
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγω-
γής και Αθλητισμού του Εθνικού και Καποδιστρι-
ακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Φυσική 
Αγωγή και Αθλητισμός» («Physical Education and 
Sport Science»).

2 Έγκριση του Κανονισμού Μεταδιδακτορικής 
Έρευνας της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Κα-
ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

3 Ανάθεση αρμοδιοτήτων στο Πρυτανικό Συμβού-
λιο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών.

4 Σύσταση Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.
ΔΙ.Π.) στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

5 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/41758/ 
1668/1-4-2022 απόφασης της Συγκλήτου σχε-
τικής με την τροποποίηση του Οργανισμού Δι-
οικητικών Υπηρεσιών του Δημοκριτείου Πανε-
πιστημίου Θράκης (π.δ. 96/2006, Α΄ 98), για τη 
μεταβατική περίοδο έως τη σύσταση του Οργανι-
σμού του Ιδρύματος κατά τις διατάξεις της παρ. 2 
του άρθρου 7 του ν. 4485/2017.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ. 1190/04-07-2022 (1)
   Τροποποίηση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγω-

γής και Αθλητισμού του Εθνικού και Καποδιστρι-

ακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Φυσική 

Αγωγή και Αθλητισμός» («Physical Education and 

Sport Science»).

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΑΘΗΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο «Οργάνωση και Λειτουργία της ανώτατης 

εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες δια-

τάξεις» ν. 4485/2017 (Α’ 114), και ειδικότερα τα άρθρα 
30 έως και 37, 45 και 85, όπως τροποποιήθηκαν.

2. Την υπό στοιχεία 163204/Ζ1/29-9-2017 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

3. Την υπό στοιχεία 216772/Z1/8-12-2017 υπουργική 
απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπο-
λογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β’  4334).

4. Τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 19 και την παρ. 3α του 
άρθρου 42 του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α’  38)

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

6. Τον ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά-
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α’ 195), όπως τροπο-
ποιήθηκαν και ισχύουν.

7. Τον ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλ-
λες διατάξεις» (Α’  83), όπως τροποποιήθηκαν.

8. Το π.δ. 85/31-5-2013 «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυ-
γκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος στο Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών» (Α’  124).

9. Τα άρθρα 14 και 15 του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρ-
θρα 14 και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη 
εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πι-
στωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος» (Α’ 189) 
όπως τροποποιήθηκε.

10. Την υπ’ αρ. 742/8-6-2018 απόφαση της Συγκλήτου 
του ΕΚΠΑ με την οποία επανιδρύθηκε το ΠΜΣ «Φυσική 
Αγωγή και Αθλητισμός» (Β’ 2554).

11. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του 
Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 
του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 31/3/2022).

12. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (7η συνεδρίαση 12-05-2022).

13. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ 
(27η συνεδρίαση 10-06-2022).

14. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζει:

Την τροποποίηση του Προγράμματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής 
και Αθλητισμού του ΕΚΠΑ, με τίτλο: «Φυσική Αγωγή και 
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Αθλητισμός» («Physical Education and Sport Science»), 
από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές διατάξεις

Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 
της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
θα οργανώσει και θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό 
έτος 2022-2023 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΠΜΣ) με τίτλο «Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός», σύμφω-
να με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις 
του ν. 4485/2017.

Άρθρο 2 
Αντικείμενο - Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη 
Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό έχει ως αντικείμενο 
την παροχή εξειδικευμένης γνώσης στα πεδία των Παι-
δαγωγικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών στον Αθλητι-
σμό, στην οργάνωση του Αθλητισμού, καθώς και στην 
Προπονητική των Αθλημάτων.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι: η παροχή υψηλού επιπέδου 
μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο 
της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού. Το ΠΜΣ οδηγεί 
στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό μετά την πλήρη 
και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών σύμφωνα με το 
Πρόγραμμα. Οι τίτλοι απονέμονται από το Τμήμα Επι-
στήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) στη «Φυσική Αγωγή και Αθλητισμό» (Physical 
Education and Sport Science) με τις εξής ειδικεύσεις:

1. Παιδαγωγικές και Ανθρωπιστικές Σπουδές στη Φυσι-
κή Αγωγή και τον Αθλητισμό (Pedagogical and Humanity 
Studies in Physical Education and Sport Science).

