
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 919/22-10-2021 (Β΄ 5193)
απόφασης της Συγκλήτου  - Ίδρυση Αυτοτελούς 
Γραφείου Νομικής Υποστήριξης στη Μονάδα Οι-
κονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) 
του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας 
(Ε.Λ.Κ.Ε) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου Αθηνών.

2 Σύσταση της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της 
Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.

3 Τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λει-
τουργίας Φοιτητικών Εστιών του Δημοκριτείου 
Πανεπιστημίου Θράκης.

4 Τροποποίηση του άρθρου 7 της υπ’  αρ. 61/60/
05-07-2018 (Β’  3743) απόφασης της Συγκλήτου 
που αφορά στην ίδρυση του Διατμηματικού Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: 
«Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Σπουδές: Δίκαιο, Οικονο-
μία, Πολιτική» του Τμήματος Νομικής της Νομικής 
Σχολής σε συνεργασία με το Τμήμα Οικονομικών 
Επιστημών της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και 
Οικονομικών Επιστημών του Δημοκριτείου Πανε-
πιστημίου Θράκης.

5 Κατανομή μίας (1) κενής οργανικής θέσης Ε.ΔΙ.Π. 
στο Τμήμα Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνι-
κών Επιστημών.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. απόφ. 1421 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 919/22-10-2021 (Β΄ 5193)

απόφασης της Συγκλήτου  - Ίδρυση Αυτοτε-

λούς Γραφείου Νομικής Υποστήριξης στη Μο-

νάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης 

(Μ.Ο.Δ.Υ.) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων 

Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε) του Εθνικού και Καποδιστρια-

κού Πανεπιστημίου Αθηνών.

  ΤΟ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 15, 235, 236, την παρ. 5 του άρθρου 448 

όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 191 
του ν. 4964/2022 (Α΄ 141) και την παρ. 2 του άρθρου 469 
του ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαι-
δευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουρ-
γικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και 
λοιπές διατάξεις» (Α΄ 141).

2. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Εν-
σωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλε-
κτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό 
Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατά-
ξεις» (Α΄ 184).

3. Το άρθρο 37 του ν. 4589/2019 «Συνέργειες Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονι-
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κού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό 
Ταμείο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 13).

4. Το άρθρο 11 του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 38).

5. Το άρθρο 33 του ν. 4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαν-
νίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 142).

6. 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» (Α΄ 176).

7. Το π.δ. 338/1998 «Οργανισμός Διοικητικών Υπηρε-
σιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών» (Α’ 227).

8. Την υπό στοιχεία 91985/Ζ1/07-06-2019 διαπιστω-
τική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων «Εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυ-
τάνεων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 356).

9. Την υπ’ αρ. 1/03-09-2019 πρυτανική πράξη «Καθο-
ρισμός της σειράς αναπλήρωσης Πρύτανη, τομέας ευ-
θύνης και επιμέρους αρμοδιότητες Αντιπρυτάνεων του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» 
(Β’ 3410).

10. Την υπό στοιχεία 105169/Ζ1/12-08-2020 διαπιστω-
τική πράξη της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
«Παράταση της θητείας του Πρύτανη και των τεσσάρων 
(4) Αντιπρυτάνεων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 650).

11. Την υπ’ αρ. 919/22-10-2021 απόφαση της Συγκλή-
του «Οργανωτική διάρθρωση της Μονάδας Οικονομικής 
και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Ειδικού Λο-
γαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε) του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) - Τρο-
ποποίηση της από 19-07-2018 απόφασης της Συγκλήτου 
Πανεπιστημίου Αθηνών (Β’ 4118).» (Β’ 5193).

12. Την απόφαση της 31ης Συνεδρίασης της Επιτροπής 
Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου 
Αθηνών της 07ης-12-2022 «Εισήγηση προς το Πρυτανικό 
Συμβούλιο του Α.Ε.Ι. για την ίδρυση Αυτοτελούς Γραφεί-
ου Νομικής Υποστήριξης στη Μονάδα Οικονομικής και 
Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Ειδικού Λογαρια-
σμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστρια-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών - Τροποποίηση της υπ’ αρ. 
919/22-10-2021 απόφασης της Συγκλήτου του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Β’ 5193).».

13. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογι-
σμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή του 
Ιδρύματος, καθώς η δομή και το επίπεδο της ιδρυόμενης 
οργανικής μονάδας δεν δικαιολογεί τη χορήγηση επιδό-
ματος θέσης ευθύνης, αποφασίζει:

α) Την ίδρυση νέας διοικητικής δομής με τίτλο «Αυ-
τοτελές Γραφείο Νομικής Υποστήριξης» στη Μονάδα 
Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του 
Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας και

β) για τον παραπάνω σκοπό τροποποιεί την υπ’ αρ. 
919/22-10-2021 απόφαση της Συγκλήτου του Εθνικού 

και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών «Οργανωτι-
κή διάρθρωση της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής 
Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυ-
λίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε) του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) Τροποποίηση της από 
19-07-2018 απόφασης της Συγκλήτου Πανεπιστημίου 
Αθηνών (Β’ 4118)» (Β’ 5193), ως ακολούθως:

