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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Παροχή πληροφοριών στην Εθνική Επιτροπή 
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων από τους 
φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών μέσω 
ερωτηματολογίων.

2 Τροποποίηση του Κανονισμού Διδακτορικών 
Σπουδών του Τμήματος Νομικής, της Νομικής 
Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης (Α.Π.Θ.) [υπ’ αρ. 12136/29-3-2018 από-
φαση της Συγκλήτου (Β’ 1523)].

3 Ίδρυση Τομέων στο Τμήμα Χημείας της Σχολής 
Θετικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου 
της Ελλάδος.

4 Ίδρυση και λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης Δι-
δασκαλίας και Μάθησης με ακρωνύμιο «ΓΡΑΔΙΜ» 
και με το διακριτικό τίτλο για την αγγλική γλώσσα 
«Center for Teaching and Learning», CTL) στο Ελ-
ληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και την ένταξή του 
στο Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαι-
δευτικής Μεθοδολογίας (ΕΕΥΕΜ) του Ε.Α.Π.

5 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΦ 15/4907/ 
27.8.2019 (Β’  3551) απόφασης «Έγκριση επανί-
δρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών με τίτλο «Διοικητική των Επιχειρήσεων με 
Διεθνή Προσανατολισμό» του Τμήματος Διοικητι-
κής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Οικο-
νομίας και Διοίκησης, του Διεθνούς Πανεπιστημί-
ου της Ελλάδος».

6 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων 
του ΝΠΔΔ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ  - ΠΟ-
ΛΙΤΙΣΜΟΣ» Δήμου Λυκόβρυσης  - Πεύκης για το 
έτος 2022.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 1023/009 (1)
Παροχή πληροφοριών στην Εθνική Επιτροπή Τη-

λεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων από τους φο-

ρείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών μέσω 

ερωτηματολογίων .

 Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
α΄. Τον ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοι-

νωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατά-
ξεις» (Α΄ 82),

β΄. Τον ν. 4053/2012 «Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυ-
δρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 44) και ιδιαίτερα τις διατάξεις:

- του άρθρου 13 παρ.1 εδαφ. ιβ΄ αυτού, σύμφωνα με το 
οποίο οι φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών υπο-
χρεούνται να παρέχουν στην ΕΕΤΤ, σε χρονικά περιθώρια 
και λεπτομέρεια που έχει καθορίσει, εμπιστευτικά και 
κατόπιν αιτήματός της, κάθε απαραίτητη πληροφορία 
και στοιχείο και για σαφώς καθορισμένους στατιστικούς 
σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων οικονομικών πληρο-
φοριών και πληροφοριών σχετικά με την παροχή της 
καθολικής υπηρεσίας,

- του άρθρου 15 παρ. 1 αυτού, σύμφωνα με το οποίο 
η ΕΕΤΤ, με απόφασή της, καθορίζει τις πληροφορίες που 
πρέπει να παρέχουν οι φορείς παροχής ταχυδρομικών 
υπηρεσιών και για στατιστικούς σκοπούς, τις προθεσμίες 
μέσα στις οποίες πρέπει να παρέχονται αυτές, καθώς και 
το απαιτούμενο επίπεδο λεπτομέρειας, 

γ΄. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Εν-
σωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονι-
κές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της 
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Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184), 
άρθρο 113,

δ΄. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ: 686/064/2013 «Κανο-
νισμός Γενικών Αδειών Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρε-
σιών» (Β΄ 1700) και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 
10 παρ. 1 εδάφιο ιγ΄, σύμφωνα με το οποίο

- οι ταχυδρομικές επιχειρήσεις με Γενική Άδεια: «…
οφείλουν να παρέχουν στην ΕΕΤΤ, κατόπιν αιτήματος 
αυτής, κάθε απαραίτητη πληροφορία και στοιχείο προς 
έλεγχο συμμόρφωσης με τις διατάξεις του κανονιστικού 
πλαισίου, την εκτέλεση των αποφάσεών της, καθώς και 
για σαφώς καθορισμένους στατιστικούς σκοπούς. Όσα 
στοιχεία θεωρεί η επιχείρηση εμπιστευτικά τα υποβάλλει 
διακριτά από τα μη εμπιστευτικά στοιχεία, με 1 

πληροφορίες θα πρέπει να παρέχονται στην ΕΕΤΤ, 
εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών, από το σχετικό 
αίτημα της ΕΕΤΤ…».

