
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση υπερωριακής εργασίας του Μονίμου και 
Ι.Δ.Α.Χ. προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Έρευ-
νας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος»  - ΕΚΕΦΕ 
«Δ» έτους 2022.

2 Έγκριση νυχτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων 
ημερών απασχόλησης του Μονίμου και Ι.Δ.Α.Χ. 
προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσι-
κών Επιστημών «Δημόκριτος»  - ΕΚΕΦΕ «Δ» προς 
συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής 
εργασίας έτους 2022».

3 Έγκριση τροποποίησης Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών του Τμήματος Διοικητικής Επι-
στήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Οικονομικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδο-
νίας με τίτλο «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, 
Επικοινωνία και Ηγεσία.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 100/2021-3750 (1)
   Έγκριση υπερωριακής εργασίας του Μονίμου και 

Ι.Δ.Α.Χ. προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Έρευ-

νας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» - ΕΚΕΦΕ 

«Δ» έτους 2022.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
«ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (π.δ. 63/2005, 
A΄ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),

β. του ιδρυτικού ν. 1514/1985 «Ανάπτυξη της Επιστη-
μονικής και Τεχνολογικής Έρευνας» (Α’13),

γ. του π.δ. 71/1987 «Οργανισμός του ΕΚΕΦΕ “Δημόκρι-
τος”» (Α΄ 43), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 19/2000 

«Τροποποίηση π.δ. 71/1987 (Οργανισμός ΕΚΕΦΕ «Δ»)» 
(Α΄ 15),

δ. του ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη 
και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 258), όπως έχει 
τροποποιηθεί με τον ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 83),

ε. του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), 
όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4337/2015 «Μέτρα για 
την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων 
και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α΄ 129) και με τον 
ν. 4438/2016 (Α΄ 220),

στ. του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Μισθολογικές 
ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργα-
νισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και 
δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου 
(Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των 
Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314) και άλλες 
μισθολογικές διατάξεις» (Α΄ 176),

ζ. Της παρ. 2 του άρθρου 102 του ν. 4461/2017 (Α’ 38).
η. Της υπό στοιχεία οικ. 2/40112/ΔΕΠ/26-5-2017 εγκυ-

κλίου του ΓΛΚ,
θ. Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 112), όπως έχει τροποποιηθεί με τον ν. 4210/2013 
(Α΄ 254),

ι. της υπό στοιχεία 4909/ΦΟΡ/258/13.3.1995 απόφα-
σης «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΕΚΕΦΕ “Δη-
μόκριτος”» (Β΄ 221).

2. Την υπ’  αρ. 110/1/11.88/4-7-2011 απόφαση του 
Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του ΕΚΕΦΕ «Δ», με την οποία 
μεταβιβάστηκαν αρμοδιότητες - εξουσιοδοτήσεις στον 
Πρόεδρο Δ.Σ. και Διευθυντή του ΕΚΕΦΕ «Δ», στον Προ-
ϊστάμενο της Διεύθυνσης Δ/κού κ.λπ.

3. Την υπ’ αρ. 100/2013-317/23-1-2013 απόφαση του 
Διευθυντή και Προέδρου Δ.Σ. του ΕΚΕΦΕ «Δ» με την 
οποία τοποθετήθηκε η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης 
Διοικητικού.

4. Την υπ’ αρ. 68015/17-06-2021 απόφαση του Υφυ-
πουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διορισμός Γε-
ωργίου Νούνεση στη θέση του Διευθυντή του Εθνικού 
Κέντρου Ερευνών Φυσικών Επιστημών “Δημόκριτος” 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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(Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δ»), β) ορισμός αυτού ως Προέδρου του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δ» και γ) Ανα-
συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του εν λόγω 
ερευνητικού φορέα» (ΥΟΔΔ 484).

5. Την υπ’ αρ. 100/2020-2271/13-07-2020 απόφαση 
του Δ.Σ. του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» Μεταβίβαση των αρ-
μοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου στον Διευθυ-
ντή του ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”» (Β΄ 3186).

6. Το υπ’ αρ. 010/2021-1915/26-11-2021 απόσπασμα 
πρακτικού της υπ’ αρ. 696ης Τακτικής Συνεδρίασης 
του Δ.Σ./25-11- 2021 του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», θέμα 
7 «Έγκρισης Νυκτερινών- Ημεραργιακών- Υπερωριών 
Τακτικού Προσωπικού έτους 2022» σε συνέχεια της Εισή-
γησης 100/2021-3276/22-11-2021 με θέμα «Έγκριση νυ-
χτερινής, ημερήσιας Κυριακών και Εξαιρέσιμων ημερών 
καθώς και υπερωριακής απασχόλησης του μονίμου και 
ΙΔΑΧ προσωπικού του Εθνικό Κέντρου Έρευνας Φυσικών 
Επιστημών “Δημόκριτος”» ΕΚΕΦΕ - «Δ» σε εφαρμογή του 
άρθρου 20 του ν. 4354/2015 για το έτος 2022».