Ι. Το άρθρο 2 της υπ’ αρ. 919/22-10-2021 (Β’ 5193), 
απόφασης της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. περί διάρθρωσης 
των υπηρεσιών της Μονάδας Οικονομικής και Διοικη-
τικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Ειδικού Λογαριασμού 
Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών τροποποιείται ως εξής:

«Η Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης 
λειτουργεί σε επίπεδο οργανωτικής δομής Διεύθυνσης, δι-
αρθρώνεται από ένα (1) αυτοτελές Γραφείο, ένα (1) αυτοτε-
λές Τμήμα και δύο (2) επιμέρους Υποδιευθύνσεις, ως εξής:

α) Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υποστήριξης.
β) Αυτοτελές Τμήμα Γραμματείας.
γ) Υποδιεύθυνση Σχεδιασμού, Συντονισμού, Διοικη-

τικής Υποστήριξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η 
οποία διαρθρώνεται σε πέντε (5) επιμέρους Τμήματα, 
ως ακολούθως:

γα) Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης.

γβ) Τμήμα Σχεδιασμού, Συντονισμού και Ποιότητας.
γγ) Τμήμα Επικοινωνίας και Προβολής.
γδ) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης.
γε) Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων.
δ) Υποδιεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και Υπο-

στήριξης Έργων, η οποία διαρθρώνεται από επτά (7) 
επιμέρους Τμήματα:

δα) Τμήμα Στήριξης Έργων.
δβ) Τμήμα Προμηθειών.
δγ) Τμήμα Εσόδων.
δδ) Τμήμα Προϋπολογισμού και Χρηματοοικονομικών 

Καταστάσεων.
δε) Τμήμα Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας και λοιπών απο-

δοχών. 
δστ) Τμήμα Εκκαθάρισης Δαπανών.
δζ) Τμήμα Ταμειακής Διαχείρισης.».
ΙΙ. Μετά το άρθρο 2, προστίθεται νέο άρθρο στο Κεφά-

λαιο Β’ με τίτλο «Άρθρο 2Α Αυτοτελές Γραφείο Νομικής 
Υποστήριξης» και περιεχόμενο ως εξής: “Το Αυτοτελές 
Γραφείο Νομικής Υποστήριξης υπάγεται απευθείας στον 
Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του 
Ε.Λ.Κ.Ε. Ως αρμοδιότητες του Γραφείου ορίζονται οι 
ακόλουθες:

1. Η συλλογή, η τήρηση και η ενημέρωση του αρχεί-
ου της υπηρεσίας σχετικά με την εθνική, ευρωπαϊκή 
και διεθνή νομοθεσία που αφορά σε θέματα σχετικά με 
τις αρμοδιότητες της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε., καθώς και η 
τήρηση αρχείου εγκυκλίων, γνωμοδοτήσεων και νομο-
λογίας σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της 
Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε.

2. Η νομική υποστήριξη των οργάνων διοίκησης του 
Ε.Λ.Κ.Ε. και των Επιστημονικών Υπευθύνων έργων/προ-
γραμμάτων που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε. σε θέματα αρμο-
διότητας της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε.
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3. Η παροχή οδηγιών και συμβουλών νομικής φύσεως 
προς τις οργανικές μονάδες της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. για 
τις υποθέσεις που διαχειρίζονται.

4. Η συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες οργανικές 
μονάδες της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. για την έκδοση εγκύ-
κλιων οδηγιών προς την πανεπιστημιακή κοινότητα 
σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας ή του Οδη-
γού Χρηματοδότησης, καθώς και τη δημιουργία ή την 
επικαιροποίηση εντύπων, eforms, οδηγιών εργασίας και 
εγχειριδίων της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε.

5. Η σύνταξη εισηγήσεων προς τα αρμόδια όργανα 
περί έκδοσης, συμπλήρωσης ή τροποποίησης του Οδη-
γού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. και 
λοιπών κανονιστικών αποφάσεων των οργάνων του 
Ε.Λ.Κ.Ε. ή του Α.Ε.Ι., σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρ-
μόδιες οργανικές μονάδες της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. ή 
άλλων οργανικών μονάδων του Α.Ε.Ι.

6. Η εισήγηση, προς το αρμόδιο όργανο, για υποβολή 
ερωτημάτων προς το Γραφείο Νομικού Συμβούλου του 
Πανεπιστημίου και προς άλλους αρμόδιους φορείς του 
δημόσιου τομέα επί θεμάτων που άπτονται των δραστη-
ριοτήτων του Ε.Λ.Κ.Ε.

7. Η συνεργασία με το Γραφείο του Νομικού Συμβού-
λου του Πανεπιστημίου για την παροχή στοιχείων για την 
άσκηση ή την υποβολή ένδικων βοηθημάτων, μέσων, 
προτάσεων και υπομνημάτων για υποθέσεις που αφο-
ρούν στον Ε.Λ.Κ.Ε., καθώς και η συνεργασία με τις αρ-
μόδιες ανά περίπτωση οργανικές μονάδες της Μ.Ο.Δ.Υ. 
για τη σύνταξη και αποστολή απόψεων επί δικαστικών 
υποθέσεων του Ε.Λ.Κ.Ε.