ε΄. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ.: 686/065/2013 «Κανο-
νισμός Ειδικών Αδειών για την παροχή Ταχυδρομικών 
Υπηρεσιών» (Β΄ 1876),

στ΄. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ.: 996/08/22-6-2021 
«Έγκριση Οργανισμού της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπι-
κοινωνιών και Ταχυδρομείων» (Β΄ 3367), σύμφωνα με την 
οποία η Διεύθυνση Ανταγωνισμού είναι αρμόδια για την 
παρακολούθηση των αγορών ευθύνης της ΕΕΤΤ,

ζ΄. τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/644 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Απριλίου 2018, 
σχετικά με τις υπηρεσίες διασυνοριακής παράδοσης δε-
μάτων (ΕΕ της 02ας.05.2018, αριθμός φύλλου L 112/19),

η΄. τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1263 της Επι-
τροπής της 20ης Σεπτεμβρίου 2018 σχετικά με την κα-
τάρτιση των εντύπων υποβολής πληροφοριών από τους 
φορείς παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων, σύμ-
φωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/644 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ της 21ης.09.2018, 
αριθμός φύλλου L 238/65),

θ΄. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ.: 910/003/2019 «Κανο-
νισμός σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των 
άρθρων 1 έως και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/644 για 
τις υπηρεσίες διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων» (Β΄ 
4100),

ι’. το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν δημιουρ-
γείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
ούτε σε βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕΤΤ,

ια’. την με αριθ. πρωτ. 36001/22-03-2022 Εισήγηση της 
αρμόδιας υπηρεσίας της ΕΕΤΤ, 

Επειδή:
1. Η ΕΕΤΤ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, για την 

εποπτεία, ρύθμιση και ανάλυση της ταχυδρομικής αγο-
ράς συλλέγει και επεξεργάζεται, σε ετήσια βάση, στοιχεία 
από όλους τους αδειοδοτημένους παρόχους, τόσο πο-
σοτικά (όγκοι διακινηθέντων ταχ. αντικειμένων, έσοδα 
από παροχή ταχ. υπηρεσιών, στοιχεία υποδομής κ.τ.λ.), 
όσο και ποιοτικά (αφορούν στις εκτιμήσεις των παρό-
χων για τις τάσεις και τις προοπτικές της ταχυδρομικής 
αγοράς) και συντάσσει την ετήσια Μελέτη της Ελληνικής 
Ταχυδρομικής Αγοράς.

2. Η ετήσια Μελέτη της Ταχυδρομικής Αγοράς της ΕΕΤΤ 
αποτελεί το πλέον σημαντικό εργαλείο ενημέρωσης για 
τη λειτουργία, τις τάσεις και τον ανταγωνισμό στην Ελλη-

νική ταχυδρομική αγορά. Τα στοιχεία που παρουσιάζο-
νται αποτελούν τα πραγματικά δεδομένα της αγοράς και 
όχι εκτιμήσεις που συνήθως γίνονται σε άλλους κλάδους 
και, ως εκ τούτου, συμβάλλουν σημαντικά στη βέλτιστη 
απεικόνιση της διαχρονικής εξέλιξης της αποτελέσματα 
της Μελέτης δημοσιεύονται στην ετήσια επισκόπηση 
αγορών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομικών 
υπηρεσιών της ΕΕΤΤ, η οποία διατίθεται στην ιστοσελίδα 
της ΕΕΤΤ.

3. Η ΕΕΤΤ, σε συνέχεια του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/644 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
18ης Απριλίου 2018, σχετικά με τις υπηρεσίες διασυνο-
ριακής παράδοσης δεμάτων, εξέδωσε Κανονισμό [βλέπε 
στοιχείο (η΄.) στα «έχοντας υπόψη»] με τον οποίο ορίζει 
ότι υπόχρεοι πάροχοι για τη διασυνοριακή παράδοση 
δεμάτων είναι όσες επιχειρήσεις απασχολούν 50 άτομα 
και άνω, καθώς και τα στοιχεία τα οποία θα πρέπει αυτοί 
να αποστέλλουν στην ΕΕΤΤ.

4. Σύμφωνα με τα στοιχεία που συνέλεξε η ΕΕΤΤ από 
τους ταχυδρομικούς παρόχους, κατά τα τρία τελευταία 
έτη (2020, 2019, 2018), οι πάροχοι των οποίων, ο κύκλος 
εργασιών από ταχυδρομικές δραστηριότητες, υπερβαί-
νει τις €100.000 κατ’ έτος, απέφεραν σχεδόν το σύνολο 
των εσόδων της ταχυδρομικής αγοράς (πάνω από το 
98%).

5. Σε κάθε περίπτωση η ΕΕΤΤ διατηρεί το δικαίωμά της 
να απευθύνει και σε παρόχους ταχυδρομικών υπηρεσιών 
με κύκλο εργασιών κατώτερων των 100.000 ευρώ,

και ύστερα από προφορική εισήγηση των Προέδρου 
και Αντιπροέδρου της ΕΕΤΤ (Μασσέλου Κωνσταντίνου 
και Παντελή Σπυρίδωνα), αποφασίζει:

1. Καθορίζει τους υπόχρεους παρόχους υποβολής 
στοιχείων μέσω των ερωτηματολογίων επιχειρήσεων 
με Γενική ή Ειδική Άδεια παροχής ταχυδρομικών υπη-
ρεσιών, ως εξής: «Υπόχρεοι πάροχοι υποβολής στοιχεί-
ων μέσω των ερωτηματολογίων είναι όλοι οι αδειοδο-
τημένοι πάροχοι ταχυδρομικών υπηρεσιών με Γενική 
Άδεια ή Ειδική Άδεια, των οποίων, ο κύκλος εργασιών 
του 2021 από ταχυδρομικές δραστηριότητες, υπερβαίνει 
τις 100.000 ευρώ».