7. Την υπ’ αρ. 110/481/836/9-6-1988 απόφαση του 
Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας «Κα-
θιέρωσης νυχτερινής και ημεραργιακής απασχόλησης» 
σύμφωνα με την οποία: «Εγκρίνουμε την καθιέρωση 
νυκτερινής και κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες απασχόλη-
σης, κατά το εναλλακτικό σύστημα εργασίας επί 24ωρου 
βάσεως, στο τακτικό και με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου τεχνικό και εργατοτεχνικό προσωπικό συντήρη-
σης και λειτουργίας εγκαταστάσεων του ΕΚΕΦΕ «Δ» κατ’ 
εξαίρεση της εφαρμογής της πενθήμερης εβδομάδας 
εργασίας, καθ’ όσον τούτο επιβάλλεται λόγω της ιδιο-
τυπίας των συνθηκών λειτουργίας του ΕΚΕΦΕ «Δ», στα 
πλαίσια της υπό στοιχεία ΔΙΟΔ/Φ62/278/3081/19-4-88 
απόφασης του Υπουργού Προεδρίας».

8. Την υπό στοιχεία 11188 (ΦΟΡ) 1098/30-10-1998 
απόφαση της Υπουργού Ανάπτυξης σύμφωνα με την 
οποία: «Εγκρίνουμε την καθιέρωση νυκτερινής και κατά 
τις εξαιρέσιμες ημέρες απασχόλησης, κατά το εναλλα-
κτικό σύστημα εργασίας επί 24ωρου βάσεως, στο τακτι-
κό και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου τεχνικό και 
εργατοτεχνικό προσωπικό συντήρησης και λειτουργίας 
εγκαταστάσεων του ΕΚΕΦΕ «Δ» κατ’ εξαίρεση της εφαρ-
μογής της πενθήμερης εβδομάδας εργασίας, καθ’ όσον 
τούτο επιβάλλεται λόγω της ιδιοτυπίας των συνθηκών 
λειτουργίας του ΕΚΕΦΕ «Δ», μέσα στα πλαίσια της υπό 
στοιχεία ΔΙΟΔ/Φ62/278/3081/19-4-88 απόφασης του 
Υπουργού Προεδρίας».

9. Την υπ’ αρ. 17022/21-1-2013 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας «Καθιέρωση εργα-
σίας κατά τις Κυριακές, τις εξαιρέσιμες ημέρες και κατά 
τις νυχτερινές ώρες, για το προσωπικό του ΕΚΕΦΕ “Δ”» 
(Β΄ 284).

10. Το υπ’ αρ. 140/2017-531/03-02-2017 «Καθορι-
σμός δικαιολογητικών για την καταβολή αποζημίωσης 
για υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων 
ημερών εργασία» (Β΄ 17).

11. Tο υπ’ αρ. 010/2021-2185/21-12-2021 απόσπασμα 
πρακτικού της 698ης Τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ./
Θέμα 1 του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» με το οποίο αποφα-

σίστηκε η «Έγκριση αναλυτικού Τακτικού Προϋπολογι-
σμού Οικονομικού Έτους 2022».

12. Το υπ’ αρ. 100/2021-3729/21-12-2021 έγγραφο του 
ΕΚΕΦΕ «Δ» με το οποίο διαβιβάζεται προς το Υπουργείο 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων για έγκριση ο «Αναλυτικός 
Τακτικός Προϋπολογισμός Οικονομικού Έτους 2022».

13. Το γεγονός ότι οι υπηρεσιακές ανάγκες επιβάλ-
λουν την κατά νόμο, σε 24ωρη βάση, απασχόληση του 
Μονίμου και Ι.Δ.Α.Χ. προσωπικού του Εθνικού Κέντρου 
έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» - ΕΚΕΦΕ «Δ» 
συμπεριλαμβανομένης και της νυχτερινής, ημερήσιας 
Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών για το έτος 2022, 
αλλά και για την αντιμετώπιση εκτάκτων ή επειγουσών 
υπηρεσιακών αναγκών λόγω των ειδικών και ιδιότυπων 
συνθηκών αλλά και για την εύρυθμη λειτουργία του ΕΚΕ-
ΦΕ «Δ», καθιστά επιβεβλημένη την υπερωριακή απα-
σχόληση:

α. των Φυλάκων οι οποίοι εργάζονται όλο το χρόνο με 
εναλλασσόμενη βάρδια καθ’ όλο το 24ωρο για τη φύ-
λαξη του Ερευνητικού Πυρηνικού Αντιδραστήρα, των 
λοιπών κτιριακών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων, 
των περιουσιακών στοιχείων και ολόκληρης γενικά της 
περιοχής του ΕΚΕΦΕ «Δ» (Έκταση 550 στρεμμάτων και 
περίπου 55.000 τ.μ. δόμησης).

β. του Τεχνικού προσωπικού (ηλεκτρολόγοι, μηχανικοί 
συντήρησης, υδραυλικοί - ψυκτικοί) για την επί 24ώρου 
επίβλεψη της ομαλής λειτουργίας των ηλεκτρομηχανο-
λογικών εγκαταστάσεων. Η Επίβλεψη Λειτουργίας των 
εγκαταστάσεων πρέπει να είναι συνεχής και αδιάλειπτη 
δεδομένου ότι οι εγκαταστάσεις του ΕΚΕΦΕ «Δ» (πολλές 
εξ’ αυτών είναι μοναδικές και εθνικής εμβέλειας, όπως 
ο Ερευνητικός Πυρηνικός Αντιδραστήρας, ο Μεγάλος 
Επιταχυντής Σωματιδίων (Tandem) κ.α.) παρουσιάζουν 
ειδική πολυπλοκότητα και υποστηρίζουν πειράματα 
ερευνητικών προγραμμάτων, τα οποία διενεργούνται 
καθ’ όλο το 24ωρο και για τα οποία απαιτείται η εξασφά-
λιση απρόσκοπτης και αδιάκοπης λειτουργίας.