8. Η τήρηση αρχείου δικαστικών υποθέσεων που αφο-
ρούν στον Ε.Λ.Κ.Ε., η μελέτη των δικαστικών αποφάσεων 
που εκδίδονται και η αξιοποίησή τους για την καλύτερη 
δράση των υπηρεσιών της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε.

9. Η τήρηση αρχείου προσωρινών και οριστικών εκθέ-
σεων ελέγχου από ελεγκτικούς φορείς της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής, καθώς και η υποβολή εισηγήσεων αρμοδίως 
για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων θεραπείας και την 
εφαρμογή των προτεινόμενων συστάσεων.

10. Η υποβολή εισηγήσεων προς τα αρμόδια όργανα 
διοίκησης και την Υποδιεύθυνση Σχεδιασμού, Συντονι-
σμού, Διοικητικής Υποστήριξης και Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης για την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων για 
την απλούστευση και βελτιστοποίηση των διαδικασιών 
της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. σχετικά με την εφαρμογή του 
ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.

11. Η συνεργασία με άλλες υπηρεσίες του Πανεπιστη-
μίου και υπηρεσίες άλλων δημόσιων και ιδιωτικών φορέ-
ων της Ελλάδας, της Ε.Ε. και άλλων κρατών, καθώς και με 
διεθνείς οργανώσεις ή οργανισμούς για νομικά ζητήματα 
σε θέματα αρμοδιότητας της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε.».

ΙΙΙ. Διαγράφονται η παρ. 8 του άρθρου 3, η παρ. 9 και 
η περ. ε) της παρ. 13 του άρθρου 5.

IV. Στο άρθρο 22 προστίθεται περ. δ) ως εξής: «δ) στο 
Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υποστήριξης προΐσταται 
υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ οποιουδήποτε κλάδου με 
τίτλο σπουδών νομικής.».

γ) Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’  αρ. 919/22-10-2021 
(Β’ 5193) απόφαση της Συγκλήτου.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2022 

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

    Αριθμ. 5683 (2)
Σύσταση της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της 

Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών. 

 ΤΟ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 1 του άρθρου 14, τα άρθρα 213 και 214, 

την παρ. 5 του άρθρου 448  την παρ. 2 του άρθρου 469 
και το άρθρο 470 του ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα 
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότη-
τας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με 
την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α’ 141).

2. Τον ν. 4795/2021 «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του 
Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη Δημόσια 
Διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη Δημόσια Διοίκηση 
και την Τοπική Αυτοδιοίκηση» (Α’ 62) και ιδίως τα άρθρα 
9 και 10 αυτού.

3. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών 
οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).

4. Τον ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 114).

5. Την περ. (θ) της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 
«Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και 
λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).

6. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το 
οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019.

7. Το π.δ. 11/2005 «Οργανισμός διοικητικών υπηρεσι-
ών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών» (Α΄ 9),

8. Την υπό στοιχεία 146860/ΓΓ3/25-11-2022 εγκύκλιο 
της Γενικής Γραμματείας Ανωτάτης Εκπαίδευσης του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

9. Την υπό στοιχεία 125864/Ζ1/07-08-2019
(Υ.Ο.Δ.Δ. 564) διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, περί εκλογής Πρύτανη 
και (3) Αντιπρυτάνεων της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τε-
χνών, με θητεία από 01-09-2019 έως 31-08-2022.

10. Την υπό στοιχεία 105168/Z1/12-08-2020 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 650), διαπιστωτική πράξη της Υπουργού Παιδεί-
ας και Θρησκευμάτων περί παράτασης της θητείας του 
Πρύτανη και των τριών (3) Αντιπρυτάνεων της Α.Σ.Κ.Τ. 
έως τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών ετών, 
ήτοι έως 31-08-2023.
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11. Την υπ’ αρ. 3678/21-09-2022 (ΑΔΑ ΨΟΘ746Ψ8ΝΖ-
ΓΙ5) πρυτανική πράξη συγκρότησης Πρυτανικού Συμ-
βουλίου της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.

12. Το θέμα 4ο της 8η συνεδρίασης του Πρυτανικού 
Συμβουλίου της ΑΣΚΤ, για το ακαδημαϊκό έτος 2022 -
2023 (14 Nοεμβρίου 2022).

13. Την υπ’ αρ. 5580/20-12-2022 εισήγηση της Διεύ-
θυνσης Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης 
Διοικητικών Υπηρεσιών της ΑΣΚΤ.

14. Την 11η συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβου-
λίου της ΑΣΚΤ για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, 
με ημερομηνία 28 Δεκεμβρίου 2022 (θέμα 5ο, ΑΔΑ: 
ΡΠ2Ξ46Ψ8ΝΖ-846).

15. Το γεγονός ότι, σύμφωνα και με το υπ’ αρ. 5580/
20-12-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής Δια-
χείρισης, με την παρούσα απόφαση θα δημιουργηθεί νέα 
θέση ευθύνης Προϊσταμένου Τμήματος και θα προκληθεί 
συνολική μηνιαία δαπάνη ύψους 366,25 ευρώ (επίδομα 
θέσης: 290,00 ευρώ, μέγιστες εργοδοτικές εισφορές: 76, 
25 ευρώ) και συνολική ετήσια δαπάνη ύψους 4.395,00 €, 
σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων.