2. Εγκρίνει τα ερωτηματολόγια, που πρέπει να συ-
μπληρωθούν από τους υπόχρεους παρόχους και τις 
σχετικές οδηγίες συμπλήρωσης, που τα συνοδεύουν. 
Τα ερωτηματολόγια αφορούν τη συλλογή ποσοτικών 
και ποιοτικών δεδομένων που αφορούν στην οικονομική 
χρήση 2021. Οι ζητούμενες πληροφορίες καθώς και το 
απαιτούμενο επίπεδο λεπτομέρειας περιγράφονται στα 
σχετικά αρχεία των ερωτηματολογίων Γενικής Άδειας 
και Ειδικής Άδειας, που βρίσκονται αναρτημένα στην 
ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ.

3. Εντέλλεται την ανάρτηση, στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ, 
των ως άνω υπό (2) σχετικών αρχείων ερωτηματολογίων 
Γενικής Άδειας και Ειδικής Άδειας, στην ενότητα «Ταχυ-
δρομικές Υπηρεσίες > Στοιχεία Αγοράς > Ερωτηματο-
λόγια > Ερωτηματολόγια 2021» 

4. Ορίζει την 15η Μαΐου 2021, ως καταληκτική ημερο-
μηνία, για την αποστολή στην ΕΕΤΤ των πλήρως συμπλη-
ρωμένων ερωτηματολογίων και ενδεχόμενων συνημμέ-
νων αρχείων, αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση postalstatistics@eett.gr.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21385Τεύχος B’ 2163/04.05.2022

5. Εντέλλεται την αποστολή ενημερωτικού ηλεκτρονι-
κού μηνύματος σε όλες τις αδειοδοτημένες ταχυδρομι-
κές επιχειρήσεις με θέμα τη συμπλήρωση ερωτηματο-
λογίων επιχειρήσεων με Γενική και Ειδική Άδεια έτους 
2021, σύμφωνα με τα ως άνω (1), (2), (3) και (4). 

6. Υπενθυμίζει ότι σε κάθε περίπτωση η ΕΕΤΤ διατηρεί 
το δικαίωμά της να απευθύνει και σε παρόχους ταχυ-
δρομικών υπηρεσιών με κύκλο εργασιών κατώτερων 
των 100.000 ευρώ. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 28 Μαρτίου 2022

Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ

Ι

    Αριθμ. 61923 (2)
Τροποποίηση του Κανονισμού Διδακτορικών 

Σπουδών του Τμήματος Νομικής, της Νομικής 

Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-

σαλονίκης (Α.Π.Θ.) [υπ΄αρ. 12136/29-3-2018 από-

φαση της Συγκλήτου (Β΄ 1523) ].

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 4485/2017 «Οργά-

νωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμί-
σεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114).

2. Την παρ. 5 και το εδ. β της παρ. 6 του άρθρου 85 του 
ν. 4485/2017 (Α’ 114).

3. Τις υπό στοιχεία: α)163204/Ζ1 EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/
29-9-2017: «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/ 
2017 (Α’ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και 
εκπόνησης διδακτορικών διατριβών - λοιπά θέματα και
β) 22879/Ζ1/9-2-2018: «Εφαρμογή των διατάξεων του
ν. 4485/2017» (Α’  114) ερμηνευτικές εγκύκλιους του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

4. Την υπό στοιχεία 108075/Ζ1/03-07-2019 (ΥΟΔΔ 432, 
διόρθωση σφάλματος ΥΟΔΔ 809) διαπιστωτική πράξη 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με 
θέμα «Εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» με 
θητεία από 1-9-2019 έως 31-8-2022.

5. Την υπό στοιχεία 105174/Ζ1/12-08-2020 (ΥΟΔΔ 
650) διαπιστωτική πράξη της Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων με αριθμό περί παράτασης της θητείας 
του Πρύτανη και των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του 
Α.Π.Θ. έως τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών 
ετών, ήτοι έως 31-8-2023.

6. Τις υπ΄ αρ.: α) 2261/7-9-2021, ανακοινοποιημένη στο 
ορθό με αριθμό 2705/8-9-2021 (ΑΔΑ: ΩΝΚΝ46Ψ8ΧΒ-
ΕΝ9) περί συγκρότησης της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. και β) 
22103/5-11-2021 (ΑΔΑ: 69Χ946Ψ8ΧΒ-3ΛΡ) και 43095/26-
1-2022 (ΑΔΑ: 6Μ8Μ46Ψ8ΧΒ-ΒΨΡ) περί ανασυγκρότησης 
της Συγκλήτου του Α.Π.Θ., για το ακαδημαϊκό έτος 2021-

2022 πράξεις του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.).

7. Τα άρθρα 75-78 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυ-
βέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024 - 
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό 
Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» 
105174/Ζ1/12-8-2020 (ΥΟΔΔ 650).

