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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Αύξηση ωραρίου εργασίας υπαλλήλων κλάδου
ΥΕ Καθαριστών/Καθαριστριών σχολικών μονάδων του Δήμου Λευκάδας.

2

2η τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 681758(9156)/
31-10-2019 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, περί
παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων,
αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» σε Προϊστάμενους των
Υπηρεσιών Έδρας και της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας.

3

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για το Α’ εξάμηνο έτους 2022, υπαλλήλων του Αυτοτελούς
Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κομοτηνής.

4

Έγκριση υπερωριακής απογευματινής εργασίας, μέχρι 22η ώρα πέραν της υποχρεωτικής και
έγκριση για εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων
ημερών από 6η πρωινή -22η ώρα πέραν της υποχρεωτικής των υπαλλήλων του Δήμου Ληξουρίου
(μόνιμοι και ΙΔΑΧ) για το έτος 2022.

5

Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο: «Αναλυτική Μάρκετινγκ» του
Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Αύξηση ωραρίου εργασίας υπαλλήλων κλάδου
ΥΕ Καθαριστών/Καθαριστριών σχολικών μονάδων του Δήμου Λευκάδας.
Με την υπ’ αρ. 125/24.09.2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας, η οποία εκδόθηκε σύμ-

Αρ. Φύλλου 5755

φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 4368/2016
(Α’ 21), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 87 του
ν. 4483/2017 (Α’ 107), την 9/8402/16.03.2016 και την
33/39456/17.11.2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την 32664/11.11.2021 βεβαίωση της Διευθύντριας Διοικητικών Υπηρεσιών, την 28334/06.09.2021
αίτηση της ΕΙΡΗΝΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ, την 29167/20.09.2021 της
ΒΑΣΙΛΩ ΛΙΩΛΗ, την 29166/20.09.2021 αίτηση του ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΙΩΤΗ και την 29165/20.09.2021 αίτηση
της ΜΑΡΙΑΣ ΓΟΥΡΖΗ, εγκρίνεται η αύξηση του ωραρίου
εργασίας των υπαλλήλων κλάδου ΥΕ Καθαριστών/Καθαριστριών σχολικών μονάδων ΕΙΡΗΝΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ του
ΝΙΚΟΛΑΪ που απασχολείται στο Ειδικό Δημοτικό-Νηπιαγωγείο και στο ΕΕΕΚ, ΒΑΣΙΛΩ ΛΙΩΛΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ, που
απασχολείται στο Μουσικό Γυμνάσιο - Λύκειο, ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΙΩΤΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, που απασχολείται στα
Νηπιαγωγεία Βλυχού-Περιγιαλίου και ΜΑΡΙΑΣ ΓΟΥΡΖΗ
του ΙΩΑΝΝΗ που απασχολείται στο 5ο Νηπιαγωγείο Λευκάδας, με συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου μερικής απασχόλησης για τις δυο πρώτες
κατά μιάμιση (1,5) επιπλέον ώρα την ημέρα και για τους
επόμενους δυο κατά δυο (2) επιπλέον ώρες την ημέρα,
προκειμένου να καλυφθούν επιπλέον ανάγκες καθαριότητας των σχολικών μονάδων του Δήμου Λευκάδας
στο πλαίσιο ανάγκης περιορισμού της διασποράς του
κορωνοΐου COVID-19.
(Αριθμ. βεβ. της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
του Δήμου Λευκάδας: 2446/11.11.2021).
(Αριθμ. απόφ. Συντονιστή Α.Δ.Π.Δ.Ε.και Ι. (έλεγχος νομιμότητας: 186050/14.10.2021).
(Αριθμ. απόφ. τμήματος Τοπ. Αυτ/σης και Ν.Π. Κέρκυρας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νήσου, Δυτ.
Ελλάδας και Ιονίου.: 209541/17.11.2021).
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Τμήματος
ΜΑΡΙΑ ΚΡΕΜΟΝΑ
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Αριθμ. 725654(12364)
(2)
2η τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 681758(9156)/
31-10-2019 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, περί
παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων,
αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» σε Προϊστάμενους των
Υπηρεσιών Έδρας και της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας.
Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 160 και 186 του ν. 3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).
2. Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 6 του
ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση. Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (Α’ 85).
3. Τις διατάξεις του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα
Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ» (Α’ 26), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις ης περ. β της παρ. 2 του άρθρου 5 και
του άρθρου 7 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο,
Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).
5. Τις διατάξεις των άρθρων 9 και 18 του ν. 2690/1999
«Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» (Α’ 45), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98).
7. Την υπ’ αρ. 81320 + 77909/01.12.2016 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (Β’ 4302), με την οποία εγκρίθηκε η
τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (π.δ. 133/2010, Α’ 226).
8. Την υπ’ αρ. οικ. 681758(9156)/31-10-2019 απόφαση
της Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής
εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας (Β’ 4133), όπως τροποποιήθηκε
με την υπ΄αρ. 731245(9779)/3-12-2019 όμοια (Β’ 4643).
9. Την υπό στοιχεία ΔΟΑ/οικ.26601/10-10-2007 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την υπό στοιχεία
ΔΟΑ/οικ. 8638/26.03.2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί μείωσης υπογραφών στις διοικητικές πράξεις
και στα διοικητικά έγγραφα.
10. Την ανάγκη απλούστευσης διαδικασιών, για τη
σύντομη διεκπεραίωση υπηρεσιακών θεμάτων και την
εξασφάλιση της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας
των υπηρεσιών της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης και των υπηρεσιών Έδρας.
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11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ή της
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, απόφασίζουμε:
Την 2η Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 681758(9156)/3110-2019 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων
πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» (Β’ 4133),
ως ακολούθως:
1. Στο άρθρο 7, στην ενότητα Β.2) προστίθεται παρ.
«52.» ως εξής:
«52. Την έγκριση της έκθεσης ελέγχου για τη διαπίστωση αχρεώστητης ή παράνομης καταβολής χρηματικών
ποσών από διάφορα προγράμματα».
Κατά τα λοιπά η υπ’ αρ. οικ. 681758(9156)/31.10.2019
απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’
αρ. 731245(9779)/3-12-2019 όμοια (Β’ 4643), παραμένει
σε ισχύ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 17 Νοεμβρίου 2021
Η Αντιπεριφερειάρχης
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ
Ι