16. Την εισήγηση του Πρύτανη της Ανωτάτης Σχολής 
Καλών Τεχνών, αποφασίζει:

Τη σύσταση, το επίπεδο και τη διοικητική διάρθρωση 
της προβλεπόμενης στο άρθρο 213 του ν. 4957/2022 
(Α’ 141), Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της Ανωτάτης 
Σχολής Καλών Τεχνών, ως εξής:

Άρθρο 1
Σύσταση - Οργανωτική Δομή

1. Συστήνεται στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών δι-
οικητική δομή, με ονομασία «Μονάδα Εσωτερικού Ελέγ-
χου», ως αυτοτελής και ανεξάρτητη μονάδα σε επίπεδο 
Τμήματος, η οποία υπάγεται απευθείας στον Πρύτανη 
και συνεργάζεται με το Συμβούλιο Διοίκησης και μέχρι 
τη σύστασή του με το Πρυτανικό Συμβούλιο του ΑΕΙ.

Άρθρο 2
Αποστολή -Αρμοδιότητες

Α. Αποστολή της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου είναι 
η βελτίωση της λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού 
ελέγχου του Ιδρύματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρ. 2 του άρθρου 213 του ν. 4957/2022.

Συγκεκριμένα αποστολή της Μονάδας Εσωτερικού 
Ελέγχου είναι η βελτίωση της λειτουργίας του συστή-
ματος εσωτερικού ελέγχου του ΑΕΙ, με στόχο: α) την ενί-
σχυση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότη-
τάς του, β) την αξιοπιστία του και γ) την υποστήριξη του 
φορέα για την επίτευξη των στρατηγικών του στόχων 
μέσω της εύλογης διαβεβαίωσης ως προς την αποδο-
τικότητα και αποτελεσματικότητα των συστημάτων και 
διαδικασιών διακυβέρνησης, διαχείρισης κινδύνων και 
των δικλίδων ελέγχου.

Β. Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου ασκεί τις αρμοδιό-
τητες του άρθρου 10 του ν. 4795/2021 (Α’ 62).

Ειδικότερα, αρμοδιότητες της Μονάδας είναι:
α) Η αξιολόγηση της επάρκειας και της καταλληλότη-

τας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου στις διοικητι-

κές υπηρεσίες, καθώς και στις ακαδημαϊκές, ερευνητικές 
και λοιπές δομές και μονάδες του ΑΕΙ.,

β) η σύνταξη εγχειριδίων εσωτερικού ελέγχου,
γ) η αξιολόγηση της λειτουργίας και των δραστηριο-

τήτων του ΑΕΙ βάσει της αρχής της χρηστής δημοσιονο-
μικής διαχείρισης και της διαφάνειας,

δ) η αξιολόγηση των διαδικασιών σχεδιασμού, της 
εκτέλεσης και της αξιολόγησης των λειτουργιών και των 
προγραμμάτων,

ε) η διασφάλιση της ορθής, αποτελεσματικής και 
ασφαλούς διαχείρισης και χρήσης των πληροφοριακών 
συστημάτων του Ιδρύματος,

στ) η κατάρτιση προγράμματος εσωτερικών ελέγχων 
των διοικητικών, ακαδημαϊκών, ερευνητικών και υπη-
ρεσιακών μονάδων και δομών του Α.Ε.Ι., λαμβάνοντας 
υπόψη τον στρατηγικό σχεδιασμό του Α.Ε.Ι.,

ζ) η διενέργεια προγραμματισμένων και έκτακτων 
ελέγχων στις διοικητικές υπηρεσίες, στις ακαδημαϊκές, 
ερευνητικές και λοιπές δομές και μονάδες του Α.Ε.Ι. και 
την κατάρτιση των εκθέσεων ελέγχου,

η) η υποβολή περιοδικής αναφοράς προς τον Πρύτανη 
και το Συμβούλιο Διοίκησης ή το Πρυτανικό Συμβούλιο μέ-
χρι τη σύσταση του τελευταίου, σχετικά με τη συμμόρφωση 
των υπηρεσιών με τις προτάσεις των εσωτερικών ελέγχων,

θ) η σύνταξη ετήσιας έκθεσης, στην οποία καταγράφο-
νται οι δραστηριότητες και τα αποτελέσματα του εσωτε-
ρικού ελέγχου, η πρόοδος υλοποίησης των προτάσεων 
αυτού, οι υπολειμματικοί κίνδυνοι και η αξιολόγησή 
τους, λόγω της μη υλοποίησης διορθωτικών ενεργειών. 
Η ετήσια έκθεση συνοδεύεται από Γνώμη που υποβάλλε-
ται στον Πρύτανη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
13 του ν. 4795/2021,

ι) ο έλεγχος εφαρμογής και συμμόρφωσης με το εξω-
τερικό και εσωτερικό κανονιστικό πλαίσιο του ΑΕΙ, κα-
θώς και τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής των διαδικα-
σιών εκτέλεσης του προϋπολογισμού του κάθε φορέα 
ή οντότητας που υπάγεται στον έλεγχο της Μονάδας 
Εσωτερικού Ελέγχου, της διενέργειας των δαπανών και 
της διαχείρισης της ακίνητης, κινητής και διανοητικής 
περιουσίας του Α.Ε.Ι., με στόχο τον εντοπισμό φαινομέ-
νων κακοδιοίκησης και κακοδιαχείρισης, κατάχρησης, 
σπατάλης ή απάτης και την ανάπτυξη δικλίδων για την 
αποτροπή τους στο μέλλον,

