 4093/2012 (Α΄222) «Έγκριση Μεσοπρό-
θεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 -
2016 – Επείγουσα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012» 
στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων του δεύτερου κε-
φαλαίου του ν. 4354/2015(176/Α΄) που ανήκουν σε ΟΤΑ 
όπως η ΕΔΑ-ΚΙ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

2) Τις διατάξεις του άρθρου 20 «Αποζημίωση για ερ-
γασία καθ΄ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου – 
Αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση του υπο-
χρεωτικού ωραρίου του δεύτερου κεφαλαίου του 
ν. 4354/2015(176Α)» Μισθολογικές ρυθμίσεις των 
υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, 
των Νομικών Προσώπων Δημοσίου (ΝΠΔΔ) και Ιδιωτι-
κού Τομέα (ΝΠΙΔ) καθώς και των ΔΕΚΟ του κεφαλαίου 
Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314) και άλλες μισθολογικές 
διατάξεις.

3) Τις διατάξεις του άρθρου 176 του ν. 4261/2014 
(ΦΕΚ 107/05-05-2014) σύμφωνα με τις οποίες η καθι-
έρωση υπερωριακής εργασίας για το προσωπικό των 
Ν.Π.Ι.Δ. και των ΔΕΚΟ του κεφαλαίου Α του ν. 3429/2005 
(Α΄ 314) που υπάγονται στις διατάξεις του κεφαλαίου του 
δεύτερου του ν. 4354/2015 εκδίδεται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο του κάθε φορέα και δημοσιεύεται στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.

4) Το γεγονός ότι διαπιστώνεται η ανάγκη για 120 ώρες 
απλής (ανά εργαζόμενο) υπερωριακής απασχόλησης 
δώδεκα (12) εργαζομένων ΙΔΑΧ της Εταιρείας Διαχεί-
ρισης Αποβλήτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης Α.Ε.Ο.Τ.Α. για 
το β΄εξάμηνο 2018 (έως 31-12-2018) λόγω αυξημένων 
εκτάκτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών και 
υποχρεώσεων της Επιχείρησης που οφείλονται στην 
ιδιαιτερότητα και φύση του αντικειμένου της στον αυ-
ξημένο όγκο των απορριμμάτων κατά την διάρκεια του 
β΄εξαμήνου κάθε έτους λόγω της τουριστικής περιόδου.

5) Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη για την πλη-
ρωμή των υπερωριών των ανωτέρω εργαζομένων έχει 
εγγραφεί και βαρύνει τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό 
του έτους 2018 της Επιχείρησης και ειδικότερα τους Κ.Α. 
60.22 με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας ή 
λοιπές πρόσθετες αμοιβές ποσό 6.000 ευρώ» και 605100 
«Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων της ΕΔΑ-ΚΙ» με σύμ-
βαση αορίστου χρόνου.

Μετά από διαλογική συζήτηση, ομόφωνα αποφάσισε:
Την έγκριση - καθιέρωση απλής υπερωριακής απασχό-

λησης των δώδεκα (12) εργαζομένων της «Εταιρείας Δι-
αχείρισης Αποβλήτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης Α.Ε.Ο.Τ.Α.» 
οι οποίες κατά περίπτωση και ανά εργαζόμενο για το 
χρονικό διάστημα β΄εξαμήνου 2018 (έως 31-12-2018) 
ανέρχονται μέχρι τις εκατόν είκοσι ώρες (120) για απο-
γευματινή υπερωριακή εργασία εργασίμων ημερών.

Οι ανωτέρω ώρες αποτελούν ανώτατο όριο εξαμήνου 
(πλαφόν) Οι πραγματικές ώρες υπερωριών και η κατανο-
μή αυτών ανά απασχολούμενο θα εξαρτηθούν από τις 
εκάστοτε παρουσιαζόμενες υπηρεσιακές ανάγκες, θα 
πιστοποιούνται ανά μήνα με βεβαιώσεις των αρμοδίων 
προϊσταμένων και θα εγκρίνονται από τον Πρόεδρο ή 
τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΔΑ-ΚΙ Α.Ε.Ο.Τ.Α.

Η προκαλούμενη δαπάνη για την πληρωμή των υπε-
ρωριών βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2018 
της Επιχείρησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αργοστόλι, 4 Μαΐου 2018

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

ΠΑΝΑΓΗΣ ΒΑΝΔΩΡΟΣ  

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02023942206180008*
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