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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Έγκριση επανίδρυσης του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) του
Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα τα Γρεβενά της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας με τίτλο «MBA στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Πληροφοριακά Συστήματα
Διοίκησης» (Master in business Administration MBA in Management Information Systems) σε
εφαρμογή των διατάξεων του κεφ. Ι΄, άρθρο 55,
παρ. 10 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ. Α΄/7-5-2019).

2

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας καθ΄ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου Ι.Δ.Α.Χ. του ΝΠΔΔ
«Δημοτική Βιβλιοθήκη - Πολιτιστικός Οργανισμός
Δήμου Πατρέων» για το Β΄ εξάμηνο του 2019.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 425
(1)
Έγκριση επανίδρυσης του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ)
του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Τμήμα Οργάνωσης και
Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα τα Γρεβενά
της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «MBA
στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης» (Master in
business Administration - MBA in Management
Information Systems) σε εφαρμογή των διατάξεων του κεφ. Ι΄, άρθρο 55, παρ. 10 του ν. 4610/2019
(ΦΕΚ 70/τ. Α΄/7-5-2019).
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) «Συνέργειες

Αρ. Φύλλου 3595

Πανεπιστήμιων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του
Κράτους και λοιπές διατάξεις».
2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4485/
2017 (Α΄ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», οι οποίες αναφέρονται στις αρμοδιότητες της
Συγκλήτου.
3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις
για την έρευνα και άλλες διατάξεις», και ιδίως:
4. Τις διατάξεις του άρθρου 31 «Όργανα διοίκησης των Π.Μ.Σ. και των Διδακτορικών Σπουδών» του
ΚΕΦ. ΣΤ΄ «Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος Σπουδών» του
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα
και άλλες διατάξεις», καθώς και τις διατάξεις του άρθρ.
32 «Ίδρυση Π.Μ.Σ.» έως και άρθρ. 37 «Πόροι χρηματοδότηση Π.Μ.Σ.» και άρθρ. 43 «Διατμηματικά ή διιδρυματικά Π.Μ.Σ. Διδακτορικές διατριβές με συνεπίβλεψη»
του ΚΕΦ. ΣΤ΄ «Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος Σπουδών»
του ως άνω νόμου.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 85 «Τελικές και μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΣΤ΄» Μέρος Δεύτερο, του
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα
και άλλες διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄/195/
06.09.2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν.
7. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ. Α΄/
02-08-2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης
πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος», και
ιδίως του άρθρου 13, του οποίου η παρ. 3 προστέθηκε
με το άρθρο 13 παρ. 3 του ν. 3577/2007 (ΦΕΚ Α΄ 130)
και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 28 του
ν. 3794/2009 (ΦΕΚ Α΄/156/04-09-2009), του άρθρου
14 και του άρθρου 15 καθώς και την εκδοθείσα αριθμ.
Φ5/89656/Β3/2007 υπουργική απόφαση «Εφαρμογή του
Συστήματος Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων» (ΦΕΚ
Β΄/1466/13-08-2007).
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8. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ
τ. Α΄/112/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε, συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 23
του ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/τ. Α΄/21-11-2013), του άρθρου 197 του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ τ. Α΄/160/8-8-2014),
του άρθρου 31 του π.δ. 28/2015 (ΦΕΚ 34/Α΄/23-3-2015)
περί «κωδικοποίησης διατάξεων για την πρόσβαση
σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία, του άρθρου 375
του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ τ. Α΄/147/08-08-2016 καθώς
και την εκδοθείσα αριθμ. ΥΠΟΙΚ Δ6 1127865/ΕΞ2010/
30-09-2010 απόφαση.
9. Την αριθμ. 216772/Ζ1 (ΦΕΚ 4334/Β΄/12-12-2017)
υπουργική απόφαση που αφορά τον «Τρόπο κατάρτισης
του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και την
έκθεση βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» και τις εγκυκλίους εφαρμογής αριθμ.
163204/Ζ1/29-09-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του
ν. 4485/17 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών
και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-λοιπά θέματα
ΑΔΑ: ΨΙΜΖ4653ΠΣ-0Ρ2, αριθμ. 164530/Ζ1/03-10-2017
«Άμεσες ενέργειες και χρονοδιάγραμμα όσον αφορά