ια) η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τις 
υπηρεσίες, δομές και μονάδες του Ιδρύματος,

ιβ) η παροχή συμβουλευτικών έργων επί του συνόλου 
των υπηρεσιών, δομών και μονάδων του Α.Ε.Ι. με στόχο 
τη βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικό-
τητάς τους, της διαχείρισης κινδύνων (risk assessment) 
που απειλούν την επίτευξη των στόχων των επιμέρους 
υπηρεσιών του Α.Ε.Ι. και των διαδικασιών ενδογενούς 
ελέγχου (internal control),

ιγ) η παρακολούθηση, αξιολόγηση και επιβεβαίωση 
των διορθωτικών ή βελτιωτικών ενεργειών που πραγ-
ματοποιούνται από κάθε υπηρεσία, δομή, μονάδα του 
ΑΕΙ, σε συμμόρφωση με τις προτάσεις του εσωτερικού 
ελέγχου, μέχρι την οριστική υλοποίησή τους.

Γ. Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του Α.Ε.Ι. ασκεί τις 
αρμοδιότητες του παρόντος άρθρου- παρ. Β, πέραν των 
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διοικητικών υπηρεσιών, καθώς και των ακαδημαϊκών, 
ερευνητικών και λοιπών μονάδων, δομών του Α.Ε.Ι. 
(εκπαιδευτικά παραρτήματα ΑΣΚΤ-καλλιτεχνικοί σταθ-
μοί) και στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας 
(Ε.Λ.Κ.Ε.) του Ιδρύματος, στην Εταιρεία Αξιοποίησης και 
Διαχείρισης της Περιουσίας του Α.Ε.Ι, αμέσως μόλις αυτή 
συσταθεί, στα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 
του Κεφαλαίου ΚΘ’ του ν. 4957/2022 και άλλους φορείς 
ή οντότητες που σχετίζονται με το ΑΕΙ., σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο που 
διέπει κάθε φορέα ή οντότητα.

Άρθρο 3
Διοικητική Στελέχωση

Α. Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου στελεχώνεται από 
υπαλλήλους, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, και ΔΕ για τη γραμ-
ματειακή υποστήριξη της Υπηρεσίας, κατόπιν συνεκτί-
μησης της ελεγκτικής προϋπηρεσίας στο δημόσιο ή 
ιδιωτικό τομέα, καθώς και τυχόν διαπιστεύσεων ή πιστο-
ποιήσεών τους συναφών με τον εσωτερικό έλεγχο. Στην 
Μονάδα προΐσταται υπάλληλος του Α.Ε.Ι., με μόνιμη σχέ-
ση εργασίας ή με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 
Χρόνου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού ή και ΤΕ 
Διοικητικού -Λογιστικού, ο οποίος πληρεί κατ’ελάχιστον 
τα προσόντα που καθορίζονται στην παρ. 8 του άρθρου 9
του ν. 4795/2021.

Τα καθήκοντα του Προϊστάμενου και του προσωπικού 
της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου είναι ασυμβίβαστα 
με οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα που δεν σχετίζονται 
με το έργο της Μονάδας.

Β. Αν το προσωπικό που υπηρετεί στο ΑΕΙ δεν επαρκεί 
για τη στελέχωση της Μονάδας ή το προσωπικό που 
υπηρετεί σε αυτή δεν έχει την απαιτούμενη επιστημονική 
εξειδίκευση στο αντικείμενο της Μονάδας, ο επικεφαλής 
της Μονάδας δύναται κατ’ εξαίρεση να προέρχεται από 
το έκτακτο προσωπικό και η μισθοδοσία του καλύπτεται 
από ίδιους πόρους του Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2022

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΑΝΟΣ

Ι

    Αριθμ. απόφ. 33/81 (3)
Τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λει-

τουργίας Φοιτητικών Εστιών του Δημοκριτείου 

Πανεπιστημίου Θράκης. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το ν.δ. 87/1973 «Περί ιδρύσεως Πανεπιστημίων εις 

Θράκην και εις Κρήτην» (Α΄ 159).
2. Το π.δ. 86/2013 «Συγχώνευση Τμημάτων, ίδρυση - 

συγκρότηση - ανασυγκρότηση Σχολών στο Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο Θράκης» (Α΄ 124).

3. Τα άρθρα 76-78 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Δι-
ακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθε-
σία 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).

4. Τα άρθρα 5 και 9 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογρα-
φείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» 
(Α΄ 131).

5. Την παρ. 3 του άρθρου 223 του ν. 4957/2022 «Νέοι 
Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυ-
ση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδε-
σης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις»
(Α΄ 141).

6. Το εξηκοστό έκτο άρθρο του ν. 4917/2022 (Α΄ 67), 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του ν. 4950/2022 
(Α΄ 128), σύμφωνα με το οποίο η θητεία των υπηρετου-
σών Πρυτανικών Αρχών που λήγει την 31η-08-2022 
παρατείνεται έως την ημερομηνία ολοκλήρωσης της 
διαδικασίας ανάδειξης των νέων μονομελών οργάνων 
και για χρονικό διάστημα που δεν δύναται να υπερβεί 
την 28η-02-2023.