Αριθμ. απόφ. 5017
(3)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για το Α’ εξάμηνο έτους 2022, υπαλλήλων του Αυτοτελούς
Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κομοτηνής.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 36, 48 και 49 του
ν. 3584/2007.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015.
4. Την υπό στοιχεία 2/31029/ΔΕΠ/6.5.2016 εγκύκλιο
του Υπουργείου Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για
την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του ν.
4354/2015 (Α’ 176). ’’Μισθολογικές Ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) 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 (314 Α’) και άλλες μισθολογικές διατάξεις’’».
5. Την υπ’ αρ. 24/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 3477/11-03-2021
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης και δημοσιεύθηκε στο
Β’ 1420 καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και εξαίρεσης της εφαρμογής της πενθήμερης εργασίας του
Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας.
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6. Την ανάγκη καθιέρωσης εργασίας με αμοιβή πέρα από το κανονικό ωράριο ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες
ημέρες ή τις νυκτερινές ώρες, κατά την κείμενη νομοθεσία, επιτρέπεται μόνο για την αντιμετώπιση έκτακτων εποχικών ή όλως απρόβλεπτων υπηρεσιακών αναγκών, καθώς και για την εξυπηρέτηση των αναγκών των υπηρεσιών
που λειτουργούν σε 24ωρη βάση ή όλες τις ημέρες του μήνα.
7. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό έτους 2022 με τα εξής ποσά για κάθε Κωδικό Αριθμό:
ΚΑ70.6012.01. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές ποσού 4.500 €, αποφασίζουμε:
Εγκρίνεται η καθιέρωση αποζημίωσης για υπερωριακή εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού και προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου και εργασία κατά τις νυκτερινές ώρες καθώς και για τις Κυριακές και εξαιρέσιμες
ημέρες, για το Α’ εξάμηνο έτους 2022 ως εξής:
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ/
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Α.Για υπερωριακή
απογευματινή
εργασία μέχρι 22η
ώρα

Β.Για υπερωριακή Γ.Για εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων
εργασία από 22η πέραν της υποχρεωτικής
ώρα μέχρι 6η
πρωϊνή
πέρα από την
υποχρεωτική
α.από 6η πρωϊνή - β.από 22η ώρα - 6η
22η ώρα
πρωϊνή