τη λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων
Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. μετά τη δημοσίευση του
ν. 4485/2017 (Α΄ 114), αριθμ. 203446/Ζ1/22-11-2017
«Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του
ν. 4485/17 (Α΄ 114)».
10. Το ν. 3685/2008 (Α΄ 148) «Θεσμικό πλαίσιο για τις
μεταπτυχιακές σπουδές» (και ιδίως το άρθρο 6), όπως
τροποποιήθηκε διαδοχικά με τις διατάξεις του άρθρου 24
του ν. 3696/2008 (Α΄ 177), το άρθρο 27 του ν. 3794/2009
(Α΄ 156) και το άρθρου 37 παρ. 5 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71).
11. Το άρθρο 34 του ν. 4301/2014 (Α΄ 223) «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων
και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις
αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων και
λοιπές διατάξεις».
12. Το άρθρο 98 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις».
13. Το άρθρο 30, 32, 37, 43, 85 και 88 του ν. 4485/2017
(ΦΕΚ 114/4-8-2017, τ. Α΄): «Οργάνωση και λειτουργία
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα
και άλλες διατάξεις».
14. Την αριθμ. 216772/Ζ1/08.12.2017 (ΦΕΚ 4334/Β’/
12.12.2017) υπουργική απόφαση με θέμα: «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας
και της έκθεσης βιωσιμότητας του προϋπολογισμού των
Μεταπτυχιακών Σπουδών».
15. Το με αριθμ. 26407/Z1/15-2-2018 έγγραφο του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με
θέμα «Ίδρυση-επανίδρυση ΠΜΣ σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/17 (114Α΄)».
16. Το αριθμ. 3409/10.08.2018 ΦΕΚ (τ. Β’) που αφορά στην απόφαση Επανίδρυσης και Λειτουργίας του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ)του
Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Τε-
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χνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας
σε συνεργασία με το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων με
έδρα τα Γρεβενά της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας
και του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «MBA στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης» (Master in business Administration MBA in Management Information Systems) σε εφαρμογή
του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114Α΄)».
17. Το ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του
Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών
Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και του Τμήματος Οργάνωσης
και Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα τα Γρεβενά της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας.
18. Το απόσπασμα πρακτικού (συνεδρίαση με αριθμ.
28/16-07-2019) της Συνέλευσης του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας.
19. Το απόσπασμα πρακτικού (συνεδρίαση με αριθμ.
1/26-06-2019) της Προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής
Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας.
20. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (συνεδρίαση με αριθμ.
94/23-8-2019).
21. Την θετική εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
22. Το ΦΕΚ 709/09-09-2019 (τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) στο οποίο
δημοσιεύτηκε η αριθμ. 137444/Ζ1 διαπιστωτική πράξη
της υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Διορισμός
Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας» με θητεία τριών (3) ετών,
από 01-09-2019 έως 31-08-2022.
23. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη εις βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Την επανίδρυση του Διατμηματικού Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας σε συνεργασία με το Τμήμα Οργάνωσης
και Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα τα Γρεβενά της
Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «MBA στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Πληροφοριακά Συστήματα
Διοίκησης» (Master in business Administration - MBA
in Management Information Systems) σε εφαρμογή του
ν. 4610/2019».
Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις – Τίτλος
Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών
Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη αναλαμβάνει την ευθύνη της οργάνωσης και λειτουργίας
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με
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τίτλο «ΜΒΑ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης» με τη συνεργασία
του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
με έδρα τα Γρεβενά της Σχολής Οικονομικών Σπουδών
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Το ΠΜΣ θα υλοποιείται στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας στα Γρεβενά. Η διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ
είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
Τα διοικητικά όργανα του ΠΜΣ είναι η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ), ο Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και ο Αναπληρωτής Διευθυντής του.
Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Το ΠΜΣ έχει ως αντικείμενο την κατανόηση της ανάπτυξης, της χρήσης και της αξιοποίησης των σύγχρονων
τεχνολογιών πληροφορικής στο περιβάλλον των επιχειρήσεων και των οργανισμών. Στοχεύει στην εκπαίδευση
και κατάρτιση επιστημόνων ικανών να παρακολουθούν
τις ραγδαίες εξελίξεις και καινοτομίες των τεχνολογιών
πληροφορικής και επικοινωνιών, οι οποίες με αιχμή το
Διαδίκτυο, τα ασύρματα δίκτυα, και τη ψηφιακή τηλεφωνία μετασχηματίζουν τον κόσμο των επιχειρήσεων
αναπτύσσοντας νέα επιχειρηματικά μοντέλα, αλλάζοντας τις ενδοεπιχειρησιακές διαδικασίες αλλά και τις
σχέσεις τους με πελάτες και προμηθευτές ενώ παράλληλα επηρεάζουν την πρακτική αλλά και τη θεωρία των
πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης.
Η προσέγγιση του ΠΜΣ είναι διεπιστημονική και αναπτύσσεται σε δύο άξονες: τα Πληροφοριακά Συστήματα και την Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων όπως
αυτή ασκείται πλέον στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο επιχειρηματικό περιβάλλον. Επομένως, οι απόφοιτοι
του ΠΜΣ θα έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις
και δεξιότητες ώστε να ακολουθήσουν επαγγελματική
σταδιοδρομία στην εταιρική διαχείριση Πληροφοριακών
Συστημάτων Διοίκησης με ιδιαίτερη έμφαση στην καινοτομία και τις αναδυόμενες τεχνολογίες πληροφοριών.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός τίτλος
Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) απονέμεται μετά από υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχημένη εξέταση σε δώδεκα (12) μαθήματα και μετά από
έγκριση και προφορική εξέταση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας του φοιτητή. Στους φοιτητές που
έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις απαιτήσεις του
προγράμματος απονέμεται ό τίτλος «ΜΒΑ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης» και αγγλικό τίτλο «Master in Business
Administration (ΜΒΑ) in Management Information
Systems». To πτυχίο πρέπει να περιέχει το όνομα του
Ιδρύματος, τα ονόματα των Τμημάτων, όνομα, επώνυμο,
όνομα πατρός και μητρός του φοιτητή, την ημερομηνία
και τον τόπο της τελετής, το βαθμό και θα συνυπογράφεται από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Επιπλέον, ο τίτλος του μεταπτυχιακού πρέπει
να περιέχει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται από την
ισχύουσα νομοθεσία.
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Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Το ΠΜΣ θα δέχεται φοιτητές που έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές πρέπει
να διαθέτουν πιστοποιητικό επαρκούς ικανότητας στην
ομιλία και τη γραφή της αγγλικής γλώσσας. Οι υποψήφιοι
που δεν είναι κάτοχοι πιστοποιητικού δύναται να εξεταστούν ώστε να καθοριστεί η επάρκειά τους στην ομιλία
και τη γραφή της αγγλικής γλώσσας. Η εμπειρία σε διοικητικές θέσεις θα πρέπει να θεωρείται ως ένα επιπλέον
προσόν για την επιλογή των υποψηφίων. Η ΕΔΕ δύναται
να ορίσει πρόσθετες απαιτήσεις εισδοχής. Η διαδικασία
και τα κριτήρια επιλογής των φοιτητών θα προσδιοριστούν από την ΕΔΕ του ΠΜΣ. Στα ακαδημαϊκά κριτήρια
επιλογής περιλαμβάνονται: α) ο βαθμός του πτυχίου,
β) η βαθμολογία στα μαθήματα που είναι σχετικά με το
αντικείμενο γ) η επαγγελματική προϋπηρεσία δ) η ερευνητική δραστηριότητα, ε) το επίπεδο γλωσσομάθειας.
Η διεκπεραίωση των αιτήσεων και η απόφαση για την
εγγραφή των φοιτητών στο ΠΜΣ είναι αποκλειστική ευθύνη της ΕΔΕ.
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Η διάρκεια του ΠΜΣ θα είναι 3 εξάμηνα, εκ των οποίων
το 3ο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Κατά τη διάρκεια των πρώτων δύο
εξαμήνων οι φοιτητές θα παρακολουθούν 6 μαθήματα
ανά εξάμηνο, που περιλαμβάνουν διδασκαλία δεκατριών
(13) εβδομάδων. Στο πρώτο εξάμηνο όλα τα μαθήματα
είναι υποχρεωτικά, ενώ στο δεύτερο εξάμηνο υπάρχουν
3 υποχρεωτικά και 3 επιλεγόμενα μαθήματα.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος καθώς και
η επιτυχής εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής
εργασίας. Τα μαθήματα αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ανά περίοδο σπουδών. Η διπλωματική
εργασία αντιστοιχεί επίσης σε τριάντα (30) πιστωτικές
μονάδες. Συνολικά απαιτείται η συμπλήρωση ενενήντα
(90) πιστωτικών μονάδων. Γλώσσα διδασκαλίας του μεταπτυχιακού και εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας
ορίζεται η Ελληνική ή η Αγγλική.
1ο Εξάμηνο: 1st SEMESTER
Α/Α
1
2
3
4