7. Την υπό στοιχεία 137509/Ζ1/2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 490), δι-
απιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων  με την οποία διαπιστώνεται η εκλογή 
Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων του Δ.Π.Θ. με θητεία τεσσά-
ρων (4) ετών, από 01-09-2018 έως 31-08-2022.

8. Το υπό στοιχεία ΔΠΘ/ΔΑΘ/23764/1743/16-12-2022 
(ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/23765/966/16-12-2022) έγγραφο του Τμή-
ματος Ακαδημαϊκών Θεμάτων Ξάνθης της Διεύθυνσης 
Ακαδημαϊκών Θεμάτων του Δ.Π.Θ., που αφορά στην 
τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας 
Φοιτητικών Εστιών του Δ.Π.Θ.

9. Την υπό στοιχεία ΔΠΘ/ΠΡΣΥΜ/22754/1054/ 16-
12-2022 (υπ’ αρ. 9/152/16-12-2022 συν.) απόφαση του 
Πρυτανικού Συμβουλίου του Δ.Π.Θ.

10. Την υπό στοιχεία ΔΠΘ/ΠΣ/22751/255/13-12-2022 
(ΔΠΘ/ΠΡΣΥΜ/22754/1054/13-12-2022) απόφαση της 
Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής του Δ.Π.Θ.

11. Την υπό στοιχεία ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/25754/1025/
24-12-2019 (υπ’ αρ. 5/23/19-12-2019 συν.) (Β΄ 5110) 
ανακοινοποιημένη στο ορθό, απόφαση της Συγκλή-
του, η οποία αφορά στην έγκριση του Εσωτερικού 
Κανονισμού Λειτουργίας Φοιτητικών Εστιών του 
Δ.Π.Θ. σύμφωνα με τα άρθρα 5, 55, και 80 του ν. 4009/
2011 και τα άρθρα 7 και 84 του ν. 4485/2017.

12. Την υπό στοιχεία ΔΠΘ/ΠΡ/4844/246/22-09-2022 
ανακοινοποιημένη στο ορθό, στις 26-09-2022, (Β’ 5065) 
πράξη του Πρύτανη του Δ.Π.Θ. που αφορά στον καθο-
ρισμό του τομέα ευθύνης και των επιμέρους αρμοδιοτή-
των των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Δημοκριτείου 
Πανεπιστημίου Θράκης και της σειράς αναπλήρωσης 
Πρύτανη, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 15 του 
ν. 4957/2022 (Α’ 141).

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφάσισε:

Να εγκρίνει την τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΠΘ/
ΣΥΓΚ/25754/1025/24-12-2019 (υπ’ αρ. 5/23/19-12-2019 
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συν.) (Β΄ 5110) ανακοινοποιημένης στο ορθό, απόφα-
σης, η οποία αφορά στην έγκριση του Εσωτερικού Κα-
νονισμού Λειτουργίας Φοιτητικών Εστιών του Δ.Π.Θ., ως 
προς τα κάτωθι άρθρα:

1. Άρθρο 2
παρ. 2 περ. α υποπερ. 5:

«Στην περιοχή της ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ Ξάνθης, στα δυτικά της 
πόλης, βρίσκεται κτηριακό συγκρότημα που αποτελείται 
από δώδεκα (12) διαμερίσματα εκ των οποίων τα οκτώ 
του ισογείου και του πρώτου ορόφου (23 δωμάτια/κλί-
νες), προορίζονται για την κάλυψη των αναγκών στέγα-
σης Υποψηφίων Διδακτόρων που φοιτούν στα Τμήματα 
της Πολυτεχνικής Σχολής του Δ.Π.Θ. στην Ξάνθη».

2. Προσθήκη παρ. 7 στο άρθρο 3:
«7. Οι δικαιούχοι Υποψήφιοι Διδάκτορες που διαμέ-

νουν στο κτηριακό συγκρότημα της ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ Ξάνθης 
έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν μηνιαίως στην 
Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας 
του Δ.Π.Θ. το ποσό των κοινοχρήστων δαπανών του κτη-
ριακού συγκροτήματος που τους αναλογεί και το ύψος 
του οποίου ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας».

3. Προσθήκη δεύτερου εδαφίου στην παρ. 3 του άρ-
θρου 7:

«Την οικονομική διαχείριση των Φοιτητικών Εστιών 
που προορίζονται για την στέγαση των Υποψηφίων Δι-
δακτόρων των Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής (στην 
περιοχή ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ Ξάνθης) αναλαμβάνει η Εταιρία 
Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Δ.Π.Θ 
στην οποία θα καταβάλλεται το ποσό των κοινοχρήστων 
δαπανών».

4. Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 9:
«Υποψήφιοι Διδάκτορες στεγάζονται σε ποσοστό 5% 

επί του συνόλου μόνο εφόσον υπάρχει επάρκεια κλινών 
και μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Στέγασης. 
Ειδικά για το κτηριακό συγκρότημα της ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ Ξάν-
θης, θα στεγάζονται συνολικά 23 υποψήφιοι διδάκτορες 
ανά έτος)».