γ. του διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού για την 
υποστήριξη λειτουργίας των υπηρεσιών και του προσω-
πικού του μεγαλύτερου ερευνητικού κέντρου.

14. Το γεγονός ότι από την απόφαση προκαλείται δα-
πάνη ύψους 34.000,00 € (ΚΑΕ 0261) η οποία θα καλυφθεί 
από τον υπό έγκριση προϋπολογισμό έτους 2022, σε 
συνέχεια: α) του υπ’ αρ. 100/2021-3729 εγγράφου του 
ΕΚΕΦΕ «Δ» με το οποίο διαβιβάζεται προς το Υπουργείο 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων για έγκριση ο «Αναλυτικός 
Τακτικός Προϋπολογισμός Οικονομικού Έτους 2022» και 
β) του υπ’ αρ. 010/2021-2185/21-12-2021 αποσπάσμα-
τος πρακτικού της 698ης Τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. 
του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» με το οποίο αποφασίστηκε η 
«Έγκριση Αναλυτικού Τακτικού Προϋπολογισμού Οικο-
νομικού Έτους 2022».

15. Ότι δεν θα υπάρξει υπέρβαση, ανά υπάλληλο, των 
240 ωρών ετησίως (120 ώρες το εξάμηνο), αποφασίζου-
με:

Εγκρίνουμε, την υπερωριακή απασχόληση του Μονί-
μου και Ι.Δ.Α.Χ. προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Έρευ-
νας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» - ΕΚΕΦΕ «Δ» για 
το έτος 2022, ως εξής:
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1. Για δεκατρείς (13) Φύλακες Μόνιμους και Ι.Δ.Α.Χ. 
υπαλλήλους 3.120 ώρες απασχόλησης και συνολικής 
δαπάνης 10.500,00 ευρώ.

2. Για εννιά (9) Τεχνικούς Μόνιμους και Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλή-
λους 2.160 ώρες απασχόλησης και συνολικής δαπάνης 
7.000,00 ευρώ.

3. Για οκτώ (8) Οδηγούς Μόνιμους και Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλή-
λους 1.920 ώρες απασχόλησης και συνολικής δαπάνης 
6.500,00 ευρώ.

4. Για δεκαοχτώ (18) Μόνιμους και ΙΔΑΧ υπαλλήλους 
(Λοιπό Προσωπικό) 2.000 ώρες απασχόλησης και συνο-
λικής δαπάνης 10.000,00 ευρώ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αγία Παρασκευή, 22 Δεκεμβρίου 2021

Ο Πρόεδρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΟΥΝΕΣΗΣ

Ι

    Αριθμ. 100/2021-3749 (2)
Έγκριση νυχτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων 

ημερών απασχόλησης του Μονίμου και Ι.Δ.Α.Χ. 

προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσι-

κών Επιστημών «Δημόκριτος» - ΕΚΕΦΕ «Δ» προς 

συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής 

εργασίας έτους 2022».

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
«ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (π.δ. 63/2005, 
A΄ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),

β. του ιδρυτικού ν. 1514/1985 «Ανάπτυξη της Επιστη-
μονικής και Τεχνολογικής Έρευνας» (Α’ 13),

γ. του π.δ. 71/1987 «Οργανισμός του ΕΚΕΦΕ “Δημόκρι-
τος”» (Α΄ 43), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 19/2000 
«Τροποποίηση π.δ. 71/1987 (Οργανισμός ΕΚΕΦΕ «Δ») 
(Α΄ 15),

δ. του ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη 
και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 258), όπως έχει 
τροποποιηθεί με τον ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 83),

ε. του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), 
όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4337/2015 «Μέτρα για 
την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων 
και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α΄ 129) και με τον 
ν. 4438/2016, (Α΄ 220),

στ. του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Μισθολογικές 
ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργα-
νισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και 

δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου 
(Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των 
Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314) και άλλες 
μισθολογικές διατάξεις» (Α΄ 176).

ζ. Της παρ. 2 του άρθρου 102 του ν. 4461/2017 (Α’ 38).
η. Της υπό στοιχεία οικ. 2/40112/ΔΕΠ/26-5-2017 εγκύ-

κλιο του ΓΛΚ,
θ. τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 112), όπως έχει τροποποιηθεί με τον ν. 4210/2013 
(Α΄ 254).

2. Της υπό στοιχεία 4909/ΦΟΡ/258/13.3.1995 απόφα-
ση «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΕΚΕΦΕ “Δημό-
κριτος”» (Β΄ 221).

3. Την υπ’  αρ. 110/1/11.88/4-7-2011 απόφαση του 
Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του ΕΚΕΦΕ «Δ», με την οποία 
μεταβιβάστηκαν αρμοδιότητες - εξουσιοδοτήσεις στον 
Πρόεδρο Δ.Σ. και Διευθυντή του ΕΚΕΦΕ «Δ», στον Προ-
ϊστάμενο της Διεύθυνσης Δ/κού κ.λπ.

4. Την υπ’ αρ. 100/2013-317/23-1-2013 απόφαση του 
Δ/ντή και Προέδρου Δ.Σ. του ΕΚΕΦΕ «Δ» με την οποία το-
ποθετήθηκε η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοικητικού.