2. Οργάνωση Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 
(Physical Education and Sport Management).

3. Προπονητική Αθλημάτων (Sports Training).

Άρθρο 4
Φοίτηση στο ΠΜΣ

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν 
είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Κατά τη διάρκεια 
των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται 
σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών 
μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επι-
στημονικών εργασιών, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυ-
χιακής διπλωματικής εργασίας.

Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική ή κατά περί-
πτωση και στην αγγλική γλώσσα.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) του Προγράμματος 
ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα

Άρθρο 5 
Χρηματοδότηση ΠΜΣ

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «Φυσική Αγωγή και 
Αθλητισμός» θα καλύπτεται από:

- τον προϋπολογισμό του ΑΕΙ,
- τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευ-

νας και Θρησκευμάτων,
- δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους 

χορηγίες φορέων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα,
- πόρους ερευνητικά προγράμματα,
- πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ή άλλων διεθνών οργανισμών,
- μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κον-

δυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΑΕΙ,
- κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΠΜΣ

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2031-2032 εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής 
και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία.

Άρθρο 7 
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών, καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

    Αριθμ. απόφ. 1194/04-07-2022 (2)
Έγκριση του Κανονισμού Μεταδιδακτορικής 

Έρευνας της Νομικής Σχολής του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΑΘΗΝΩΝ

  Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Την παρ. 2 του άρθρου 8 και τις παρ. 2 ιβ και ιε του 

άρθρου 13 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λειτουργία 
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» (Α’  114), όπως τροποποιήθηκαν.

2. Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί ο 
προβλεπόμενος από τις διατάξεις του άρθρου 8 του 
ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατά-
ξεις» (Α’  114), εσωτερικός κανονισμός του ΕΚΠΑ.

3. Τις διατάξεις του 4009/2011«Δομή, λειτουργία, δια-
σφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση 
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α’  195), όπως 
τροποποιήθηκαν.
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4. Την υπ’ αρ. 814/6-8-2021 απόφαση της Συγκλήτου 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
με την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός Μεταδιδακτορικής 
Έρευνας του του Ιδρύματος (Β’  4087).

5. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης της Νο-
μικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου Αθηνών (9η συνεδρίαση 13.4.2022).

6. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Εθνι-
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (27η 
συνεδρίαση 10-06-2022).

7. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκα-
λείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζει:

Την έγκριση του Κανονισμού Μεταδιδακτορικής Έρευ-
νας της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών από το ακαδημαϊκό έτος 2021-
2022 ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας στη 
Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών

1. Η Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών παρέχει την δυνατότητα διεξα-
γωγής μεταδιδακτορικής έρευνας δυνάμει των διατά-
ξεων του Κανονισμού μεταδιδακτορικής έρευνας του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
(αρ. αποφ. Συγκλήτου 814/2021 Β 4087, εφεξής «Κανο-
νισμού του Ιδρύματος»). Στο πλαίσιο αυτό μπορεί να 
προκηρύσσει θέσεις για μεταδιδακτορική έρευνα στην 
έναρξη κάθε ακαδημαϊκού έτους ή και να δέχεται καθ’ 
όλη την διάρκεια του έτους αιτήσεις ενδιαφερομένων 
σύμφωνα με το στοιχείο γ της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
Κανονισμού του Ιδρύματος.