Δ.Για εργασία προς συμπλήρωση της
εβδομαδιαίας υποχρεωτικής

α.Νυχτερινή
εργάσιμων
ημερών

β.Νυχτερινή
και ημερήσια
Κυριακών και
εξαιρέσιμων
ημερών

Άτομα

Ώρες

Άτομα

Ώρες

Άτομα

Ώρες

Άτομα

Ώρες

Άτομα

Ώρες

Άτομα Ώρες

ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

1

120

1

50

1

96

0

0

1

240

1

156

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

1

120

1

50

1

96

0

0

1

240

1

156

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

1

120

1

50

1

96

0

0

1

240

1

156

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

1

120

1

50

1

96

0

0

1

576

1

156

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
1
ΜΗΧANΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

120

1

50

1

96

0

0

1

576

1

156

ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΕΝΙΚΩΝ 2
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

240

2

100

2

192

0

0

2

1152

2

312

Σύνολα

840

7

350

7

672

0

0

7

3024

7

1092

7

Τα όρια των ωρών απασχόλησης, ορίζονται ως εξής:
Α. Υπερωριακή απογευματινή εργασία μέχρι 22η ώρα έως 120 ώρες/εξάμηνο/υπάλληλο για 7 υπαλλήλους.
Β. Υπερωριακή εργασία από 22η ώρα μέχρι 6η πρωινή πέρα από την υποχρεωτική έως 50ώρες/εξάμηνο για 7
υπαλλήλους.
Γα. Εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων πέραν της υποχρεωτικής (από 6η ώρα - 22η ώρα): έως 96 ώρες/εξάμηνο/
υπάλληλο για 7 υπαλλήλους.
Δα. Εργασία Νυχτερινή και ημερήσια Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας
υποχρεωτικής με ανώτατα όρια ανάλογα με την ειδικότητα ως εξής:
- Για 1 υπαλλήλους, ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, μέχρι 576 ώρες/εξάμηνο/υπάλληλο.
- Για 1 υπαλλήλους, ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, μέχρι 576 ώρες/εξάμηνο/υπάλληλο.
- Για 2 υπαλλήλους, ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ, μέχρι 576 ώρες/εξάμηνο/υπάλληλο.
- Όλοι οι υπόλοιποι 3 υπάλληλοι ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ μέχρι 240 ώρες/εξάμηνο/υπάλληλο.
Δβ. Εργασία νυχτερινή εργάσιμων ημερών προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής με ανώτατα όρια
ως εξής:
- Όλοι οι 7 υπάλληλοι μέχρι 156 ώρες/εξάμηνο/υπάλληλο.
Η καθιέρωση αποζημίωσης για υπερωριακή εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού και προς συμπλήρωση του