5. Την υπ’ αρ. 68015/17-06-2021 απόφαση του Υφυ-
πουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διορισμός Γε-
ωργίου Νούνεση στη θέση του Διευθυντή του Εθνικού 
Κέντρου Ερευνών Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» 
(Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δ»), β) ορισμός αυτού ως Προέδρου του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δ» και γ) Ανα-
συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του εν λόγω 
ερευνητικού φορέα» (ΥΟΔΔ 484).

6. Την υπ’ αρ. 100/2020-2271/13-07-2020 απόφαση 
του Δ.Σ. του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» «Μεταβίβαση των 
αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου στον Διευ-
θυντή του ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”» (Β΄ 3186).

7. Το υπ’ αρ. 010/2021-1915/26-11-2021 απόσπασμα 
πρακτικού της 696ης τακτικής Συνεδρίασης του Δ.Σ./
25-11-2021 του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», θέμα 7 «Έγκρι-
σης Νυκτερινών- Ημεραργιακών- Υπερωριών Τακτικού 
Προσωπικού έτους 2022» σε συνέχεια της Εισήγησης υπ’ 
αρ. 100/2021-3276/22-11-2021 με θέμα «Έγκριση νυ-
χτερινής, ημερήσιας Κυριακών και Εξαιρέσιμων ημερών 
καθώς και υπερωριακής απασχόλησης του μονίμου και 
ΙΔΑΧ προσωπικού του Εθνικό Κέντρου Έρευνας Φυσικών 
Επιστημών «Δημόκριτος» ΕΚΕΦΕ - «Δ» σε εφαρμογή του 
άρθρου 20 του ν. 4354/2015 για το έτος 2022».

8. Την υπ’ αρ. 110/481/836/9-6-1988 απόφαση του 
Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας «Κα-
θιέρωσης νυχτερινής και ημεραργιακής απασχόλησης» 
σύμφωνα με την οποία: «Εγκρίνουμε την καθιέρωση 
νυκτερινής και κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες απασχόλη-
σης, κατά το εναλλακτικό σύστημα εργασίας επί 24ωρου 
βάσεως, στο τακτικό και με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου τεχνικό και εργατοτεχνικό προσωπικό συντήρη-
σης και λειτουργίας εγκαταστάσεων του ΕΚΕΦΕ «Δ» κατ’ 
εξαίρεση της εφαρμογής της πενθήμερης εβδομάδας 
εργασίας, καθ’ όσον τούτο επιβάλλεται λόγω της ιδιο-
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τυπίας των συνθηκών λειτουργίας του ΕΚΕΦΕ «Δ», στα 
πλαίσια της υπό στοιχεία ΔΙΟΔ/Φ62/278/3081/19-4-88 
απόφασης του Υπουργού Προεδρίας».

9. Την υπό στοιχεία 11188 (ΦΟΡ) 1098/30-10-1998 
απόφαση της Υπουργού Ανάπτυξης σύμφωνα με την 
οποία: «Εγκρίνουμε την καθιέρωση νυκτερινής και κατά 
τις εξαιρέσιμες ημέρες απασχόλησης, κατά το εναλλα-
κτικό σύστημα εργασίας επί 24ωρου βάσεως, στο τακτι-
κό και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου τεχνικό και 
εργατοτεχνικό προσωπικό συντήρησης και λειτουργίας 
εγκαταστάσεων του ΕΚΕΦΕ «Δ» κατ’ εξαίρεση της εφαρ-
μογής της πενθήμερης εβδομάδας εργασίας, καθ’ όσον 
τούτο επιβάλλεται λόγω της ιδιοτυπίας των συνθηκών 
λειτουργίας του ΕΚΕΦΕ «Δ», μέσα στα πλαίσια της υπό 
στοιχεία ΔΙΟΔ/Φ62/278/3081/19-4-88 απόφασης του 
Υπουργού Προεδρίας».

10. Την υπ’ αρ. 17022/21-1-2013 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας «Καθιέρωση εργασίας 
κατά τις Κυριακές, τις εξαιρέσιμες ημέρες και κατά τις νυ-
χτερινές ώρες, για το προσωπικό του ΕΚΕΦΕ “Δ”» (Β΄ 284).

11. Το υπ’ αρ. 140/2017-531/03-02-2017 «Καθορι-
σμός Δικαιολογητικών για την καταβολή αποζημίωσης 
για υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων 
ημερών εργασία» (Β΄ 17).

12. Tο υπ’ αρ. 010/2021-2185/21-12-21 απόσπασμα 
πρακτικού της 698ης τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ./
Θέμα 1 του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» με το οποίο αποφα-
σίστηκε η «Έγκριση Αναλυτικού Τακτικού Προϋπολογι-
σμού Οικονομικού Έτους 2022».

13. Το υπ’ αρ. 100/2021-3729/21-12-21 έγγραφο του 
ΕΚΕΦΕ «Δ» με το οποίο διαβιβάζεται προς το Υπουργείο 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων για έγκριση ο «Αναλυτικός 
Τακτικός Προϋπολογισμός Οικονομικού Έτους 2022».