2. Ο αριθμός μεταδιδακτόρων ερευνητών δεν μπορεί 
να υπερβαίνει κάθε έτος το διπλάσιο των μελών ΔΕΠ 
του κάθε Τομέα. Κάθε μέλος ΔΕΠ δικαιούται να έχει την 
επίβλεψη 2 μεταδιδακτόρων ερευνητών. Η επίβλεψη συ-
νεχίζεται και μετά την αφυπηρέτηση του επιβλέποντος.

Άρθρο 2
Προϋποθέσεις, προσόντα και διαδικασία 
για ανάθεση μεταδιδακτορικής έρευνας

1. Πέρα από τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό του 
Ιδρύματος, προϋπόθεση για την υποβολή σχετικής αί-
τησης από κάθε ενδιαφερόμενο αποτελεί η κατοχή είτε 
πτυχίου Νομικής Σχολής είτε διδακτορικού διπλώματος 
Νομικής Σχολής από ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμέ-
νου ισότιμου τίτλου σπουδών Νομικής Σχολής της αλ-
λοδαπής. Η ερευνητική πρόταση του ενδιαφερομένου 
θα πρέπει, πέρα από τα στοιχεία του σχετικού υποδείγ-
ματος του Κανονισμού του Ιδρύματος, να περιλαμβάνει 
αποτίμηση της σημασίας και του επιστημονικού ενδι-
αφέροντος του ερευνωμένου ζητήματος και σχετική 
βιβλιογραφία, ελληνική ή ξενόγλωσση.

2. Για την εισήγηση επί ερευνητικής προτάσεως ο Κο-
σμήτωρ ως Πρόεδρος της Σχολής ορίζει τριμελή επι-
τροπή από μέλη ΔΕΠ της Σχολής μετά από πρόταση 
του οικείου Τομέα, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των 

διατάξεων του άρθρου 2 του Κανονισμού του Ιδρύματος. 
Η έγκριση της ερευνητικής πρότασης των ενδιαφερομέ-
νων γίνεται ενόψει του μέτρου ικανοποίησης των στόχων 
της παρ. 2 του Κανονισμού του Ιδρύματος, ιδίως δε της 
παροχής ευκαιριών απόκτησης προσόντων ακαδημα-
ϊκής σταδιοδρομίας προς όφελος της επιστήμης, της 
διδασκαλίας και της δικαιοσύνης.

3. Η διάρκεια της μεταδιδακτορικής έρευνας καθο-
ρίζεται με απόφαση της Συνέλευσης και δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τα τρία έτη από την ημερομηνία έγκρισης 
της ερευνητικής πρότασης από την Συνέλευση, εφαρμο-
ζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του Κανονισμού 
του Ιδρύματος.

4. Η Γραμματεία της Σχολής αναρτά τα αποτελέσμα-
τα της αξιολόγησης των αιτήσεων στην ιστοσελίδα της 
Σχολής, ενημερώνει τους επιτυχόντες για την επιλογή 
τους και τους καλεί να εγγραφούν. Στη Γραμματεία Με-
ταπτυχιακών και Διδακτορικών σπουδών τηρείται ειδικό 
μητρώο μεταδιδακτορικών ερευνητών με το θέμα ενός 
εκάστου και τα ονόματα των μελών της Τριμελούς Συμ-
βουλευτικής του Επιτροπής.

Άρθρο 3
Δικαιώματα και υποχρεώσεις 
μεταδιδακτόρων ερευνητών

1. Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές κατά τη διάρκεια της 
εκπόνησης της μεταδιδακτορικής έρευνας χρησιμοποι-
ούν τον τίτλο τους.

2. Στους μεταδιδάκτορες ερευνητές παρέχεται πρό-
σβαση στις Βιβλιοθήκες της Σχολής με δικαίωμα δα-
νεισμού, στον εξοπλισμό της Σχολής και σε όποια άλλη 
συμπληρωματική παροχή η Σχολή κρίνει απαραίτητη 
για την ολοκλήρωση της έρευνας. Οι μεταδιδακτορικοί 
ερευνητές δεν έχουν τις παροχές που προβλέπονται για 
τους προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές.

3. Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές οφείλουν να συμμετέ-
χουν σε σεμινάρια, ημερίδες ή συνέδρια που διοργανώ-
νει η Σχολή για την παρουσίαση της προόδου της έρευ-
νάς τους, όταν καλούνται προς τούτο από μέλη ΔΕΠ της 
Σχολής ή όταν σχετικό αίτημά τους γίνεται αποδεκτό από 
τον Επιβλέποντα Καθηγητή. Οι μεταδιδάκτορες ερευνη-
τές δεν υπέχουν υποχρέωση φυσικής παρουσίας στους 
πανεπιστημιακούς χώρους.

4. Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές οφείλουν να συμπε-
ριφέρονται όπως αρμόζει σε μέλη της Ακαδημαϊκής 
Κοινότητας και να τηρούν τον Κώδικα Ακαδημαϊκής 
Δεοντολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου Αθηνών, καθώς και τις διατάξεις του Εσωτερικού 
Κανονισμού λειτουργίας του Ιδρύματος.

5. Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές οφείλουν να συντάσ-
σουν έκθεση προόδου της έρευνάς τους ανά ημερολογι-
ακό έτος, εκτός αν η καθορισμένη διάρκεια της έρευνάς 
τους είναι βραχύτερη, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά 
των διατάξεων του Κανονισμού του Ιδρύματος.

Άρθρο 4
Εντεταλμένοι μεταδιδάκτορες ερευνητές

Η Σχολή/το Τμήμα δύναται να αναθέσει επικουρικά 
εκπαιδευτικό έργο -στο πλαίσιο των προπτυχιακών και 
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μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του- στον/
στην ερευνητή/τρια, σύμφωνα με την ισχύουσα νο-
μοθεσία (παρ. 7α του άρθρου 29 του ν. 4009/2011). Η 
αποζημίωσή του/της γίνεται είτε από τους αντίστοιχους 
προϋπολογισμούς, είτε από υποτροφίες ή πόρους που 
εξασφαλίζει η Σχολή.

Άρθρο 5
Περάτωση μεταδιδακτορικής έρευνας

Η κατά την παρ. 1 του άρθρο 6 του Κανονισμού του 
Ιδρύματος παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευ-
νας κάθε υποψηφίου θα γίνεται ενώπιον πενταμελούς 
Επιτροπής, απαρτιζόμενης από τα μέλη της συμβου-
λευτικής Επιτροπής του και άλλα δυο μέλη οριζόμενα 
από τον Κοσμήτορα σύμφωνα με την παράγραφο 2 του 
άρθρου 2 του παρόντος.

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος

Ο παρών Κανονισμός ισχύει από την ημερομηνία της 
έγκρισής του από τη Σύγκλητο του ΕΚΠΑ. Μεταδιδάκτο-
ρες ερευνητές, των οποίων η θητεία διαρκεί κατά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, μπορούν με 
αίτησή τους να υπαχθούν στις διατάξεις του.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Πρύτανης 

ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

    Αριθμ. απόφ. 1200 (3)
Ανάθεση αρμοδιοτήτων στο Πρυτανικό Συμβού-

λιο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη-

μίου Αθηνών. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΑΘΗΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τα εδάφια εδ. λα) και λστ) της παρ. 2 του άρθρου 

13, το εδάφιο θ) της  παρ. 2 του άρθρου 14, τα εδάφια 
α) και γ) της παρ. 15 του άρθρου 15 του ν. 4485/2017 
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114).

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

3. Την υπό στοιχεία 91985/Ζ1/7.6.2019 διαπιστωτική 
απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
«Εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 356).

4. Την υπ’ αρ. 1/2019 πράξη του Ε.Κ.Π.Α. Καθορισμός 
της σειράς αναπλήρωσης Πρύτανη, τομέας ευθύνης 
και επιμέρους αρμοδιοτήτων των Αντιπρυτάνεων του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
(Β΄ 3410).

5. Την υπό στοιχεία 105169/Ζ1/12.8.2020 διαπιστωτική 
απόφαση του 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).