8. Την υπ΄αρ. 12136/29-3-2018 (Β’ 1523) απόφαση της 
Συγκλήτου με αριθμό σχετικά με την έγκριση του Κανο-
νισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Νομικής, 
της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης.

9. Την εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Νομι-
κής, της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση υπ’ αρ. 206/9-11-2021).

10. Την υπ΄ αρ. 56482/21-3-2022 θετική εισήγηση της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση του Κανονισμού Διδακτορικών 
Σπουδών του Τμήματος Νομικής, της Νομικής Σχο-
λής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
(Α.Π.Θ.) υπ΄αρ. 12136/29.3.2018 (Β’ 1523)] απόφαση της 
Συγκλήτου, ως ακολούθως:

Α. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 1, προστίθεται η 
εξής διάταξη:

Άρθρο 1 
Γενικές Αρχές

…………………………………………………………
«Ωστόσο, επειδή οι καθηγητές της Νομικής Σχολής του 

ΑΠΘ θεραπεύουν όχι μόνο νομικά αντικείμενα, αλλά και 
συγγενή γνωστικά αντικείμενα, σύμφωνα δε με το άρθρο 
3 κατωτέρω γίνονται δεκτοί να εκπονήσουν διδακτορική 
διατριβή και πτυχιούχοι μη Νομικών Σχολών, γι’ αυτό οι 
διδακτορικές σπουδές του Τμήματος Νομικής του ΑΠΘ 
διακρίνονται σε σπουδές στην Επιστήμη του Δικαίου και 
σε διεπιστημονικές σπουδές.».

Β. Στο τέλος του άρθρου 3, προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος:

Άρθρο 3 
Δικαίωμα Υποβολής Αίτησης

…………………………………………………………
«Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Νομικής 

του ΑΠΘ, η διδακτορική διατριβή εκπονείται είτε στην 
Επιστήμη του Δικαίου είτε στις διεπιστημονικές σπουδές, 
αναλόγως του γνωστικού αντικειμένου στο οποίο εμπί-
πτει το θέμα της διδακτορικής διατριβής. Αντιστοίχως, 
στους πρώτους απονέμεται διδακτορικό δίπλωμα του 
Τμήματος Νομικής του ΑΠΘ στην Επιστήμη του Δικαίου 
και στους δεύτερους διδακτορικό δίπλωμα του Τμήμα-
τος Νομικής του ΑΠΘ στην κατεύθυνση διεπιστημονικών 
σπουδών.».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄αρ. 12136/29.3.2018
(Β’ 1523) απόφαση της Συγκλήτου.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 13 Απριλίου 2022

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 

Ι

   Αριθμ. ΔΦ 2.1/7091 (3)
Ίδρυση Τομέων στο Τμήμα Χημείας της Σχολής 

Θετικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημί-

ου της Ελλάδος.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ 
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4009/2011 «Δομή και Λειτουργία, διασφάλιση 

ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτα-
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α’ 195).

2. Την παρ. 3 του άρθρου 9, την παρ. 4 του άρθρου 
10, την παρ.  2 του άρθρου 13 και το άρθρο 84 του
ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες δια-
τάξεις» (Α’ 114). 

3. Τον ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και 
ΤΕΙ, πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειρα-
ματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 70).

4. Τον Εσωτερικό Κανονισμό του Διεθνούς Πανεπιστη-
μίου της Ελλάδος (Β’ 4889/2020) και ειδικά της παρ. 4 του 
άρθρου 14 «ΤΟΜΕΙΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ-ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑ-
ΦΕΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ».

5. Την υπ’ αρ. 2/14-02-2022 (θέμα 3ο) απόφαση της 
Συνέλευσης του Τμήματος Χημείας που διαβιβάστηκε με 
το υπό στοιχεία ΔΦ 30/6156/31-03-2022 διαβιβαστικό 
του προέδρου του Τμήματος.

6. Την υπό στοιχεία ΔΦ.2.1/6365/04-04-2022 εισή-
γηση της Αντιπροέδρου Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και 
Φοιτητικής Μέριμνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της 
Ελλάδος.

7. Την υπ’ αρ. 17/09-04-2022 (ΗΔ7) απόφαση της Συ-
νεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πα-
νεπιστημίου της Ελλάδος.

8. Την υπό στοιχεία 19407/Ζ1/11-02-2020 απόφαση 
της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Συγκρό-
τηση της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπι-
στημίου της Ελλάδος» (ΥΟΔΔ 106).

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

την ίδρυση τριών Τομέων στο Τμήμα Χημείας, της 
Σχολής Θετικών Επιστημών, του Διεθνούς Πανεπιστη-
μίου της Ελλάδος, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2/14.02.2022 
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος ως ακολούθως:

Ι. Τομέας Ανόργανης Χημείας, Αναλυτικής Χημείας και 
Χημείας Περιβάλλοντος 

ΙΙ. Τομέας Φυσικής Χημείας και Χημικής Τεχνολογίας

ΙΙΙ. Τομέας Οργανικής Χημείας και Βιοχημείας.
Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 13 Απριλίου 2022

Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΪΣΗΣ

Ι

    Αριθμ. 9249 (4)
Ίδρυση και λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης Δι-

δασκαλίας και Μάθησης με ακρωνύμιο «ΓΡΑΔΙΜ» 

και με το διακριτικό τίτλο για την αγγλική γλώσ-

σα «Center for Teaching and Learning», CTL) στο 

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και την ένταξή 

του στο Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και 

Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (ΕΕΥΕΜ) του Ε.Α.Π. 

 Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (Ε.Α.Π.)

  Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 1, 2, 3, 4, και 10 του ν. 2552/1997 «Ελληνικό 

Ανοικτό Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 266).
2. Το άρθρο 51 και της περ. γ’ της παρ. 22 του άρθρου 

80 του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά-
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α’ 195).

3. Το άρθρο 7 και την παρ.  8 του άρθρου 84 του 
ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατά-
ξεις» (Α’ 114), σε συνδυασμό με την παρ. 6 του άρθρου 
26 του ν. 4386/2016.

4. Τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυ-
βερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες δια-
τάξεις» (Α’ 112), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις 
του ν. 4210/2013, καθώς και την κατ’ εξουσιοδότηση 
αυτού εκδοθείσα υπό στοιχεία ΥΠΟΙΚ Δ6.1127865/
ΕΞ2010/30-9-2010 απόφαση και την υπό στοιχεία 
ΥΑΠ/Φ.40/3404/2-6-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΥΚΧ-3ΦΔ) εγκύκλιο 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης.

5. Τα άρθρα 76 και 78 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Δια-
κυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) 
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό 
Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 184).

6. Την απόφαση που ελήφθη κατά την 542η/17.02.2022 
Συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π (θέμα 4, 
υποθέμα 14) σχετικά με την ίδρυση Γραφείου Υποστήρι-
ξης Διδασκαλίας και Μάθησης στο Ελληνικό Ανοικτό Πα-
νεπιστήμιο (ΓΡΑΔΙΜ) και την ένταξή του στο Εργαστήριο 
Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας 
(ΕΕΥΕΜ) του Ε.Α.Π.
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7. Την απόφαση της που ελήφθη κατά την 542η/
17-02-2022 Συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του 
Ε.Α.Π (θέμα 4, υποθέμα 14) σχετικά με την υποβολή πρό-
τασης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Γραφεία Υποστήριξης της Διδασκαλίας και Μάθησης 
στην Ανώτατη Εκπαίδευση» (Κωδικός Πρόσκλησης 
ΕΔΒΜ 182).

8. Την υπό στοιχεία ΕΑΠ/3557/10-02-2022 σχετική 
εισήγηση του Αντιπροέδρου Διοικητικών Υποθέσεων, 
Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας.

9. Την υπό στοιχεία 140286/Ζ1/10-09-2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 721) 
απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με 
την οποία διορίσθηκε Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτρο-
πής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου ο Καθηγητής 
Οδυσσέας-Ιωάννης Ζώρας, ως και οι Αντιπρόεδροι της 
Διοικούσας Επιτροπής του.

10. Την υπ’ αρ. 439/16.9.2019 απόφαση του Προέδρου 
της Δ.Ε. Καθηγητή Οδυσσέα - Ιωάννη Ζώρα με θέμα «Κα-
θορισμός του τομέα ευθύνης και των επί μέρους αρμο-
διοτήτων των Αντιπροέδρων της Διοικούσας Επιτροπής 
του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, της σειράς ανα-
πλήρωσης του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής από 
τους Αντιπροέδρους και της σειράς αναπλήρωσης των 
Αντιπροέδρων μεταξύ των» (Β΄ 3702).

11. Την υπό στοιχεία 105092/Ζ1/11.08.2020 απόφαση 
της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Αποδοχή 
παραίτησης Αντιπροέδρου της Διοικούσας Επιτροπής 
του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου/Τροποποίηση 
της υπό στοιχεία 140286/Ζ1/2019 απόφασης «Ανασυ-
γκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοι-
κτού Πανεπιστημίου - ορισμός Προέδρου και Αντιπροέ-
δρων της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου» (Υ.Ο.Δ.Δ. 721)» (ΥΟΔΔ 637).

12. Την υπ’ αρ. 489/02.9.2020 απόφαση του Προέδρου 
της Δ.Ε. του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, Καθη-
γητή Οδυσσέα - Ιωάννη Ζώρα, με θέμα «Αποδοχή πα-
ραίτησης Αντιπροέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου/Τροποποίηση της 
υπό στοιχεία 140286/Ζ1/2019 απόφασης «Ανασυγκρό-
τηση της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου - ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρων 
της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πα-
νεπιστημίου» (Υ.Ο.Δ.Δ. 721)» (Β΄ 3913).

13. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με το άρθρο 90 του «Κώ-
δικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (π.δ. 63/2005, Α΄ 98) με την εφαρμογή της πα-
ρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού 
του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, αποφάσισε 
ομόφωνα:

’Αρθρο: ΜΟΝΟ
Την ίδρυση και λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης Δι-

δασκαλίας και Μάθησης με ακρωνύμιο «ΓΡΑΔΙΜ» και 
με το διακριτικό τίτλο για την αγγλική γλώσσα «Center 
for Teaching and Learning», CTL) στο Ελληνικό Ανοικτό 
Πανεπιστήμιο και την ένταξή του στο Εργαστήριο Εκ-

παιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας 
(ΕΕΥΕΜ) του Ε.Α.Π. με αντικείμενο τη συνεχή βελτίω-
ση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της 
παρεχόμενης εκπαίδευσης και του διδακτικού έργου, 
υλοποιώντας δράσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη και 
διασύνδεση κοινοτήτων μάθησης, την προώθηση της 
εκπαιδευτικής καινοτομίας και την υποστήριξη αφενός 
των μελών του διδακτικού προσωπικού και αφετέρου 
των φοιτητών/τριών του Ιδρύματος σε ζητήματα διδα-
σκαλίας και μάθησης.

Βασικοί σκοποί και στρατηγικοί στόχοι του Γραφείου 
Υποστήριξης της Διδασκαλίας και της Μάθησης είναι:

α. Η μελέτη εκπαιδευτικών συστημάτων και προγραμ-
μάτων διδασκαλίας άλλων κρατών, η εξαγωγή πορισμά-
των και η υποβολή σχετικών προτάσεων.

β. Η κατάρτιση προτύπων οδηγών σχεδίασης μαθήμα-
τος και διδασκαλίας ανά ομάδα γνωστικών αντικειμένων.

γ. Η εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική 
διαδικασία.

δ. Η κατάρτιση προτάσεων προμήθειας εξοπλισμού 
για την αναβάθμιση της διδασκαλίας των προγραμμάτων 
σπουδών.

ε. Η μελέτη και εφαρμογή στην εκπαιδευτική διαδικα-
σία διεπιστημονικών μεθόδων υποστήριξης φοιτητών 
με μαθησιακές δυσκολίες.

στ. Η μέριμνα για την αξιοποίηση των σύγχρονων με-
θοδολογιών, τεχνολογιών και τεχνικών της διδακτικής, 
για την παραγωγή του υπάρχοντος εκπαιδευτικού υλικού 
σε ηλεκτρονική μορφή, και την ανάπτυξη της ηλεκτρο-
νικής μάθησης.

ζ. Η οργάνωση σεμιναρίων με αποδέκτες τους διδά-
σκοντες του Ιδρύματος όλων των κατηγοριών με αντι-
κείμενο τις τεχνικές συγγραφής εκπαιδευτικού υλικού.

η. Η παροχή οδηγιών και εργαλείων:
ηα) Στους διδάσκοντες, για την αποτελεσματική σχεδί-

αση, διδασκαλία και αξιολόγηση των μαθημάτων τους, 
καθώς και τη βελτίωση των διδακτικών μεθόδων που 
χρησιμοποιούν.

ηβ) Στους φοιτητές, για την προσέγγιση και οργάνωση 
της μαθησιακής διαδικασίας, την ανάπτυξη αποτελε-
σματικών τεχνικών μάθησης, την επίτευξη μαθησιακών 
αποτελεσμάτων και την αντιμετώπιση μαθησιακών δυ-
σκολιών.

Οι επιμορφωτικές δράσεις του Γραφείου βασίζονται 
σε σύγχρονα ερευνητικά πορίσματα της Εκπαίδευσης 
Ενηλίκων και της Πανεπιστημιακής Παιδαγωγικής.

Το Γραφείο λειτουργεί υπό την εποπτεία του Αντιπρύ-
τανη (Αντιπροέδρου) Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημα-
ϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, ο οποίος έχει 
και την ευθύνη για τη σύνταξη και τροποποίηση του Εσω-
τερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Γραφείου, τον οποίο 
εισηγείται προς έγκριση στη Σύγκλητο (Δ.Ε.) του Ε.Α.Π.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 13 Απριλίου 2022

Ο Πρόεδρος

ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ21388 Τεύχος B’ 2163/04.05.2022

    Αριθμ. 15/7093 (5)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΦ 15/4907/ 

27.8.2019 (Β’ 3551) απόφασης «Έγκριση επανί-

δρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-

δών με τίτλο «Διοικητική των Επιχειρήσεων με 

Διεθνή Προσανατολισμό» του Τμήματος Διοικη-

τικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Οι-

κονομίας και Διοίκησης, του Διεθνούς Πανεπι-

στημίου της Ελλάδος.

  Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και 

Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειρα-
ματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 70).

2. Τον ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 114) και ειδικότερα: το άρθρο 2 
«Ορισμοί», το άρθρο 31 «Όργανα διοίκησης των Π.Μ.Σ. 
και των Διδακτορικών Σπουδών», το άρθρο 85 «Τελικές 
και μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΣΤ’», το άρθρο 88 
«Καταργούμενες διατάξεις».

3. Την παρ. 7 του άρθρου 19 του ν. 4521/2018 (Α’ 38) 
και της παρ. γ του άρθρου 17 του ν. 4559/2018 (Α’ 142).