14. Το γεγονός ότι:
Οι υπηρεσιακές ανάγκες επιβάλλουν τη νυχτερινή, 

ημερήσια Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών απασχό-
ληση του Μονίμου και Ι.Δ.Α.Χ. προσωπικού του Εθνικού 
Κέντρου έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» - 
ΕΚΕΦΕ «Δ» για το έτος 2022, σε 24ωρη βάση, προς συ-
μπλήρωσης της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας, 
που αφορούν:

α. Φύλακες οι οποίοι εργάζονται όλο το χρόνο με 
εναλλασσόμενη βάρδια καθ’ όλο το 24ωρο για τη φύ-
λαξη του Ερευνητικού Πυρηνικού Αντιδραστήρα, των 
λοιπών κτιριακών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων, 
των περιουσιακών στοιχείων και ολόκληρης γενικά της 
περιοχής του ΕΚΕΦΕ «Δ» (Έκταση 550 στρεμμάτων και 
περίπου 55.000 τ.μ. δόμησης).

β. Τεχνικό προσωπικό (ηλεκτρολόγοι, μηχανικοί συ-
ντήρησης, υδραυλικοί - ψυκτικοί) για την επί 24ώρου 
επίβλεψη της ομαλής λειτουργίας των ηλεκτρομηχανο-
λογικών εγκαταστάσεων. Η Επίβλεψη Λειτουργίας των 
εγκαταστάσεων πρέπει να είναι συνεχής και αδιάλειπτη 
δεδομένου ότι οι εγκαταστάσεις του ΕΚΕΦΕ «Δ» (πολλές 
εξ’ αυτών είναι μοναδικές και εθνικής εμβέλειας, όπως 
ο Ερευνητικός Πυρηνικός Αντιδραστήρας, ο Μεγάλος 
Επιταχυντής Σωματιδίων (Tandem) κ.α.) παρουσιάζουν 
ειδική πολυπλοκότητα και υποστηρίζουν πειράματα 
ερευνητικών προγραμμάτων, τα οποία διενεργούνται 

καθ’ όλο το 24ωρο και για τα οποία απαιτείται η εξασφά-
λιση απρόσκοπτης και αδιάκοπης λειτουργίας.

15. Το γεγονός ότι από την απόφαση προκαλείται δα-
πάνη ύψους 62.000,00 € (ΚΑΕ 0263) η οποία θα καλυφθεί 
από τον υπό έγκριση προϋπολογισμό έτους 2022, σε 
συνέχεια: α) του υπ’ αρ. 100/2021-3729 εγγράφου του 
ΕΚΕΦΕ «Δ» με το οποίο διαβιβάζεται προς το Υπουργείο 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων για έγκριση ο «Αναλυτικός 
Τακτικός Προϋπολογισμός Οικονομικού Έτους 2022» και 
β) του υπ’ αρ. 010/2021-2185/21-12-21 αποσπάσματος 
πρακτικού της 698ης τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. 
του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» με το οποίο αποφασίστηκε η 
«Έγκριση Αναλυτικού Τακτικού Προϋπολογισμού οικο-
νομικού Έτους 2022», αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε, τη νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων 
ημερών απασχόληση του Μονίμου και Ι.Δ.Α.Χ. προσωπι-
κού του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών 
«Δημόκριτος» - ΕΚΕΦΕ «Δ» για το έτος 2022, προς συ-
μπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας, 
ως εξής:

1. Για δεκατρείς (13) Φύλακες Μόνιμους και Ι.Δ.Α.Χ. 
υπαλλήλους 9.664 Νυχτερινές ώρες απασχόλησης και 
συνολικής δαπάνης 23.000,00 ευρώ και 6.048 Ημεραρ-
γιακές και Εξαιρέσιμες ώρες απασχόλησης και συνολικής 
δαπάνης 19.000,00 ευρώ.

2. Για οκτώ (8) Τεχνικούς Μόνιμους και Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλή-
λους 4.832 Νυχτερινές ώρες απασχόλησης και συνολικής 
δαπάνης 11.000,00 ευρώ και 3.024 Ημεραργιακές και 
Εξαιρέσιμες ώρες απασχόλησης και συνολικής δαπάνης 
9.000,00 ευρώ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αγία Παρασκευή, 22 Δεκεμβρίου 2021

Ο Πρόεδρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΟΥΝΕΣΗΣ

Ι

    Αριθμ. 2210 (3)
Έγκριση τροποποίησης Προγράμματος Μετα-

πτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διοικητικής 

Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Οικονομι-

κών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μα-

κεδονίας με τίτλο «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυνα-

μικού, Επικοινωνία και Ηγεσία.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 92/2003 «Ίδρυση Πανεπιστη-

μίου Δυτικής Μακεδονίας» (Α’ 83).
2. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 

14 και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκ-
παίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πι-
στωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος» (Α΄ 189).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα 
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(π.δ. 63/2005, Α΄ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με 
την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

4. Τις διατάξεις της παρ.  11α του άρθρου 80 του 
ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποι-
ότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195), όπως τροποποι-
ήθηκε με τις διατάξεις της παρ. γ’ του άρθρου 47 του 
ν.  4025/2011 (Α’  228), της παρ.  8 του άρθρου 5 του 
ν. 4076/2012 (Α’ 159) και της παρ. 2 του άρθρου 34 του 
ν. 4115/2013 (Α’ 24).

5. Το π.δ. 72/2013 «Μετονομασία Τμήματος, συγχώνευ-
ση Τμήματος και ίδρυση - συγκρότηση και ανασυγκρό-
τηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας» 
(Α’ 119).

6. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 83), όπως τροποποιή-
θηκαν και ισχύουν.

7. Την παρ. 2 του άρθρου του άρθρου 13 του 
ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες δια-
τάξεις» (Α’ 114).

8. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λει-
τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114) και ιδίως των άρ-
θρων 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 43, 45 και 85, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. Την υπ’ αρ. 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική από-
φαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολο-
γισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β’ 4334).

10. Τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 19 του ν. 4521/2018 
(Α’ 38).

11. Την υπό στοιχεία 41931/Ζ1/2018 υπουργική από-
φαση «Ρύθμιση θεμάτων ίδρυσης κοινών Π.Μ.Σ και εκ-
πόνησης διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη με-
ταξύ ημεδαπών Α.Ε.Ι. και αναγνωρισμένων ως ομοταγών 
ιδρυμάτων ή ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων της 
αλλοδαπής» (Β’ 972).

12. Τις παρ. 1 και 5 του άρθρου 101 του ν. 4547/2018 
(Α’ 102).

13 Τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.  4559/2018 
(Α’ 142).

14. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ (άρθρα 13-22 «ΠΑ-
ΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ») του ν. 4610/2019 
«Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευ-
τικών Ιδρυμάτων και λοιπές διατάξεις εκπαίδευσης» 
(Α’ 70).

15. Τις διατάξεις του άρθρου 171 του ν. 4635/2019 
«Τροποποιήσεις στον ν. 4485/2017 (Α’ 114)» (Α’ 167).

16. Την υπό στοιχεία 137444/Ζ1/6-9-2019 απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα 
«Διορισμός Πρύτανη και Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 709).

17. Την υπ’ αρ. 4932/9-3-2020 (Β’ 1148) απόφαση Συ-
γκλήτου που αφορά στην έγκριση ίδρυση Προγράμμα-
τος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διοικητι-
κής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Οικονομικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με 

τίτλο «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Επικοινωνία 
και Ηγεσία».

18. Την υπ’ αρ. 7913/5.8.2020 (Β’ 3356) απόφαση Συ-
γκλήτου που αφορά στην έγκριση τροποποίησης Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος 
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Οι-
κονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μα-
κεδονίας με τίτλο «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, 
Επικοινωνία και Ηγεσία».

19. Το απόσπασμα πρακτικού (συνεδρίαση υπ’ αρ. 
30/25-11-2021) της Συνέλευσης του Τμήματος Διοικη-
τικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.

20. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (συνεδρίαση υπ’ αρ. 
152/22-12-2021).

21. Τη θετική εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (συ-
νεδρίαση υπ’ αρ. 21/14-12-2021).

22. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Εγκρίνει την τροποποίηση του Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διοικητικής Επιστή-
μης και Τεχνολογίας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Διοί-
κηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Επικοινωνία και Ηγεσία», 
με την προσθήκη παραγράφου στο τέλος του άρθρου 6 
και διαμορφώνεται ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της 
Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυ-
τικής Μακεδονίας λειτουργεί και οργανώνει από το ακα-
δημαϊκό έτος 2019-2020 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, 
Επικοινωνία και Ηγεσία», σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 4485/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2
Σκοπός

Σκοπός του μεταπτυχιακού είναι η εκπαίδευση στην 
οργάνωση της Διοίκησης και στη διαχείριση της Επικοι-
νωνίας, καθώς και στην εκπαίδευση αποτελεσματικών 
Ηγετών στη διοίκηση και διαχείριση του ανθρώπινου 
δυναμικού στις Επιχειρήσεις και στους Οργανισμούς. 
Στόχος είναι η εξειδικευμένη επιστημονική εκπαίδευση 
και η έρευνα. Η εκπαίδευση, η έρευνα και οι πρακτικές 
ασκήσεις προσανατολίζονται σε ζητήματα απόχτησης 
εμπειρίας μέσα από την εφαρμογή της γνώσης των ερ-
γαλείων και των συστημάτων με θεωρητική και πρακτική 
εξειδίκευση σε κάθε πεδίο της διοίκησης, στη Βελτίωση 
και ανάπτυξη της επικοινωνίας, στην ανάδειξη ηγετικών 
προσωπικοτήτων, στην ανάπτυξη των διαπροσωπικών 
σχέσεων, στην επίλυση και αποφυγή συγκρούσεων, στη 
βελτιστοποίηση της απόδοσης στις μεθόδους λήψης 
αποφάσεων, διαχείρισης κρίσεων σε επικείμενες αλλαγές 
στις εργασιακές σχέσεις, στην εταιρική διακυβέρνηση, 
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στην ηθική των οργανισμών και των επιχειρήσεων, στην 
ηγεσία, στη γραφειοκρατική οργάνωση και νομοθεσία.

Το εν λόγω Π.Μ.Σ. απευθύνεται σε:
Α) Εν ενεργεία εκπαιδευτικούς
Β) Πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδα-

πής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλ-
λοδαπής καθώς και πτυχιούχους Τμημάτων των πρώην 
Τ.Ε.Ι. συναφούς αντικειμένου.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του ΜΔΕ είναι 
τρία (3) εξάμηνα. Στο τελευταίο εξάμηνο εκπονείται δι-
πλωματική εργασία.