Τίτλος μαθήματος (course title)
Στρατηγικό Μάνατζμεντ (strategic
management)
Χρηματοοικονομική Διοίκηση
(Financial Management)
Στατιστική Επιχειρήσεων (Business
statistics)
Ηλεκτρονικό μάρκετινγκ
(e-marketing)

Πιστωτικές
μονάδες
(ECTS)
5
5
5
5
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5

6

Πληροφοριακά Συστήματα
Διοίκησης (Management of
Information Systems)
Σύγχρονες εφαρμογές τεχνολογίας
πληροφορικής στις επιχειρήσεις
και την οικονομία (Modern IT
applications in business and
economy)
Σύνολο (total)
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5

5

30

2ο Εξάμηνο: 2nd SEMESTER
Α/Α Τίτλος μαθήματος (course title)

7
8

9

10

11
12
13

14

Συστήματα Διαχείρισης
Βάσεων Δεδομένων (Databases
Management Systems)
Δίκτυα Ηλεκτρονικών υπολογιστών
(Computer networks)
Εφαρμογές στις επιχειρήσεις
συστημάτων Enterprise Resource
Planning - Computer Integrated
Manufacturing (ERP - CIM)
Τρία από τα παρακάτω (three of the
following)
Πληροφοριακά Συστήματα και
Διαδίκτυο (Information systems
and the Internet)
Ανάπτυξη διαδικτυακών
εφαρμογών (Web Applications
Development)
Εφαρμοσμένη Οικονομετρία
(Applied econometrics)
Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
(Human Resource Management)
Σύγχρονα Θέματα Διοίκησης
Επιχειρήσεων: Επιχειρηματική
Ηθική, Εταιρική Διακυβέρνηση,
Ηγεσία και Οργανωσιακή
Συμπεριφορά, (Contemporary
Issues in Business Administration:
Business Ethics, Corporate
Governance, Corporate Strategy)
Σύνολο (total)

Πιστωτικές
μονάδες
(ECTS)
5
5

5

5

5
5
5

30

3ο Εξάμηνο Σπουδών: 3d SEMESTER
Τίτλος μαθήματος (course title)
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
(Master thesis)
Σύνολο (total)

