
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου μέλους 
Ε.ΔΙ.Π. της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών Ε.Μ.Π.

2 Έγκριση καθιέρωσης εργασίας καθ’ υπέρβαση 
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Α’ εξά-
μηνο του 2021.

3 Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 9 της υπ’ αρ. 
28/27/19-03-2020 (Β΄ 1407) απόφασης της Συ-
γκλήτου η οποία αφορά στην έγκριση του Κανονι-
σμού Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας του 
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

4 Τροποποίηση Οργανισμού Διοικητικών Υπηρεσι-
ών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων [π.δ. 186/1999 
(Α΄173)].

5 Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου της Πανα-
γιώτας Γεωργίτση του Θεοδώρου, μέλους Εργα-
στηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του 
Τμήματος Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

6 Κατανομή μίας (1) κενής οργανικής θέσης Διδα-
κτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) στην Ια-
τρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης.

7 Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου του Μάμα-
λη Νικολάου του Αθανασίου, μέλους κατηγορίας 
Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) του 
Τμήματος Θεατρικών Σπουδών, της Σχολής Κα-
λών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

8 Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου της Περρέα 
Αναστασίας του Στυλιανού, μέλους κατηγορίας 
Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) του 
Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητι-
σμού, της Σχολής Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιό-
τητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 6924 (1)

   Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου μέλους 

Ε.ΔΙ.Π. της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

και Μηχανικών Υπολογιστών Ε.Μ.Π. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.  7 του άρθρου 27 του 

ν. 4386/2016 (Α΄ 83).
2. Την υπό στοιχεία 126603/Ζ2/29.07.2016 (ΑΔΑ: 

Ω73Λ4653ΠΣ-Ψ6Θ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων.

3. Την από 26.01.2021 απόφαση της Κοσμητείας της 
Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπο-
λογιστών του Ε.Μ. Πολυτεχνείου.

4. Την προηγούμενη γνώμη του οικείου Τομέα.
5. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δα-

πάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
6. Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου,
καθορίζεται το γνωστικό αντικείμενο του μέλους Εργα-

στηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τομέα 
Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας και Τεχνολογίας 
Υλικών της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μη-
χανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτε-
χνείου Κωνσταντίας Ζαρκογιάννη του Χρήστου, ως εξής:

«Ευφυή Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων στον 
τομέα της Υγείας».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2021 

Ο Πρύτανης

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΥΝΤΟΥΒΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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προκαλείται δαπάνη ποσού δεκαοκτώ χιλιάδων ευρώ 
(18.000,00 €) σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 0261.00 
«Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία» του τακτικού 
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2021 του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

10. Την υπ’ αρ. 0033/1/23.02.2021 απόφαση Ανάλη-
ψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΨΥΤΛ469Β4Μ-ΔΚΗ) προϋπο-
λογιζόμενης ετήσιας δαπάνης τριάντα χιλιάδων ευρώ 
(30.000,00 €), αποφασίζουμε:

- Εγκρίνουμε την καθιέρωση εργασίας καθ’ υπέρβαση 
του υποχρεωτικού ωραρίου (απογευματινή υπερωριακή 
εργασία) για τους υπαλλήλους του Οικονομικού Πανεπι-
στημίου Αθηνών από την δημοσίευση της παρούσας έως 
30.06.2021 με την προβλεπόμενη από το νόμο αμοιβή 
του κατωτέρω προσωπικού για τους αναφερόμενους σ’ 
αυτή λόγους, ως ακολούθως:

Έως είκοσι τεσσάρων (24) υπαλλήλων, μονίμων και 
Ι.Δ.Α.Χ., όλων των κλάδων και ειδικοτήτων που υπηρε-
τούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών να εργάζο-
νται υπερωριακά έως εβδομήντα δύο (72) ώρες συνο-
λικά ο κάθε ένας έως και 30.6.2021 μέσα στα όρια των 
πιστώσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Έως δεκατριών (13) υπαλλήλων, μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ., 
όλων των κλάδων και ειδικοτήτων που υπηρετούν στο 
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών να εργάζονται υπε-
ρωριακά έως εξήντα (60) ώρες συνολικά ο κάθε ένας 
έως και 30.6.2021 μέσα στα όρια των πιστώσεων του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Έως δέκα (10) υπαλλήλων, μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ., όλων 
των κλάδων και ειδικοτήτων που υπηρετούν στο Οικονο-
μικό Πανεπιστήμιο Αθηνών να εργάζονται υπερωριακά 
έως σαράντα (40) ώρες συνολικά ο κάθε ένας έως και 
30.6.2021 μέσα στα όρια των πιστώσεων του Οικονομι-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Έως επτά (7) υπαλλήλων, μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ., όλων 
των κλάδων και ειδικοτήτων που υπηρετούν στο Οικονο-
μικό Πανεπιστήμιο Αθηνών να εργάζονται υπερωριακά 
έως τριάντα δύο (32) ώρες συνολικά ο κάθε ένας έως και 
30.6.2021 μέσα στα όρια των πιστώσεων του Οικονομι-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών.