73490

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

υποχρεωτικού ωραρίου και εργασία κατά τις νυκτερινές
ώρες καθώς και για τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες
είναι απαραίτητη διότι κρίνεται αναγκαία:
- η οργάνωση και συντονισμός της δράσης για την
πρόληψη και αντιμετώπιση των φυσικών και λοιπών
καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης,
- η προετοιμασία, κινητοποίηση και συντονισμό δράσης του δυναμικού, των εθελοντών και των μέσων πολιτικής προστασίας του Δήμου για την αντιμετώπιση
έκτακτων αναγκών,
- την υποβοήθηση του Δημάρχου στο έργο του, για
τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας η αντιμετώπιση
έκτακτων περιστατικών ακραίων καιρικών φαινομένων
κ.λπ., όπου χρειάζεται άμεση κινητοποίηση για την αντιμετώπισή τους, διασφαλίζοντας την υγεία και την ασφάλεια των δημοτών,
- η παραμονή σε επιφυλακή κατά τις περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων ή φυσικών καταστροφών καθ’
όλο το 24ωρο λόγω των έντονων βροχοπτώσεων, χιονοπτώσεων, ανέμων, πυρκαγιών, σεισμών πράγμα που
σημαίνει ότι εκτός ωραρίου, καλούνται υπάλληλοι για
διάφορες εργασίες προκειμένου να άρουν την επικινδυνότητα των φαινομένων,
- η εργασία καθαρισμού του δημοτικού οδικού δικτύου από φερτά υλικά μετά από ισχυρή βροχόπτωση από
δέντρα μετά από ισχυρούς ανέμους από χιόνια κ.λπ. με
μηχανήματα, φορτηγά κ.λπ.,
- η υποβοήθηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σε
περίπτωση πυρκαγιάς με την μεταφορά νερού για την
τροφοδότηση των πυροσβεστικών οχημάτων ή την διάνοιξη δασικών οδών για την πρόσβαση αυτών ή την
κατάσβεση πυρκαγιών με χωματοκάλυψη,
- η επίβλεψη καθοδήγηση των εργατικού προσωπικού
του Δήμου καθώς και εργολάβων για την πραγματοποίηση όλων των παραπάνω εργασιών στο οδικό δίκτυο
του Δήμου σε κοινόχρηστους Δημοτικούς χώρους, οικισμούς κ.λπ.,
- η ανάγκη λειτουργίας με τηλεφωνικό κέντρο από Διοικητικό υπάλληλο στο Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας σε 24ωρη βάση για την καταγραφή συμβάντων
ακραίων καιρικών φαινομένων ή φυσικών καταστροφών
λόγω των έντονων βροχοπτώσεων, χιονοπτώσεων, ανέμων, πυρκαγιών, σεισμών και συντονισμό των εμπλεκόμενων υπηρεσιών,
- η ανάγκη μεταφοράς και οργάνωση υλικού και εξοπλισμού (σκηνές, κλίνες, χημικά WC κ.λπ.) οποιαδήποτε
ώρα του 24ώρου.
θα πρέπει το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας
να λειτουργεί σε 24ωρη βάση και Κυριακές και εξαιρέσιμες.
Η εργασία κατά τις ώρες των Κυριακών και εξαιρέσιμων (ημερήσιες ή νυχτερινές), μπορούν να πραγματοποιούνται εναλλακτικά και ως προς συμπλήρωση της
εβδομαδιαίας υποχρεωτικής.
Η παραπάνω εργασία θα πρέπει να βεβαιώνεται μηναία από τον κύριο Δήμαρχο και τον Προϊστάμενο Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας.
Ο παραπάνω αναφερόμενος αριθμός υπαλλήλων και
ωρών απασχόλησης είναι τα ανώτερα επιτρεπόμενα
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όρια και είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν μόνον
εφόσον το επιβάλλουν οι ανάγκες της Υπηρεσίας και οι
αντίστοιχες πιστώσεις του προϋπολογισμού.
Επιτρέπεται η εναλλάξ απασχόληση των υπαλλήλων,
με την προϋπόθεση ότι δεν θα γίνει υπέρβαση του ανώτατου αριθμού ωρών ανά υπάλληλο, καθώς και του συνολικού αριθμού ωρών που προκύπτει στην υπηρεσία
Για όλες τις υπερωρίες έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου μας Οικονομικού έτους 2021 οι
απαιτούμενες πιστώσεις.
Η έκδοση των ενταλμάτων πληρωμής θα γίνεται μετά
από εντολή εργασίας του Προϊσταμένου Αυτοτελούς
Τμήματος του και του Δημάρχου.
Οι παραπάνω εγκριθείσες ώρες υλοποιούνται μετά τη
διαπίστωση της ανάγκης πραγματοποίησής τους, από
τα αρμόδια υπηρεσιακά όργανα και την έγκριση του
υπογράφοντος.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κομοτηνή, 17 Νοεμβρίου 2021
Ο Δήμαρχος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΑΡΑΝΗΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 1054
(4)
Έγκριση υπερωριακής απογευματινής εργασίας, μέχρι 22η ώρα πέραν της υποχρεωτικής και
έγκριση για εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων
ημερών από 6η πρωινή -22η ώρα πέραν της υποχρεωτικής των υπαλλήλων του Δήμου Ληξουρίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) για το έτος 2022.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις άρθρου 58 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 155 του ν. 4600/2019(Α’ 43).
3. Τον μεταβατικό Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας
του Δήμου Ληξουρίου(Β’ 3255/2019), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την υπ’ αρ. 3/101/9-9-2019 απόφαση του Δημάρχου
με θέμα: Διαπιστωτική πράξη αυτοδίκαιης κατάταξης
προσωπικού στις θέσεις του μεταβατικού ΟΕΥ του συνιστώμενου Δήμου Ληξουρίου.
5. Τις διατάξεις των άρθρων 36,48,49 και 176 «περί
υπερωριακής απασχόλησης» του ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων» (Α’ 143).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176).
7. Την υπό στοιχεία 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 εγκύκλιο
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, με την
οποία παρέχονται οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των
διατάξεων του κεφ. Β’ του ν. 4354/2015.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 5755/10.12.2021

8. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 15 του
ν. 4147/2013.
9. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 79 του
ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (Α’ 114).
10. Την υπ’ αρ. 9092/18-11-2021 βεβαίωση πιστώσεων
του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου, Προμηθειών, Προγραμματισμού και Οργάνωσης της Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ληξουρίου, σύμφωνα
με την οποία έχουν προβλεφθεί πιστώσεις στον Π/Υ οικ.
έτους 2022 Δήμου Ληξουρίου, που αφορούν αμοιβές
υπερωριακής εργασίας στους Κ.Α. Εξόδων: 10.6012,
20.6012, 20.6022.01, 30.6012, 30.6022.02, 35.6012.
11. Την υπ’ αρ.16621/5-2-2020 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με θέμα «Καθιέρωση ωραρίου
λειτουργίας υπηρεσιών Δήμου Ληξουρίου» που δημοσιεύθηκε στο Β’ 525.’
12. Το γεγονός ότι υφίσταται υπηρεσιακή ανάγκη για
απογευματινή υπερωριακή εργασία μέχρι 22η ώρα πέραν της υποχρεωτικής και όχι πέραν των 20 ωρών ανά
μήνα και ανά υπάλληλο καθώς και για εργασία Κυριακών
και εξαιρέσιμων από 6η πρωινή έως 22η ώρα πέραν της
υποχρεωτικής σε μονίμους υπαλλήλους και υπαλλήλους
με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. του Δήμου, για αντιμετώπιση
εκτάκτων, εποχικών και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών για το έτος 2022, αποφασίζουμε:
Α. Εγκρίνουμε την υπερωριακή απογευματινή εργασία
μέχρι 22η ώρα πέραν της υποχρεωτικής, καθ’υπέρβαση
του υποχρεωτικού ωραρίου των υπαλλήλων Δήμου Ληξουρίου, για την κάλυψη εποχικών, εκτάκτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών για το έτος 2022, αναλυτικά
ως εξής:
1. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ληξουρίου
Α) Μόνιμοι Υπάλληλοι
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
1
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ)

4

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

2

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

2

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

1

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΗΠΩΝ

1

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

1

έως 20 ώρες ανά μήνα
για το έτος 2022
έως 20 ώρες ανά μήνα
για το έτος 2022
έως 20 ώρες ανά μήνα
για το έτος 2022
έως 20 ώρες ανά μήνα
για το έτος 2022 ανά
υπάλληλο
έως 20 ώρες ανά μήνα
για το έτος 2022 ανά
υπάλληλο
έως 20 ώρες ανά μήνα
για το έτος 2022 ανά
υπάλληλο
έως 20 ώρες ανά μήνα
για το έτος 2022
έως 20 ώρες ανά μήνα
για το έτος 2022
έως 20 ώρες ανά μήνα
για το έτος 2022

73491

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

1

έως 20 ώρες ανά μήνα
για το έτος 2022

Β) ΙΔΑΧ Υπάλληλοι
ΔΕ ΟΓΗΓΩΝ

2

έως 20 ώρες ανά μήνα για το
έτος 2022 ανά υπάλληλο
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
1 έως 20 ώρες ανά μήνα για το
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
έτος 2022
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΣΚΑΠΤΙΚΟΥ 1 έως 20 ώρες ανά μήνα για το
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
έτος 2022
ΔΕ ΕΠΟΠΤΩΝ
1 έως 20 ώρες ανά μήνα για το
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
έτος 2022
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
1 έως 20 ώρες ανά μήνα για το
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
έτος 2022
1. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Ληξουρίου
Α) Μόνιμοι Υπάλληλοι
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

1

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΤΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΔΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

1
3
1
1
2

ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ-ΘΥΡΩΡΩΝ 1

έως 20 ώρες ανά μήνα για το
έτος 2022
έως 20 ώρες ανά μήνα για το
έτος 2022
έως 20 ώρες ανά μήνα για το
έτος 2021 ανά υπάλληλο
έως 20 ώρες ανά μήνα για το
έτος 2022
έως 20 ώρες ανά μήνα για το
έτος 2022
έως 20 ώρες ανά μήνα για το
έτος 2022 ανά υπάλληλο
έως 20 ώρες ανά μήνα για το
έτος 2022

Β) ΙΔΑΧ Υπάλληλοι
ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
1 έως 20 ώρες ανά μήνα για το
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
έτος 2022
2. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ληξουρίου
Α) Μόνιμοι Υπάλληλοι
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