5. Τροποποίηση της παρ. Β. του άρθρου 10:
«Οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές και οι Υποψήφιοι Διδά-

κτορες υποβάλλουν τα ίδια δικαιολογητικά με τους προ-
πτυχιακούς φοιτητές, όπως προβλέπονται στον παρόντα 
Κανονισμό. Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες των Τμημάτων της 
Πολυτεχνικής Σχολής του Δ.Π.Θ. στην Ξάνθη υποβάλ-
λουν επιπλέον τα παρακάτω δικαιολογητικά:

- Βεβαίωση του επιβλέποντος Καθηγητή για συνεχή και 
αδιάλειπτη παρουσία και εκπόνηση της διδακτορικής 
διατριβής τους και

- Απόφαση έγκρισης από τη Συνέλευση του Τμήματός 
τους».

6. Τροποποίηση της παρ. Γ. του άρθρου 10:
«Οι φοιτητές Erasmus, ομοίως με τους υπόλοιπους φι-

λοξενούμενους (ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό, 
ερευνητές, συμμετέχοντες σε summer schools κ.λπ.) κα-
ταβάλλουν το ποσό το οποίο ορίζεται για τη στέγασή 
τους μετά από εισήγηση του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων 
και απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Δ.Π.Θ. κα-
θώς και το ποσό των κοινοχρήστων δαπανών που τους 
αναλογεί σε λογαριασμό της Εταιρείας Αξιοποίησης και 
Διαχείρισης της Περιουσίας του Δ.Π.Θ.».

7. Τροποποίηση της περ. β’ του άρθρου 14:
«β) Στην Ξάνθη:
Στην περιοχή της ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ Ξάνθης, στα δυτικά 

της πόλης της Ξάνθης, βρίσκεται κτηριακό συγκρότη-
μα που αποτελείται από δώδεκα (12) διαμερίσματα εκ 
των οποίων τα οκτώ (23 δωμάτια/κλίνες), προορίζονται 
για την κάλυψη των αναγκών στέγασης των Υποψηφίων 
Διδακτόρων που φοιτούν στα Τμήματα της Πολυτεχνικής 
Σχολής του Δ.Π.Θ. στην Ξάνθη».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως .

 Κομοτηνή, 19 Δεκεμβρίου 2022 

Ο Πρύτανης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ 

Ι

   Αριθμ. απόφ. 68/81 (4)
Τροποποίηση του άρθρου 7 της υπ’ αρ. 61/60/

05-07-2018 (Β’ 3743) απόφασης της Συγκλήτου 

που αφορά στην ίδρυση του Διατμηματικού Προ-

γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: 

«Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Σπουδές: Δίκαιο, Οι-

κονομία, Πολιτική» του Τμήματος Νομικής της 

Νομικής Σχολής σε συνεργασία με το Τμήμα Οι-

κονομικών Επιστημών της Σχολής Κοινωνικών, 

Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του Δη-

μοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 16 του ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα 

Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότη-
τας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με 
την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 141).

2. Τις παρ. 6 και 11 του άρθρου 448 του ν. 4957/2022 
«Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενί-
σχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδε-
σης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 141).

3. Το εξηκοστό έκτο άρθρο του ν. 4917/2022 (Α΄ 67) 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του ν. 4950/2022 
(Α΄ 128), σύμφωνα με το οποίο η θητεία των υπηρετου-
σών Πρυτανικών Αρχών που λήγει την 31η-08-2022 
παρατείνεται έως την ημερομηνία ολοκλήρωσης της 
διαδικασίας ανάδειξης των νέων μονομελών οργάνων 
και για χρονικό διάστημα που δεν δύναται να υπερβεί 
την 28η-02-2023.

4. Την υπό στοιχεία 137509/Ζ1/2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 490), 
διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων με την οποία διαπιστώνεται η εκλογή 
Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων του Δ.Π.Θ. με θητεία τεσσά-
ρων (4) ετών, από 01-09-2018 έως 31-08-2022.

5. Την υπό στοιχεία ΔΠΘ/ΠΡ/4844/246/22-09-2022 
ανακοινοποιημένη στο ορθό, στις 26-09-2022 (Β΄ 5065), 
πράξη του Πρύτανη του Δ.Π.Θ. που αφορά στον καθορισμό 
του τομέα ευθύνης και των επιμέρους αρμοδιοτήτων των 
τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Δημοκριτείου Πανεπι-
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στημίου Θράκης και της σειράς αναπλήρωσης Πρύτανη, 
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 4957/2022 
(Α’ 141).

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

7. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

8. Τα άρθρα 79, 80, 81, 82, και 455 του ν. 4957/2022 
(Α’ 141) και την υπό στοιχεία 135557/Ζ1/01-11-2022 
εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
«Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4957/2022 «Νέοι ορί-
ζοντες στα Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα: Ενίσχυση 
της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης 
των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» για την 
οργάνωση και λειτουργία προγραμμάτων μεταπτυχια-
κών σπουδών και λοιπά θέματα».

9. Την απόφαση της Επιτροπής Προγράμματος Σπου-
δών του Δ.Π.Μ.Σ. στην υπ’ αρ. 2/14-12-2022 συνεδρίαση 
και το απόσπασμα πρακτικού αυτής.