6. Την υπ’ αρ. 912/12-10-2021 απόφαση Συγκλήτου 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στο Πρυτανικό Συμβούλιο του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» 
(Β΄ 4798) για τα ακαδημαϊκά έτη 2021-2022 και 2022-2023.

7. Την από 5-4-2022 απόφαση της Συγκλήτου (ΑΔΑ: 
9ΓΑΟ46ΨΖ2Ν-7ΒΞ) σχετικά με την κατανομή των εσό-
δων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας έτους 
2021 σε έργα για το έτος 2022 και ειδικότερα το υπό 
στοιχείο 1 του Κεφαλαίου Β’ «Νέα έργα», σύμφωνα με 
το οποίο δίνεται χρηματοδότηση 1.000.000 ευρώ για το 
έργο «Ενίσχυση της έρευνας, εκπαιδευτικές και λειτουρ-
γικές ανάγκες του Πανεπιστημίου» και το υπό στοιχείο 
5 του Κεφαλαίου Δ «Συνοπτική περιγραφή του αντικει-
μένου των χρηματοδοτούμενων έργων/προγραμμάτων, 
κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών και ειδικότεροι όροι 
οικονομικής διαχείρισης ανά έργο/πρόγραμμα», της ως 
άνω απόφασης.

8. Την ασφυκτική στενότητα του τακτικού προϋπολο-
γισμού και τις επείγουσες ανάγκες του Εθνικού και Κα-
ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι αναγκαίο να 
απλοποιηθεί: α) η διαδικασία έγκρισης υλοποίησης των 
επιμέρους αυτοτελών έργων διάρκειας, όπως ορίζεται 
στη σχετική απόφαση, στο πλαίσιο της δράσης «Ενίσχυ-
ση της έρευνας, εκπαιδευτικές και λειτουργικές ανάγκες 
του Πανεπιστημίου» (βλ. παρ. 8), και β) ο ορισμός του 
Επιστημονικού Υπευθύνου, δια της ανάθεσης της έγκρι-
σής αυτών, μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού της 
δράσης αυτής, στο Πρυτανικό Συμβούλιο, προκειμένου 
να διεκπεραιώνονται ταχύτερα και να εξασφαλίζεται η 
εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος.

9. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού, 
αποφασίζει:

Την ανάθεση στο Πρυτανικό Συμβούλιο του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, των αρμο-
διοτήτων της Συγκλήτου που αφορούν:

1. στην έγκριση υλοποίησης επιμέρους αυτοτελών έρ-
γων διάρκειας, όπως ορίζεται στη σχετική απόφαση, που 
σχετίζονται με την έρευνα, την εκπαίδευση και εν γένει 
τις λειτουργικές ανάγκες του Ιδρύματος, σύμφωνα με τον 
στρατηγικό σχεδιασμό, την αναπτυξιακή πολιτική και τη 
στοχοθεσία του, στο πλαίσιο της δράσης «Ενίσχυση της 
έρευνας, εκπαιδευτικές και λειτουργικές ανάγκες του 
Πανεπιστημίου» και για χρονικό διάστημα, μέχρι εξα-
ντλήσεως του προϋπολογισμού αυτής, και,

2. στον ορισμό του Επιστημονικού Υπευθύνου των 
επιμέρους αυτοτελών έργων.

Η ανάθεση των αναφερόμενων στην παρούσα αρμο-
διοτήτων της Συγκλήτου προς το Πρυτανικό Συμβού-
λιο ισχύει από τη δημοσίευσή της μέχρι εξαντλήσεως 
του προϋπολογισμού της δράσης αυτής ή μέχρι την 
31.03.2023, όποιο επέλθει πρώτο.

Συμπληρωματικά των ως άνω αρμοδιοτήτων, ισχύ-
ουν οι αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί στο Πρυτανικό 
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Συμβούλιο με την από 26-8-2021 απόφαση Συγκλήτου 
(Β΄ 4798).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Aθήνα, 6 Ιουλίου 2022

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

      Αριθμ. απόφ. 12/71/23-6-2022 (4)
Σύσταση Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.