3

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

1
1
2

έως 20 ώρες ανά μήνα για το
έτος 2022 ανά υπάλληλο
έως 20 ώρες ανά μήνα για
το έτος 2022
έως 20 ώρες ανά μήνα για το
έτος 2022
έως 20 ώρες ανά μήνα για το
έτος 2022 ανά υπάλληλο

Β. Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία Κυριακών
και εξαιρέσιμων ημερών από 6η πρωινή μέχρι την 22η
ώρα, καθ’υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου των
υπαλλήλων Δήμου Ληξουρίου για το έτος 2022, για την
κάλυψη εποχικών, εκτάκτων ή επειγουσών υπηρεσιακών
αναγκών αναλυτικά ως εξής:
1. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Α. Μόνιμοι Υπάλληλοι
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ΔΕ Ηλεκτρολόγων

2

ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών

1

ΥΕ Εργατών κήπων

1

ΥΕ Εργατών καθαριότητας

1

Β. ΙΔΑΧ Υπάλληλοι
ΥΕ Εργατών καθαριότητας

1

Έως 16 ώρες ανά μήνα για
το έτος 2022 ανά υπάλληλο
Έως 16 ώρες ανά μήνα για
το έτος 2022
Έως 16 ώρες ανά μήνα για
το έτος 2022
Έως 16 ώρες ανά μήνα για
το έτος 2022

Έως 16 ώρες ανά μήνα για
το έτος 2022
2. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Μόνιμοι Υπάλληλοι
YE Κλητήρων Θυρωρών
1 Έως 16 ώρες ανά μήνα για το
έτος 2022
Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του ανωτέρω
προσωπικού, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις
ανάγκες της Υπηρεσίας, τηρώντας τα ανώτατα όρια
ανά εξάμηνο, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 20 του
ν. 4354/2015.