Το πρόγραμμα σπουδών υλοποιείται με δια ζώσης 
διδασκαλίες σε συνδυασμό με τη χρήση σύγχρονης και 
ασύγχρονης διαδικτυακής επικοινωνίας.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 
στην «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Επικοινωνία 
και Ηγεσία».

Η Γ.Σ. μετά από σχετική αιτιολογημένη εισήγηση της 
Ε.Δ.Ε., μπορεί να αποφασίσει την αναστολή λειτουργίας 
του ΠΜΣ ή κατεύθυνσης για ένα ακαδημαϊκό έτος.

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων Πανε-
πιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών 
ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τμημά-
των ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Ο αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. για την απόκτηση 
Μεταπτυχιακού Διπλώματος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο 
σε πενήντα (50) άτομα κατ’ έτος. Η Γ.Σ.Ε.Σ. σε ειδικές πε-
ριπτώσεις, μετά από αιτιολόγηση και σχετική έγκριση, 
μπορεί να τροποποιήσει τον αριθμό των εισακτέων.

Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφό-
σον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου 
της παρ. 1 του άρθρου 34, μπορούν να εγγραφούν ως 
υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ’ έτος, αρκεί να υπηρετεί 
σε οικείο Τμήμα του Ιδρύματος όπου οργανώνεται το 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Άρθρο 5 
Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχια-
κού διπλώματος ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα 
σπουδών, δεκατριών (13) πλήρων διδακτικών εβδομά-
δων. Ο μέγιστος χρόνος φοίτησης και απόκτησης του 
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία 
έτη από την εγγραφή των μεταπτυχιακών φοιτητών στο 
Π.Μ.Σ. Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης κατά το Α’ 
εξάμηνο τα καταβληθέντα δίδακτρα δεν επιστρέφονται 
και η θέση αναπληρώνεται από τον πρώτο επιλαχόντα/
ούσα. Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώμα-
τος Ειδίκευσης ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να 
παρακολουθήσει και να εξετασθεί επιτυχώς σε όλα τα 
μαθήματα και να εκπονήσει επιτυχώς τη διπλωματική 
του εργασία. Η παρακολούθηση και εξέταση των μαθη-
μάτων γίνεται στα εξάμηνα Α’ και Β’. Κατά τη διάρκεια 

του Γ’ εξαμήνου ο μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεού-
ται να συγγράψει τη διπλωματική του εργασία, εφόσον 
έχει εξετασθεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα των δύο 
πρώτων εξαμήνων.

Με πρόταση της Γ.Σ. του Τμήματος μπορεί να γίνει 
ανακατανομή των μαθημάτων, εάν χρειαστεί. Τόσο τα 
υποχρεωτικά όσο και τα επιλεγόμενα μαθήματα δύναται 
να περιλαμβάνουν θεωρητική και εργαστηριακή διδα-
σκαλία.

Το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (ΜΔΕ) απονέμε-
ται μετά τη συμπλήρωση ενενήντα (90) ECTS (European 
Credit Transfer System), σύμφωνα με το ισχύον ευρωπα-
ϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών 
μονάδων.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών - Γλώσσα Διδασκαλίας

Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η παρακολού-
θηση κύκλου μαθημάτων διάρκειας τριών εξαμήνων 
είκοσι οχτώ ωρών (28) ο κάθε κύκλος μαθήματος και 
εκπόνηση η Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Αναλυτικά, η διάρθρωση του προγράμματος είναι η 
ακόλουθη:
Α/Α 
μαθήματος

Τίτλος 
Μαθήματος

Κατηγορία
Μαθήματος

Πιστωτι-
κές Μο-
νάδες
ECTS

Μαθήματα 
Α’ εξαμήνου
1 Ρητορική,

Επικοινωνία 
και Επικοινω-
νιακά 
Μοντέλα

Υποχρεω-
τικό

10

2 Ερευνητική
Μεθοδολογία 
και Ποσοτικές 
Μέθοδοι

Υποχρεω-
τικό

10

3 Επιχειρησιακή
Ηθική, Εταιρι-
κή Κοινωνική 
Ευθύνη και 
Εταιρική Δια-
κυβέρνηση

Υποχρεω-
τικό

5

4 Οργανωσιακή
Συμπεριφορά

Υποχρεω-
τικό

5

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων Α’ εξαμήνου 30 ECTS
Α/Α 
μαθήματος

Τίτλος 
Μαθήματος

Κατηγορία
Μαθήματος

Πιστωτι-
κές Μο-
νάδες
ECTS

Μαθήματα 
Β’ εξαμήνου
1 Ηγεσία στη 

Διοίκηση 
Ανθρώπινου
Δυναμικού

Υποχρεω-
τικό

10
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2 Εργασιακές 
Σχέσεις, 
Εργατικό 
Δίκαιο και 
Πολιτισμικές
Ετερότητες

Υποχρεω-
τικό

10

3 Μέθοδοι 
λήψης 
αποφάσεων 
και επίλυσης 
διαφορών

Υποχρεω-
τικό

5

4 Εφαρμογή και 
Διαχείριση 
Οργανωτικών
Αλλαγών

Υποχρεω-
τικό

5

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων Β’ εξαμήνου 30 ECTS
Γ’ εξάμηνο

Μεταπτυχιακή Εργασία 30

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων Π.Μ.Σ. 90

Πέραν των παραπάνω μαθημάτων θα προγραμματι-
στούν επιπρόσθετα σεμιναριακά και φροντιστηριακά 
μαθήματα, τα οποία θα προσφέρονται στους φοιτητές 
κατ’ επιλογήν.