ΔΙ.Π.) στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 

 Αφού έλαβε υπόψη:
1. Το ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώ-

τατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης 
πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα Διπλώματος» (Α’ 189).

2. Το άρθρο 14 και Κεφαλαίου Ι του ν. 4009/2011 
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπου-
δών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων» (Α’ 195).

3. Το άρθρο 38 του ν. 3848/2010 «Αναβάθμιση του 
ρόλου του εκπαιδευτικού - καθιέρωση κανόνων αξιο-
λόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές 
διατάξεις» (Α’  71).

4. Τις περ. α) και γ) της παρ. 22 του άρθρου 80 του 
ν. 4009/2011 (Α’ 195), όπως ισχύουν και τις περ. α) και β) 
του άρθρου 7 και του δευτέρου εδαφίου της παρ. 8 του 
άρθρου 84 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

5. Το άρθρο 67 του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπι-
στημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους 
και λοιπές διατάξεις» (Α’ 70).

6. Της παρ. 6 του άρθρου 26 του ν. 4386/2016 «Ρυθμί-
σεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 83).

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

8. Το π.δ. 96/2006 (Α΄ 98) «Οργανισμός Διοικητικών 
Υπηρεσιών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης».

9. Το άρθρο 18 του ν. 4492/2017 «Μεταβατικές τοπο-
θετήσεις προϊσταμένων στις νέες οργανωτικές δομές» 
(Α’ 156).

10. Τα άρθρα 76-78 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) - Ψηφια-
κή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομο-
θεσία 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.

11. Τα άρθρα 5 και 9 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπο-
γραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατά-
ξεις» (Α΄ 131).

12. Την υπό στοιχεία ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/33196/1628/1-3-2018 
(αριθ. 62/54/15-2-2018 συν.) απόφαση της Συγκλήτου με 
την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του Κανονισμού 

λειτουργίας της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.
ΔΙ.Π.) του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και η 
οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 1178.

13. Την υπό στοιχεία ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/17939/585/
21-12-2016 απόφαση της Συγκλήτου με την οποία εγκρί-
θηκε ο Κανονισμός λειτουργίας της Μονάδας Διασφάλι-
σης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Δημοκριτείου Πανεπιστη-
μίου Θράκης και η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 4524.

14. Την υπό στοιχεία ΔΠΘ/ΑνΔΥ/57464/738/22-6-2022 
(ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/57495/2423/22-6-2022) εισήγηση του Αντι-
πρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων του Δημοκριτείου 
Πανεπιστημίου Θράκης, Καθηγητή Ραφαήλ Σανδαλ-
τζόπουλου.

15. Την υπ’  αρ. 135509/Ζ1/18 διαπιστωτική πράξη 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 490/2018), με την οποία διαπιστώνεται η εκλογή 
Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων του Δ.Π.Θ. με θητεία τεσσά-
ρων (4) ετών από 1-9-2018 έως 31-8-2022.

16. Την υπό στοιχεία ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/4089/133/
25-9-2018 (αριθ. 89/1/20-9-2018 συν.) απόφαση της 
Συγκλήτου με την οποία εγκρίθηκε η υπό στοιχεία 
ΔΠΘ/ΠΡ/4086/178/19-9-2018 απόφαση Πρύτανη περί 
καθορισμού του τομέα ευθύνης και των επιμέρους αρ-
μοδιοτήτων των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Δ.Π.Θ. 
καθώς και η σειρά με την οποία αναπληρώνουν τον Πρύ-
τανη σε περίπτωση προσωρινής απουσίας ή κωλύματος 
άσκησης των καθηκόντων του, η οποία δημοσιεύθηκε 
στο Β΄ 4507/2018 και στο Β΄ 5645/2018 δημοσιεύθη-
κε η διόρθωση σφάλματος και στα Β΄ 3125/2019, Β΄ 
1741/2020 δημοσιεύθηκαν οι τροποποιήσεις αυτής.