Βεβαιώνεται ότι στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό Δήμου Ληξουρίου οικονομικού έτους 2022 θα προβλεφθούν δαπάνες για απλή υπερωριακή απασχόληση
καθώς και για υπερωριακή απασχόληση Κυριακών και
εξαιρέσιμων για το προσωπικό του Δήμου Ληξουρίου
αναλυτικά ως εξής:
• Στον ΚΑ 10.6012 εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 4.000
ευρώ με τίτλο: «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και
για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές
πρόσθετες αμοιβές».
• Στον ΚΑ 20.6012 εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 1.000
ευρώ με τίτλο: «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και
για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές
πρόσθετες αμοιβές».
• Στον ΚΑ 20.6022.01 εγγεγραμμένη πίστωση ποσού
1.000 ευρώ με τίτλο: «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και
λοιπές πρόσθετες αμοιβές».
• Στον ΚΑ 30.6012 εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 5.000
ευρώ με τίτλο: «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και
για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές
πρόσθετες αμοιβές».
• Στον ΚΑ 30.6022.02 εγγεγραμμένη πίστωση ποσού
2.000 ευρώ με τίτλο: «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και
λοιπές πρόσθετες αμοιβές».
• Στον ΚΑ 35.6012 εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 1.000
ευρώ με τίτλο: «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και
για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές
πρόσθετες αμοιβές».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ληξούρι, 18 Νοεμβρίου 2021
Ο Δήμαρχος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ
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Αριθμ. 5335
(5)
Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο: «Αναλυτική Μάρκετινγκ» του
Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία 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 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα
Διπλώματος» (Α’ 189), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
3. την υπ’ αρ. 3883/01.09.2021 (ΑΔΑ: 9Ε3Ο469Β4Μ-ΤΔΕ)
πράξη Πρύτανη περί ανασυγκρότησης της Συγκλήτου
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών από 01.09.2021,
4. την εισήγηση του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σύμφωνα με απόφαση
της Συνέλευσης του (11η/31.08.2021 συνεδρία), που
αφορά στην ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Αναλυτική Μάρκετινγκ/
Marketing Analytics» και η οποία διαβιβάστηκε με το
3853/31.08.2020 έγγραφο της Προέδρου του Τμήματος
Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, μαζί με τα συνοδευτικά αυτής έγγραφα που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου
32 του ν. 4485/2017,
5. την υπ’αρ. 3860/31.08.2020 εισήγηση της Επιτροπής
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,
6. το υπ’ αρ. 16217/16.06.2020 έγγραφο της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης από το οποίο προκύπτει ότι
έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Σχολής Διοίκησης
Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,
7. την υπ’ αρ. 4462/29.09.2021 κοινοποίηση στην
Υπουργό Παιδείας και θρησκευμάτων της παρούσας απόφασης της Συγκλήτου περί Ίδρυσης του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Αναλυτική Μάρκετινγκ» του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της
Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και το γεγονός ότι παρήλθε άπρακτη
η αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την
επομένη της κοινοποίησης σε αυτήν για την αναπομπή
της ως άνω απόφασης,
8. το γεγονός ότι, σύμφωνα με το άρθρο 90 του π.δ.
63/2005 «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά όργανα», με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού ή του Προϋπολογισμού του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αποφασίζει:
Α. Την ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Αναλυτική Μάρκετινγκ» και
με τίτλο στην Αγγλική γλώσσα «Marketing Analytics» από
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το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, το οποίο οργανώνεται από το Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Άρθρο 1
Γνωστικό Αντικείμενο - Σκοπός Προγράμματος
1. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Αναλυτική Μάρκετινγκ» και με τίτλο στην Αγγλική
γλώσσα «Marketing Analytics» έχει ως αντικείμενο την προαγωγή της γνώσης και την ανάπτυξη της έρευνας στο πεδίο
της επιστήμης και της αναλυτικής του μάρκετινγκ, το οποίο περιλαμβάνει ποσοτικές αναλύσεις, υποδείγματα, έρευνες
και υποστηρίζει τη λήψη αποφάσεων στο μάρκετινγκ με ανάλυση ποσοτικών δεδομένων από τη συμπεριφορά των
καταναλωτών στο φυσικό ή ψηφιακό περιβάλλον.
2. Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι α) η δημιουργία εξειδικευμένων επιστημόνων και β) η επιμόρφωση στελεχών επιχειρήσεων και επαγγελματιών για την κάλυψη των αναγκών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα στο πεδίο της επιστήμης
και της αναλυτικής του μάρκετινγκ. Το πρόγραμμα εστιάζει στα εξής αντικείμενα:
α) Επιστήμη Μάρκετινγκ (Marketing Science), δηλαδή την εφαρμογή επιστημονικών μεθόδων και ποσοτικής έρευνας στο Μάρκετινγκ.
β) Αναλυτική Μάρκετινγκ, δηλαδή τη μέτρηση, περιγραφή, αξιολόγηση, πρόβλεψη, βελτιστοποίηση και αξιοποίηση
δεδομένων από ενέργειες του Μάρκετινγκ.
Άρθρο 2
Τίτλος Απονεμόμενου Διπλώματος - Ειδικεύσεις
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην Αναλυτική
Μάρκετινγκ (MSc in Marketing Analytics).
Άρθρο 3
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ, της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων
της αλλοδαπής 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 πληροί τις προϋποθέσεις των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία
Φ5/89656/Β3 υπουργικής απόφασης (Β’ 1466/2007) που αφορά στην Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και
Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων του προγράμματος είναι ενενήντα (90)
πιστωτικές μονάδες (Π.Μ.). Τα δέκα μαθήματα του προγράμματος σπουδών (8 μαθήματα κορμού και 2 μαθήματα
επιλογής) προσφέρουν 60 Π.Μ. Ειδικότερα, κάθε μάθημα του προγράμματος σπουδών προσφέρει 6 Π.Μ. και η εκπαιδευτική διαδικασία περιέχει διαλέξεις, ασκήσεις, παρουσιάσεις στην τάξη, μελέτες περιπτώσεων, εκπόνηση εργασιών
και πρακτικές εφαρμογές σε υπολογιστές. Κάθε μάθημα απαιτεί 180 ώρες συνολικής ενασχόλησης (total workload)
που περιλαμβάνει συμμετοχή στις διαλέξεις και στην υποστηρικτική διδασκαλία, εκπόνηση εργασιών και μελέτη του
εκπαιδευτικού υλικού. Η διπλωματική εργασία εκπονείται μετά το πέρας όλων των μαθημάτων, προσφέρει 30 Π.Μ
και ολοκληρώνεται σε ένα εξάμηνο.
2. Το πρόγραμμα διδασκόμενων και εξεταζόμενων μαθημάτων ορίζεται αναλυτικά ως εξής:
Α/Α
1

ΕΞΑΜΗΝΟ
Α

2
3
4
5

ΜΑΘΗΜΑ
Αρχές Μάρκετινγκ για Αναλυτές - Foundations of marketing for
analysts
Προηγμένη ποσοτική έρευνα καταναλωτή - Advanced quantitative
consumer research