έως 30% απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης εφόσον
το ατομικό τους εισόδημα και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς,
το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού
διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα
στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.).
Σε περίπτωση ισοβαθμίας των υποψηφίων φοιτητών
εισάγονται ως υπεράριθμοι όσοι ισοβαθμούν με τον τελευταίο επιτυχόντα.
Άρθρο 8
Προσωπικό
Το εκπαιδευτικό προσωπικό των δύο τμημάτων και
των σχολών που ανήκουν θα αποτελέσει το ακαδημαϊκό
προσωπικό που θα στελεχώσει το ΠΜΣ. Οι παραπάνω
διδάσκοντες θα καλύπτουν τουλάχιστον το 80% των
ωρών του προγράμματος. Επίσης, με απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής θα καλούνται να παρέχουν
εκπαιδευτικό έργο μέλη ΔΕΠ άλλων ΑΕΙ. Η συνεργασία
αυτή σκοπό έχει να εκφραστεί τόσο στο εκπαιδευτικό
επίπεδο, όσο και σε γενικότερα ερευνητικό με εμφανή
αποτελέσματα, όπως είναι η συμμετοχή σε κοινή έρευνα
(επιστημονικές δημοσιεύσεις κ.λπ.), η συνδιοργάνωση
συνεδρίων, ημερίδων κ.λπ. Επιπλέον, με απόφαση της
Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής θα καλούνται επιστήμονες αναγνωρισμένο υς κύρους ή με σχετική εμπειρία
εφαρμογής στο γνωστικό αντικείμενο της Διοίκησης
Επιχειρήσεων.
Άρθρο 9
Εισροές και Κόστος Λειτουργίας
Το κόστος λειτουργίας ενός ολοκληρωμένου κύκλου
του ΠΜΣ για σαράντα (40) φοιτητές προϋπολογίζεται
σε 81.200,00 €. Ο προϋπολογισμός αυτός αναλύεται ως
εξής:
Αιτιολόγηση

5

Πιστωτικές
μονάδες
(ECTS)
30
30

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτερο όριο σε
σαράντα (40) φοιτητές κατ’ έτος, εκ των οποίων ποσοστό
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Κόστος
(€)

Αμοιβές εκπαιδευτικού
39.520,00
προσωπικού
Λοιπές δαπάνες
(αναλώσιμα, μετακινήσεις,
εξοπλισμός, έξοδα
δημοσιότητας-προβολής,
αγοράς εκπαιδευτικού
υλικού και Βιβλίων,
οργάνωσης συνεδρίου,
13.320,00
δαπάνες εργασιών πεδίου,
εκτυπώσεις επιστημονικών
περιοδικών και φυλλαδίων,
τραπεζικών εξόδων
εμβασμάτων, απρόβλεπτων
και λοιπών εξόδων)
Αμοιβές διοικητικής και
4.000,00
τεχνικής υποστήριξης
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (70%)
56.840,00

%
συμμετοχής
49%

16%

5%
70%
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Λειτουργικά έξοδα
Ιδρύματος (30%) με
προτεραιότητα στην
κάλυψη των αναγκών των
Π.Μ.Σ. που λειτουργούν
χωρίς τέλη φοίτησης
Σύνολο

24.360,00

30%

81.200,00

100%

Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ θα καλυφθεί από τα τέλη φοίτησης. Οι εισροές υπολογίζονται
με την υπόθεση εγγραφής σαράντα (40) φοιτητών από
τους οποίους οι 12 (ποσοστό 30%) απαλλάσσονται της
καταβολής τελών φοίτησης και επομένως τέλη φοίτησης
καταβάλλονται από 28 φοιτητές. Συνεπώς, με βάση ότι τα
τέλη φοίτησης ορίζονται στα 2.900 ευρώ οι εισροές υπολογίζονται σε 28 x 2.900 = 81.200 ευρώ. Τυχόν χορηγίες
δημοσίου ή ιδιωτικού φορέα θα δοθούν με τη μορφή
υποτροφιών ή βραβείων στους φοιτητές.
Άρθρο 10
Τέλη φοίτησης
Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 2.900,00 € .
Άρθρο 11
Μεταβατικές διατάξεις
Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα
απόφαση και τον κανονισμό ΜΠΣ του Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας, θα ρυθμίζονται από τα αρμόδια
όργανα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κοζάνη, 16 Σεπτεμβρίου 2019
Ο Πρύτανης
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
Ι