4. Τον ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποιότητας στην 
ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώ-
ρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα Διπλώματος» 
(Α’ 189).

5. Τις με υπό στοιχεία: α) 216772/Ζ1/8-12-2017 
(Β’ 4334): «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋ-
πολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας 
των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» και 
β) 131757/Ζ1/2-8-2018 (Β’  3387): «Ρύθμιση θεμάτων 
απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης Προγραμμάτων Με-
ταπτυχιακών Σπουδών των Ελληνικών ΑΕΙ» υπουργικές 
αποφάσεις.

6. Τις με υπό στοιχεία: α) 163204/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/
29-9-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α’ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκ-
πόνησης διδακτορικών διατριβών - Λοιπά θέματα», β) 
203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινήσεις σχετικά με την 
εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114), και γ) 
227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22-12-2017 «Εφαρμογή των 
διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114) για θέματα μετα-
πτυχιακών σπουδών», δ) 22879/Ζ1/ 9-2-2018 «Εφαρ-
μογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114), ε) 26407/
Ζ1/15-2-2018 «Ίδρυση -Επανίδρυση ΠΜΣ σε εφαρμογή 
των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114), και στ) 45070/
Ζ1/19-3-2018 Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4521/2018 
(Α’  38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλ-
λες διατάξεις» διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργεί-
ου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

7. Την απόφαση έγκρισης του Εσωτερικού Κανονισμού 
του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Β’ 4889).

8. Την υπό στοιχεία ΔΦ15/11054/28-06-2021 πράξη 
ανασύστασης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του ΔΙ.ΠΑ.Ε. (ΑΔΑ:ΨΠΗ646ΨΖ3Π-ΕΘΡ).

9. Την υπό στοιχεία ΔΦ 15/4907/27-08-2019 απόφαση 
της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε. «Έγκριση επανί-
δρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με 
τίτλο: «Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσα-
νατολισμό» του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και 
Τεχνολογίας της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του 
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Β’ 3551).

10. Την υπ’ αρ. 5η/18-02-2022 (Θέμα 6ο) απόφαση της 
Συνέλευσης του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και 
Τεχνολογίας.

11. Την υπ’  αρ. 4/10-03-2022 (θέμα 1ο) ομόφωνη 
απόφαση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών, του 
ΔΙ.ΠΑ.Ε..

12. Το υπό στοιχεία ΔΦ15/4595/11-03-2022 εισήγηση 
της Αντιπροέδρου Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτη-
τικής Μέριμνας.

13. Την υπό στοιχεία 19407/Ζ1/11-02-2020 απόφαση 
της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Συγκρότη-
ση της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστη-
μίου της Ελλάδος», (Υ.Ο.Δ.Δ. 106).

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού ή του τακτικού προϋπολογισμού του 
ΔΙ.ΠΑ.Ε., αποφασίζει:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΦ15/4907/ 
27.8.2019 (Β’ 3551) απόφασης περί έγκρισης επανίδρυ-
σης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο 
«Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολι-
σμό» του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολο-
γίας της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης, του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος και ειδικότερα του άρθρου 
5. Μαθήματα, πιστωτικές μονάδες και γλώσσα διδασκα-
λίας ως ακολούθως:

5. Πρόγραμμα Μαθημάτων
Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) απαιτούνται εκατόν είκοσι (120) ευρω-
παϊκές πιστωτικές μονάδες (ECTS). Ο συνολικός αριθμός 
των μαθημάτων του προγράμματος που πρέπει να πα-
ρακολουθήσουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ανέρχεται 
σε δέκα (10): πέντε (5) υποχρεωτικά μαθήματα κορμού 
στο πρώτο εξάμηνο που αντιστοιχούν σε τριάντα (30) 
ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες (ECTS) και πέντε (5) 
υποχρεωτικά μαθήματα κορμού στο δεύτερο εξάμηνο 
που αντιστοιχούν σε τριάντα (30) ευρωπαϊκές πιστωτικές 
μονάδες (ECTS). Επίσης, στο τρίτο και τέταρτο εξάμηνο 
(δεύτερο έτος), οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να εκ-
πονήσουν Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Ερευ-
νητικού χαρακτήρα), η οποία αντιστοιχεί σε εξήντα (60) 
ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες (ECTS). Κατά την διάρ-
κεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρε-
ούνται σε παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων 
και συμμετοχή σε φροντιστηριακές και εργαστηριακές 
ασκήσεις.

Για τις εξετάσεις, τη βαθμολογία και την εκπόνηση της 
Μεταπτυχιακής εργασίας εφαρμόζονται τα οριζόμενα 
στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του προγράμ-
ματος. Η διδασκαλία των μαθημάτων μπορεί να γίνεται 
με ταυτόχρονη φυσική παρουσία των φοιτητών και των 
διδασκόντων (διά ζώσης) ή με εξ αποστάσεως σύγχρονη 
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ή/και ασύγχρονη εκπαίδευση (χωρίς αναγκαστική ταυτό-
χρονη φυσική παρουσία φοιτητών και διδασκόντων), η 
οποία μπορεί να αποτελεί έως το 35% του συνόλου της 
διδασκαλίας ή υβριδικά με ευέλικτες μορφές μάθησης 
χρησιμοποιώντας συνδυαστικά τη διά ζώσης εκπαίδευ-
ση και τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και 

επικοινωνιών, αλλά και επικουρικά την εξ αποστάσεως 
διδασκαλία.