Π.Μ.
6

Ποσοτικά Υποδείγματα Μάρκετινγκ - Quantitative marketing
models
Αναλυτική Ψηφιακού Μάρκετινγκ - Digital marketing analytics

6

Αναλυτική Μάρκετινγκ Κοινωνικών Μέσων - Social media
marketing analytics
Σύνολο Π.Μ. Α εξαμήνου

6
7

Β

Αναλυτική Κειμένου και Εξόρυξη Διαδικτύου για Μάρκετινγκ Text analytics and web mining for marketing
Αναλυτική για Αποφάσεις Μάρκετινγκ - Analytics for marketing
decisions

6

6
6
30
6
6
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8
9
10
11

Γ
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Τεχνητή Νοημοσύνη και Μηχανική Μάθηση με Εφαρμογές στο
Μάρκετινγκ - Artificial intelligence and machine learning with marketing
applications
Μάθημα επιλογής 1
Μάθημα επιλογής 2
Σύνολο Π.Μ. Β εξαμήνου
Διπλωματική Εργασία – Master Thesis
Σύνολο Π.Μ. Γ εξαμήνου

Γενικό Σύνολο Π.Μ.
Κατάλογος Μαθημάτων Επιλογής
Πολυμεταβλητή ανάλυση με εφαρμογές μάρκετινγκ – Multivariate analysis with marketing
applications
Προηγμένη ψηφιακή αναλυτική & βελτιστοποίηση – Advanced digital analytics &
optimization
Προηγμένη συμπεριφορά καταναλωτή - Advanced Consumer Behaviour
Προηγμένη διοίκηση προϊόντος και καινοτομίας - Advanced Product and Innovation
Management
3. Τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και
ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να γίνει με
αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων σύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ.
4. Το ανωτέρω Πρόγραμμα δύναται να προσφερθεί και
ως Μερικής Φοίτησης. Η ανακατανομή των μαθημάτων
στο Πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης γίνεται με αποφάσεις
των αρμοδίων οργάνων σύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ..
5. Το πρόγραμμα των μαθημάτων εμπλουτίζεται από
σειρά εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που τα υποστηρίζουν. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες αφορούν: προπαρασκευαστικά μαθήματα πριν την έναρξη του Α εξαμήνου,
εργαστήρια, φροντιστήρια, παίγνια προσομοίωσης, ερευνητικά σεμινάρια, ανάλυση μελετών περίπτωσης, εργασίες
πεδίου, ατομική έρευνα και ασκήσεις.
6. Η διδασκαλία των μαθημάτων διεξάγεται υποχρεωτικά με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε ποσοστό
τριάντα πέντε τοις εκατό (35%). Το ποσοστό αυτό δύναται
να αυξηθεί εφόσον το επιτρέψει το κανονιστικό πλαίσιο
των μεταπτυχιακών σπουδών.
Άρθρο 5
Γλώσσα διεξαγωγής
Η διδασκαλία, οι εξετάσεις των μαθημάτων και η εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας γίνονται στην Ελληνική
ή/και Αγγλική γλώσσα.
Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια φοίτησης
Η χρονική διάρκεια για το Πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της διπλωματικής
εργασίας. Η χρονική διάρκεια για το Πρόγραμμα Μερικής
Φοίτησης, εφόσον προσφερθεί, προσαυξάνεται εκείνης

6
6
6
30
30
30
90

του Προγράμματος Πλήρους Φοίτησης κατά ένα (1) εξάμηνο σπουδών. Τα εξάμηνα σπουδών νοούνται σύμφωνα
με την παρ. 5 του άρθρου 33 του ν. 4009/2011.
Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο
όριο στους τριάντα έξι (36) μεταπτυχιακούς φοιτητές κατ’
έτος για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και στους τριάντα έξι (36) μεταπτυχιακούς φοιτητές για το πρόγραμμα
μερικής φοίτησης.
Άρθρο 8
Τέλη Φοίτησης
Τα τέλη φοίτησης για την παρακολούθηση του Προγράμματος ορίζονται σε τέσσερεις χιλιάδες οκτακόσια
ευρώ (€ 4800) για το τμήμα πλήρους φοίτησης και σε
πέντε χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (€ 5800) για το τμήμα
μερικής φοίτησης.
Άρθρο 9
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος
2032-2033.
Άρθρο 10
Μεταβατικές Διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Π.Μ.Σ. καθώς και από τα αρμόδια όργανα
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2021
Ο Πρύτανης
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΩΝΗΣ
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