Αριθμ. 2752
(2)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας καθ΄ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου Ι.Δ.Α.Χ. του
ΝΠΔΔ «Δημοτική Βιβλιοθήκη - Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων» για το Β΄ εξάμηνο του
2019.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ»
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ. Α΄/
16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων
δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες
διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων»,
β) του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τ. Α΄)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
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γ) των άρθρων 36, 48 και 176 ν. 3584/2007 «Κ.Κ.Δ.Κ.Υ.»
σύμφωνα με τα οποία η καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για εξαιρετική ή απρόβλεπτη ή έκτακτη υπηρεσιακή ανάγκη διαπιστώνεται με απόφαση του αρμοδίου
οργάνου,
δ) του άρθρου 49 του ν. 3584/2007,
ε) των άρθρων 97 του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
στ) της παρ. 10 του άρθρου 12 του ν. 2503/1997 και
ζ) του άρθρου 233 του ν. 3463/2006 σχετικά με τις αρμοδιότητες του Προέδρου του Δ.Σ.
2. Τον Ο.Ε.Υ. του ΝΠΔΔ, ΟΕΥ (ΦΕΚ 1094/τ. Β΄/
10-4-2012) και την τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. (ΦΕΚ 2448/
τ. Β΄/6-9-2012).
3. Την απόφαση 2/1757/0026/10.1.17, (Β΄ 17) του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός δικαιολογητικών για την καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών
εργασία».
4. Την αριθμ. 121/2018 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του ΝΠΔΔ «Δημοτική Βιβλιοθήκη - Πολιτιστικός
Οργανισμός Δήμου Πατρέων» οικονομικού έτους 2019,
και όπου προβλέπονται πιστώσεις για την κάλυψη της
δαπάνης που θα προκύψει από την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης.
5. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο Νομικό Πρόσωπο.
6. Το γεγονός ότι υπάρχει ανάγκη καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας το ανώτατο έως 120 ώρες σε υπάλληλο
του νπδδ του Δήμου Πατρέων ως εξής:
Τμήμα Πνευματικού Καλλιτεχνικού Κέντρου και Πολιτισμικής Διαχείρισης
Η πραγματοποίηση της υπερωριακής εργασίας απαιτείται για την αντιμετώπιση εποχικών, έκτακτων, επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών που ενδεχομένως να δημιουργηθούν και οι οποίες επιβάλλουν την απασχόληση
προσωπικού των υπηρεσιών του τμήματος πέραν του
κανονικού ωραρίου εργασίας που αφορούν:
α) Την εποπτεία των υπαλλήλων στους χώρους Ρωμαϊκό Ωδείο, Θέατρο Κρήνης, Νότιο Πάρκο, Δημοτική
Πλαζ, Αίθριο Παλαιού Δημοτικού Νοσοκομείου, Κήπος
Σκαγιοπουλείου κ.λπ., που υλοποιούνται οι εκδηλώσεις
του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας και των υπολοίπων δράσεων και εκδηλώσεων του Οργανισμού.
β) Την παρουσία υπαλλήλων στους χώρους όπου υλοποιούνται οι εκδηλώσεις του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας
και των υπολοίπων δράσεων του Οργανισμού π.χ. εκθέσεις, εκδηλώσεις σε συνεργασία ή με την υποστήριξή ή
υπό την αιγίδα μας με φορείς της πόλης κ.λπ.
• για την προετοιμασία τακτοποίηση των χώρων των
εκδηλώσεων
• την μεταφορά στήσιμο και τακτοποίηση υλικών (βάθρα, καρέκλες, μικρόφωνα, ηχεία κ.λπ.),
• οδηγίες για την ταξιθεσία στους εθελοντές, την εποπτεία της εισόδου των θεατών και των προσκλήσεων
των εκδηλώσεων,
• την τοποθέτηση και αποσυναρμολόγηση εξαρτημάτων - υλικών των σκηνικών,
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• για την προετοιμασία την επιμέλεια και την καθαριότητα των παρασκηνίων και των χώρων των εκδηλώσεων,
• την μεταφορά των εκδηλώσεων ή την προστασία
των υλικών σε περίπτωση άσχημων καιρικών συνθηκών,
αποφασίζουμε:
Καθιερώνουμε από τη δημοσίευση στο ΦΕΚ έως
31-12-2019 το ανώτατο όριο 20 ωρών μηνιαίως ανά
υπάλληλο και έως 120 ώρες σε κάθε ένα για το εξάμηνο,
υπερωριακή εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού
ωραρίου μόνιμου και Ι.Δ.Α.Χ. προσωπικού του ΝΠΔΔ
Δημοτική Βιβλιοθήκη – Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου
Πατρέων για το Β΄ εξάμηνο του 2019 ως εξής:
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Αριθμός
υπαλλήλων που
Δ/σεις - Τμήματα
θα εργασθούν
υπερωριακά
Τμήμα
Πνευματικού
Καλλιτεχνικού
4
Κέντρου και
Πολιτισμικής
Διαχείρισης