Η γλώσσα διδασκαλίας και εκπόνησης της διπλωματι-
κής εργασίας είναι η ελληνική ή και η αγγλική.

Αναλυτικότερα το πρόγραμμα των διδασκόμενων και 
εξεταζόμενων μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

Α’ Εξάμηνο
Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού

α/α Μάθημα  ECTS
1 Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Αποφάσεων (Quantitative Methods in Decision Making) 7,50

2 Οικονομικά για Στελέχη Επιχειρήσεων και Αρχές Επιχειρηματικότητας 
(Managerial Economics and Entrepreneurship) 7,50

3 Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ (Marketing Management) 5
4 Διαχείριση Ατόμων και Οργανισμών (Managing Individuals and Organizations) 5
5 Διαχείριση Λειτουργιών (Operations Management) 5

ΣΥΝΟΛΟ 30

Β’ Εξάμηνο
Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού

α/α Μάθημα ECTS
1 Ερευνητική Μεθοδολογία (Research Methodology) 7,50

2 Στρατηγική Διοίκηση και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 
(Strategic Management and Corporate Social Responsibility) 7,50

3 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (Human Resource Management) 5
4 Διοίκηση Αλλαγής (Change Management) 5
5 Διοίκηση Έργων (Project Management) 5

ΣΥΝΟΛΟ 30

Γ’ και Δ’ Εξάμηνο
α/α Μάθημα ECTS

1 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Ερευνητικού Χαρακτήρα (Final Dissertation) 60

Τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να επέλθει με 
αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και με αναφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 13 Απριλίου 2022

Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΪΣΗΣ

Ι

    Αριθμ. απόφ. 32 (6)

Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων 

του ΝΠΔΔ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ - ΠΟ-

ΛΙΤΙΣΜΟΣ» Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης για το 

έτος 2022. 

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-
ΤΟΥ ΝΠΔΔ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ - 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87).
2. Τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 48 του ν. 3584/2007 

(Α΄ 143).
3. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).

4. Την παρ. 10 του άρθρου 12 του ν. 2503/1997.
5. Την υπό στοιχεία οικ.2/31029/ΔΕΠ/6.5.2016 εγκύκλιο 

του Υπουργείου Οικονομικών.
6. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο 

ΝΠΔΔ.
7. Το γεγονός ότι για την ομαλή και απρόσκοπτη λει-

τουργία των υπηρεσιών του ΝΠΔΔ ΠΕ.Α.Π. είναι ανάγκη, 
όπως καθιερωθεί υπερωριακή εργασία υπαμοιβή πέρα 
από το κανονικό ωράριο για την αντιμετώπιση αναγκών 
που δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν μέσα στο ωράριο 
εργασίας και λόγω του ολιγάριθμου προσωπικού που 
υπηρετεί στο ΝΠΔΔ ΠΕ.Α.Π. και των αυξημένων αναγκών 
που έχουν δημιουργηθεί μετά τη συγχώνευση των έξι 
(6) Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των πρώην 
Δήμων Πεύκης και Λυκόβρυσης.
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8. Το γεγονός ότι το ΝΠΔΔ λειτουργεί σε 24ωρη βάση, 
καθώς και τις εξαιρέσιμες ημέρες και Κυριακές, σύμφωνα 
με την υπ’ αρ. 30648/27540/5.7.2012 (Β΄ 2197) απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

9. Ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω 
απασχόληση, ύψους 1000,00€ θα αντιμετωπιστεί από 
τις πιστώσεις των Κ.Α 15.6012 και 15.6022 του Προϋ-
πολογισμού του ΝΠΔΔ ΠΕΑΠ οικονομικού έτους 2022, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση για το έτος 
2022 για τις πιο κάτω ειδικότητες μονίμων και με σχέ-
ση εργασίας αορίστου χρόνου υπαλλήλων του ΝΠΔΔ 
ΠΕ.Α.Π., και μέχρι 240 ώρες ανά υπάλληλο ετησίως (120 
ώρες ανά εξάμηνο), για την απογευματινή υπερωριακή 
εργασία και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες 
μέχρι 192 ώρες ετησίως (96 ώρες ανά εξάμηνο), με την 
προβλεπόμενη από το Νόμο αποζημίωση, για την κά-

λυψη των προαναφερόμενων υπηρεσιακών αναγκών 
του ΝΠΔΔ:

ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΥΕ Γενικών καθηκόντων 2
ΔΕ Διοικητικού 1
ΤΕ Μουσικών 2
ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής 4

Η κατανομή των ωρών Απασχόλησης του προσωπι-
κού θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες της 
Υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πεύκη, 31 Μαρτίου 2022

Η Πρόεδρος 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02021630405220008*
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