- Με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυν-
σης Διοικητικών Υπηρεσιών ή, ελλείψει αυτού, με από-
φαση του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και 
Προσωπικού, θα ορίζονται ανά μήνα οι υπάλληλοι με ονο-
μαστικό κατάλογο και οι αντίστοιχες ώρες απασχόλησης.

- Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και 
την βεβαίωση της πραγματικής παροχής της υπερωρι-
ακής εργασίας, ορίζονται οι αρμόδιοι Προϊστάμενοι Δι-
ευθύνσεων και αυτοτελών Τμημάτων του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνδυασμό με τα δεδομένα 
του ηλεκτρονικού συστήματος παρακολούθησης της 
παρουσίας του προσωπικού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2021

Ο Πρύτανης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΩΝΗΣ

Αριθμ. 19/44 (3)
    Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 9 της υπ’ αρ. 

28/27/19-03-2020 (Β΄ 1407) απόφασης της Συ-

γκλήτου η οποία αφορά στην έγκριση του Κα-

νονισμού Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευ-

νας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης .

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.δ. 87/1973 «Περί ιδρύσεως Πα-

νεπιστημίων εις Θράκην και εις Κρήτην» (Α’ 159), του 
ν. 259/1976 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως 
των περί Πανεπιστημίων Θράκης και Κρήτης κειμένων 
διατάξεων» (Α’ 25).

2. Τις διατάξεις της παρ.  7 του άρθρου 16 του 
ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποι-
ότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α’ 195), όπως τροποποιήθη-
κε και ισχύει σήμερα.

3. Τις διατάξεις της περ. γ, της παρ. 22, του άρθρου 80 
του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποι-
ότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α’ 195), όπως τροποποιήθη-
κε και ισχύει σήμερα.

4. Τις διατάξεις της παρ.  6, του άρθρου 26 του 
ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες δια-
τάξεις» (Α’ 83).

5. Τις διατάξεις των άρθρων 7, 8 και 21 (παρ. ιη) του 
ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες δια-
τάξεις» (Α’ 114).

6. Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν εκδοθεί οι 
προβλεπόμενοι από τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του 
ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατά-
ξεις» (Α’ 114) Οργανισμός και Εσωτερικός Κανονισμός 
του Δ.Π.Θ.

7. Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδι-
κα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

8. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά-
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ-
γάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 112), όπως ισχύει.

9. Την υπό στοιχεία 137509/Ζ1 πράξη του Υπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΟΔΔ 490/2018), 
με την οποία διαπιστώνεται η εκλογή Πρύτανη και Αντι-
πρυτάνεων του Δ.Π.Θ. με θητεία τεσσάρων (4) ετών, από 
01.09.2018 έως 31.08.2022.

10. Την υπό στοιχεία ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/4089/133/25-09-2018 
απόφαση της Συγκλήτου του Δ.Π.Θ. στην υπ’ αρ. 89/1/
20-9-2018 συνεδρίασή της με θέμα «Καθορισμός του 
τομέα ευθύνης και των επιμέρους αρμοδιοτήτων των 
τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Δημοκριτείου Πανεπι-
στημίου Θράκης και της σειράς αναπλήρωσης Πρύτανη».

11. Την υπό στοιχεία ΔΠΘ/564/05-09-2018 απόφαση 
του Πρύτανη του Δ.Π.Θ. Συγκρότησης της Συγκλήτου 
του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης,
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12. Την υπ’ αρ. 28/27/19-03-2020 (Β΄ 1407) απόφαση 
της Συγκλήτου η οποία αφορά στην έγκριση του Κανονι-
σμού Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας του Δ.Π.Θ.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπο-
λογισμού του ιδρύματος, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 9 της υπ’ αρ. 
28/27/19-03-2020 (Β΄1407) απόφασης της Συγκλήτου, 
ως ακολούθως:

«Ο ανώτατος αριθμός Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/
τριών ανά μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος ορίζεται σε πέντε 
(5) και δύναται αυτός να αυξηθεί μετά από αιτιολογημένη 
εισήγηση του μέλους Δ.Ε.Π.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κομοτηνή, 11 Φεβρουαρίου 2021

Ο Πρύτανης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ

Ι

Αριθμ. 12689 (4)
    Τροποποίηση Οργανισμού Διοικητικών Υπηρεσι-

ών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων [π.δ. 186/1999 

(Α΄173)].

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαν-

νίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 142).
2. Τις διατάξεις της παρ.  6 του άρθρου 26 του 

ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την Έρευνα και Άλλες Δι-
ατάξεις» (Α΄ 83).

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λει-
τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114).

4. Το άρθρο 16 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και 
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων».