Οποιαδήποτε αλλαγή του προγράμματος σπουδών και 
ανακατανομή των μαθημάτων στα εξάμηνα θα εγκρί-
νεται με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και θα εν-
σω-ματώνεται στον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών.

Η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να αποφασίσει την 
αναστολή λειτουργίας του Π.Μ.Σ. για ένα ακαδημαϊκό 
έτος.

Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ είναι η ελληνική.
Η γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας είναι 

ελληνική ή και αγγλική.
Η διδασκαλία των μαθημάτων μπορεί να γίνεται με 

σύγχρονη ή/και ασύγχρονη εκπαίδευση ή υβριδικά με 
ευέλικτες μορφές μάθησης χρησιμοποιώντας συνδυα-
στικά τη δια ζώσης εκπαίδευση και τη χρήση των τεχνο-
λογιών πληροφορικής και επικοινωνιών με βάση τους 
περιορισμούς των κείμενων διατάξεων του ν. 4485/2017.

Άρθρο 7 
Αριθμός Εισακτέων

Ο ετήσιος αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται 
σε πενήντα (50) φοιτητές. Επίσης, καθ’ υπέρβαση του 
προβλεπόμενου αριθμού εισακτέων, θα γίνονται επι-
πλέον δεκτοί όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4485/2017. Είναι 
δυνατή η λειτουργία 2ου τμήματος με απόφαση της Συ-
ντονιστικής που θα τροποποιεί αριθμό εισακτέων και 
αριθμό τμημάτων σε κάθε κύκλο σπουδών, με αντίστοι-
χη τροποποίηση του προϋπολογισμού.

Άρθρο 8
Υποτροφίες

Το Π.Μ.Σ. θα χορηγεί υποτροφίες σε φοιτητές, βάσει 
ακαδημαϊκών κριτηρίων, ανάλογα με τον αριθμό των 

φοιτητών που εμπίπτουν στη διάταξη του άρθρου 35 
και 2 του ν. 4485/2017 και σύμφωνα με όσα ειδικότερα 
ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Το ΠΜΣ χορηγεί υποτροφίες στα πλαίσια και με τις δι-
αδικασίες που προβλέπει το ισχύον κάθε φορά νομικό 
πλαίσιο).

Άρθρο 9
Προσωπικό

Στο Π.Μ.Σ. μπορούν να διδάξουν Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. 
και Ε.Τ.Ε.Π. ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου 
Τμήματος ή διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 
καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 10
Υλικοτεχνική υποδομή

Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθεί η 
υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή και οι ειδικές εγκα-
ταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Άρθρο 11
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 
2020-2021 για πέντε έτη και θα αξιολογηθεί η δυνατότη-
τα συνέχισης της λειτουργίας του σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 8 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

Άρθρο 12
Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017 (Α’ 114) το 
70% των εσόδων του ΠΜΣ αφορά λειτουργικά έξοδα του 
προγράμματος τα οποία κατανέμονται ως εξής:

ΚΑΤ. ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟ-
ΓΙΣΜΟΣ

1. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες 
λογισμικού 4.000,00

2. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών 
σε μεταπτυχιακούς φοιτητές 2.500,00

3. Δαπάνες αναλωσίμων 2.000,00

4. Δαπάνες μετακινήσεων διδασκό-
ντων του Π.Μ.Σ. 3.000,00

5.
Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών 
του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκο-
πούς

1.000,00

6.

Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού 
προσωπικού των Α.Ε.Ι. και ερευ-
νητικών κέντρων και ινστιτούτων 
που συμμετέχουν στην οργάνωση 
του Π.Μ.Σ.

46.000,00

7.
Αμοιβές έκτακτου διδακτικού 
προσωπικού των Α.Ε.Ι. που συμμε-
τέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ.

200,00

8.
Αμοιβές διδασκαλίας προσωπι-
κού της παρ. 5 του άρθρου 36 του 
ν. 4485/2017

2,800,00

9. Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής 
υποστήριξης 35.000,00



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ84684 Τεύχος B’ 6645/31.12.2021

10.

Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα 
δημοσιότητας - προβολής, αγοράς 
εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης 
συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πε-
δίου

5.000,00

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (70%) 101.500,00

11.

Λειτουργικά έξοδα Ιδρύματος 
(30%) με προτεραιότητα στην κά-
λυψη των αναγκών των Π.Μ.Σ. που 
λειτουργούν χωρίς τέλη φοίτησης.

43.500,00

ΣΥΝΟΛΟ 145.000

Το κόστος θα καλυφθεί από δίδακτρα, καθώς και από 
άλλες πήγες χρηματοδότησης, όπως χορηγίες, αμοιβές 
από άλλες παράλληλες δραστηριότητες, μελέτες ή έρευ-
νες που εκπονεί το προσωπικό στα πλαίσια του Π.Μ.Σ., 

δωρεές φυσικών προσώπων, κονδύλια από προγράμ-
ματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διαφανείς χρη-
ματικές εισροές.

Άρθρο 13
Μεταβατικές Διατάξεις

Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα 
απόφαση θα ρυθμίζονται από το Εσωτερικό Κανονισμό 
Μεταπτυχιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα, 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κοζάνη, 27 Δεκεμβρίου 2021 

Ο Πρύτανης 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02066453112210008*
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