Ώρες για
Υπερωριακή
απογευματινή
εργασία

480

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΑΧ
Δ/σεις Τμήματα
Τμήμα
Πνευματικού
Καλλιτεχνικού
Κέντρου και
Πολιτισμικής
Διαχείρισης

Αριθμός
υπαλλήλων που
θα εργασθούν
υπερωριακά

7

Ώρες για
Υπερωριακή
απογευματινή
εργασία

840

Για την κάλυψη της δαπάνης των σχετικών αποζημιώσεων, έχουν ψηφιστεί με την αριθμ. 121/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου επαρκείς πιστώσεις
στο Κ.Α. 10-6012 «Αποζημίωση Υπερωριακής εργασίας
Μονίμων υπαλλήλων» 8.000,00 € και στο Κ.Α. 10-6022
«Αποζημίωση Υπερωριακής εργασίας ΙΔΑΧ» 7.000,00 €
του προϋπολογισμού του έτους 2019.
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Η προβλεπόμενη δε από το νόμο αποζημίωση, θα
καταβάλλεται για κάθε υπάλληλο με τις παρακάτω διαδικασίες:
α) Η υπερωριακή απογευματινή απασχόληση πέραν
του κανονικού ωραρίου, εγκρίνεται έως την συμπλήρωση 20 ωρών μηνιαίως ανά υπάλληλο και όχι πάνω από
120 ώρες το 6μηνο.
Επιτρέπεται η εναλλάξ απασχόληση των υπαλλήλων,
με την προϋπόθεση ότι δε θα γίνει υπέρβαση του ανώτατου αριθμού ωρών ανά υπάλληλο, καθώς και του
συνολικού αριθμού ωρών που προκύπτει για την κάθε
Διεύθυνση.
Μετά την δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και πριν την πραγματοποίηση
υπερωριακής απασχόλησης από κάθε ενδιαφερόμενη
υπηρεσία, θα εκδίδεται απόφαση του προϊσταμένου
της, περί συγκροτήσεως συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην αριθμ.
2/1757/0026/10-01-2017 απόφαση του υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 17/12-01-2017/τ. Β΄) και στη συνέχεια με
ευθύνη της ίδιας υπηρεσίας θα αναρτάται στην Διαύγεια.
Οι βεβαιώσεις που θα εκδοθούν σε εκτέλεση της απόφασης αυτής με την πραγματοποιηθείσα υπερωριακή
εργασία και την έγκριση καταβολής αποζημίωσης θα
πρέπει να βεβαιωθούν για κάθε υπηρεσία από τα αρμόδια όργανα, Τμηματάρχη, Διευθυντή, Αντιδήμαρχο και
τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου, σύμφωνα με το αριθ.
420/12-09-2019 έγγραφο του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης και Ανθρώπινου Δυναμικού και στην συνέχεια
θα διαβιβασθούν στο Τμήμα Μισθοδοσίας.
Η απόφαση αυτή μετά την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να αναρτηθεί στο πρόγραμμα
Διαύγεια, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού
Καταστήματος, στην ιστοσελίδα του ΝΠΔΔ και περίληψη
αυτής να δημοσιευθεί σε μία (1) τοπική εφημερίδα.
Η απόφαση αυτή ισχύει μετά την δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 16 Σεπτεμβρίου 2019
Ο Πρόεδρος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02035952609190008*