5. Το π.δ. 186/1999 «Οργανισμός Διοικητικών Υπηρε-
σιών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» (Α’ 173).

6. Το π.δ. 143/2009 «Τροποποίηση του π.δ. 186/1999 
’Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων (Α΄ 173)’» (Α΄ 188).

7. Το π.δ. 116/1997 «Οργανισμός διοικητικών υπηρε-
σιών Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ηπείρου» 
(Α΄ 105).

8. Την υπό στοιχεία Φ2/3816/29-7-2016 (Β’ 2588) από-
φαση «Οργανισμός των Διοικητικών Υπηρεσιών (Ο.Δ.Υ.) 
του ΤΕΙ Ηπείρου».

9. Την υπ’ αρ. 9825/1-2-2018 (Β’ 448) απόφαση της Συ-
γκλήτου για τη σύσταση μονάδας σε επίπεδο Διεύθυν-
σης με τίτλο: «Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής 
Υποστήριξης ΕΛΚΕ».

10. Την υπ’ αρ. 8062/7-12-2018 (Β’ 5721) απόφαση 
της Συγκλήτου για τη «Συμπλήρωση του οργανισμού 
διοικητικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
(π.δ. 186/1999, Α΄ 173), για τη μεταβατική περίοδο έως 
τη σύσταση του Οργανισμού του ιδρύματος κατά τις 
διατάξεις της παρ. 2β του άρθρου 7 του ν. 4485/2017».

11. Την υπ’ αρ. 26800/26-08-2019 (Β’ 3544) απόφαση 
της Συγκλήτου για τη «Συμπλήρωση του Οργανισμού 
διοικητικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
(π.δ. 186/1999, Α΄ 173), για τη μεταβατική περίοδο έως 
τη σύσταση του Οργανισμού του Ιδρύματος κατά τις 
διατάξεις της παρ. 2β του άρθρου 7 του ν. 4485/2017».

12. Την ομόφωνη θετική εισήγηση του Πρυτανικού 
Συμβουλίου Πρυτανείας (υπ’ αρ. 12288/17-2-2021), 
προς τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, η 
οποία αφορά στην τροποποίηση του Οργανισμού δι-
οικητικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
(π.δ. 186/1999, Α΄ 173)».

13. Την αναγκαιότητα εύρυθμης λειτουργίας του Πανε-
πιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο εφαρμογής των προ-
βλέψεων του ν. 4559/2018 για τη μεταβατική περίοδο 
έως τη σύσταση του Οργανισμού του ιδρύματος κατά 
τις διατάξεις της παρ. 2β του άρθρου 7 του ν. 4485/2017, 
σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 84 
του ίδιου ν. 4485/2017.

14. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη, ομόφωνα αποφασίζει:

Καταργείται το Τμήμα «Γραμματεία Κέντρου Επαγγελ-
ματικής Εκπαίδευσης (Άρτα)» από τη Διεύθυνση Εκπαί-
δευσης.

Αντικαθίσταται το εδ. ε) της παρ. 1 του άρθρου 4 του 
π.δ. 186/1999 (Α’ 173) (Διεύθυνση Εκπαίδευσης) ως εξής: 
«ε) Τμήμα Εκπαίδευσης (Άρτα)».

Αντικαθίσταται το εδ. ε) της παρ. 2 του άρθρου 4 του 
π.δ. 186/1999 (Α’ 173) (Διεύθυνση Εκπαίδευσης) ως εξής:

«ε) Τμήμα Εκπαίδευσης (Άρτα): Μέριμνα για την ομα-
λή λειτουργία των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών και 
Διδακτορικών Σπουδών, όλων των Τμημάτων του Πα-
νεπιστημίου Ιωαννίνων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες 
οργανικές μονάδες του Πανεπιστημίου (Τμήμα Μετα-
πτυχιακών Σπουδών, Τμήμα Εκπαιδευτικών θεμάτων 
Νέων Τμημάτων και Σχολών (Άρτα), κ.λπ.). Υποστήριξη 
των Τμημάτων κατά την προετοιμασία για την εισαγω-
γή των προτάσεων για ίδρυση, τροποποίηση κ.λπ. των 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επι-
τροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου. 
Υποστήριξη των Τμημάτων κατά την προετοιμασία για 
την εισαγωγή των προτάσεων για ίδρυση, τροποποίηση 
κ.λπ. των Προγραμμάτων Διδακτορικών Σπουδών στη 
Σύγκλητο του Ιδρύματος. Γραμματειακή υποστήριξη της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημί-
ου. Παρακολούθηση και εμπλουτισμός της ιστοσελίδας 
του Πανεπιστημίου, σχετικά με τις μεταπτυχιακές και 
διδακτορικές σπουδές.

Συνεργασία με το Γραφείο «Συνήγορος του Φοιτητή», 
σε θέματα μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών. 
Διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της λειτουρ-