10. To Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ των 
Τμημάτων.

11. Την υπ’ αρ. 61/60/05-07-2018 (Β’ 3743) απόφαση 
της Συγκλήτου με την οποία ιδρύθηκε το Π.Μ.Σ., (διόρ-
θωση σφάλματος, Β’ 4556).

12. Την υπ’ αρ. 05/42/19-12-2022 θετική εισήγηση της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Θ. και το 
απόσπασμα πρακτικού αυτής.

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

Την τροποποίηση του άρθρου 7 της υπ’ αρ. 61/60/
05-07-2018 (Β’ 3743) απόφασης, ως ακολούθως:

«Άρθρο 7
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2027-2028.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κομοτηνή, 19 Δεκεμβρίου 2022

Ο Πρύτανης 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ 

Ι

    Αριθμ. 32690 (5)
Κατανομή μίας (1) κενής οργανικής θέσης Ε.ΔΙ.Π. 

στο Τμήμα Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνι-

κών Επιστημών.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 296/1973 «Περί καθορισμού του τίτλου και της 

έδρας του εν Κρήτη ιδρυθέντος Πανεπιστημίου» (Α΄ 239), 

το ν.δ. 114/1974 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως 
του ν.δ. 87/1973 «περί ιδρύσεως Πανεπιστημίων εις Θρά-
κην και εις Κρήτην» (Α΄ 159) και επεκτάσεως διατάξεων 
τινών αυτού εις άπαντα τα ΑΕΙ» (Α’ 310), τον ν. 259/1976 
«Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Πανε-
πιστημίων Θράκης και Κρήτης κειμένων διατάξεων» (Α’ 25), 
το π.δ. 103/1983 (Α΄ 48), περί αυτοδύναμης λειτουργίας του 
Πανεπιστημίου Κρήτης, καθώς και της λοιπής νομοθεσίας 
περί Πανεπιστημίου Κρήτης.

2. Την υπό στοιχεία 108169/Ζ1/21-08-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 
677) διαπιστωτική πράξη της Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, περί εκλογής Πρύτανη και τεσσάρων 
Αντιπρυτάνεων στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

3. Την υπ’ αρ. 20018/01-09-2022 (ΑΔΑ: 6ΖΚΛ469Β7Γ - 
4ΨΧ) πράξη συγκρότησης της Συγκλήτου του Πανεπι-
στημίου Κρήτης για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

4. Την περ. δ’ της παρ. 3 του άρθρου 79 του ν. 4009/2011 
(Α΄ 195).

5. Την παρ. 5 του άρθρου 68 του ν. 4235/2014 (Α΄ 32).
6. Το άρθρο 27 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83).
7. Την υπό στοιχεία 126603/Ζ2/29-07-2016 εγκύκλιο 

του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
«Οδηγίες σχετικά με την υλοποίηση και την εφαρμογή 
των περιεχομένων στο άρθρο 27 και στο άρθρο 64 του ν. 
4386/2016 (Α΄ 83)» (ΑΔΑ: Ω73Λ4653ΠΣ-Ψ6Θ) και την υπό 
στοιχεία 35125/Ζ2/01-03-2018 (ΑΔΑ: 6ΑΡΙ4653ΠΣ-Θ9Β) 
αναδιατύπωση.

8. Την παρ. 4 του άρθρου 164 και την παρ. 5 του άρ-
θρου 465 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141).

9. Το υπ’ αρ. 30731/07-12-2022 έγγραφο της Προϊσταμέ-
νης της Διεύθυνσης Διοικητικού, Ελευθερίας Αλεφαντινού.

10. Την υπ’ αρ. 15771/299/05-07-2022 αίτηση της Απο-
στολίας Αχλαδά, μόνιμης υπαλλήλου του Πανεπιστημίου 
Κρήτης, κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, στο Τμήμα 
Κοινωνιολογίας, για ένταξη στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π.

11. Το γεγονός ότι η υπ’ αρ. 379η/28-09-2022 Συνέλευ-
ση του Τμήματος Κοινωνιολογίας, ύστερα από εισήγη-
ση του Προέδρου του Τμήματος, μετά από την υπ’ αρ. 
21588/430/16-09-2022 Εισηγητική Έκθεση της ορισθεί-
σας, με την υπ’ αρ. 377η/13-07-2022 απόφαση της Συ-
νέλευσης του Τμήματος, τριμελούς επιτροπής, ενέκρινε 
ομόφωνα την αίτηση της Αποστολίας Αχλαδά για ένταξη 
στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος.

12. Την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων Ε.ΔΙ.Π. στο 
Πανεπιστήμιο Κρήτης.

13. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού, εγκρίνει:

Την κατανομή μίας (1) κενής οργανικής θέσης Ε.ΔΙ.Π. 
από τις διαθέσιμες θέσεις του Πανεπιστημίου Κρήτης 
στο Τμήμα Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επι-
στημών προκειμένου να εκδοθεί στη συνέχεια η σχετική 
πρυτανική πράξη ένταξης της Αποστολίας Αχλαδά, σε 
θέση της κατηγορίας αυτής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ρέθυμνο, 28 Δεκεμβρίου 2022

Ο Πρύτανης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΑΚΗΣ   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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) 

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης 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) 
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα 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) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης 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. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες 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 Εθνι-
κό 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, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

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

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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