17. Την υπό στοιχεία ΔΠΘ/ΠΡ/26476/1955/28-12-2021 
πράξη Πρύτανη περί ανασυγκρότησης της Συγκλήτου 
του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης για το ακα-
δημαϊκό έτος 2021-2022.

18. Τις άμεσες και επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες 
εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των υπη-
ρεσιών και μονάδων του Ιδρύματος, καθώς και της 
ομαλής υλοποίησης των διαδικασιών σε εφαρμογή του 
ν. 4610/2019 (Α’ 70) για τη μεταβατική περίοδο έως τη 
σύσταση του Οργανισμού του Ιδρύματος κατά τις δι-
ατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4485/2017, σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 84 
του ίδιου νόμου.

19. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί έως σήμερα ο Ορ-
γανισμός του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης κατά 
τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4485/2017.

20. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξε-
ων της παρούσας απόφασης προκαλείται σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού ετήσια δαπάνη ποσού 
4.206,72 ευρώ (ΚΑΕξ 0215 Ειδικού Φορέα 19250) για 
μία θέση Προϊσταμένου Τμήματος, σύμφωνα με την 
υπό στοιχεία ΔΠΘ/ΔΟΔ/48533/7520/6-6-2022 (ΔΠΘ/
ΣΥΓΚ/53962/2226/6-6-2022) οικονομική έκθεση της 
Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Δημοκριτείου 
Πανεπιστημίου Θράκης.

21. Την αναγκαιότητα διασφάλισης της εύρυθμης λει-
τουργίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και 
ύστερα από διεξοδική συζήτηση, αποφάσισε
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Να εγκρίνει τη σύσταση Μονάδας Διασφάλισης Ποιό-
τητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 
ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Σύσταση

Συστήνεται και αποτελεί μέρος του Οργανισμού του 
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης Μονάδα Δια-
σφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) σε επίπεδο αυτοτελούς 
Τμήματος το οποίο υπάγεται στον Πρύτανη του Δ.Π.Θ..

Άρθρο 2
Αντικείμενο και αρμοδιότητες

Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του 
Ιδρύματος παρέχει διοικητική και γραμματειακή υπο-
στήριξη στο έργο των μελών της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Δ.Π.Θ. 
Διοικητικά αντιστοιχεί σε αυτοτελές Τμήμα και υπάγεται 
ιεραρχικά απευθείας στον Πρύτανη.

Οι αρμοδιότητες της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας 
του Ιδρύματος είναι ιδίως:

1) η γραμματειακή υποστήριξη της ΜΟ.ΔΙ.Π. του ιδρύ-
ματος και η διεκπεραίωση κάθε άλλου θέματος που αφο-
ρά τη λειτουργία της,

2) η τακτική επικοινωνία και συνεργασία με τις Ομάδες 
Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) των ακαδημαϊκών 
μονάδων με σκοπό την εφαρμογή του Εσωτερικού Συ-
στήματος Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.),

3) η συλλογή των Ετήσιων Εσωτερικών Εκθέσεων των 
οργανικών μονάδων του Ιδρύματος,

4) η υποστήριξη της σύνταξης της Έκθεσης εσωτε-
ρικής αξιολόγησης του ιδρύματος και η υποβολή της 
στο αρμόδιο συλλογικό όργανο του ιδρύματος και στην 
ΕΘ.Α.Α.Ε., σύμφωνα με το εγχειρίδιο ποιότητας και το 
πρότυπο πιστοποίησης του Ε.Σ.Δ.Π.

5) η οργάνωση και ο συντονισμός των διαδικασιών 
εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης του Ε.Σ.Δ.Π. 
και των Προγραμμάτων Σπουδών του Ιδρύματος,

6) η υλοποίηση των διοικητικών ενεργειών που απαι-
τούνται για την πιστοποίηση των προγραμμάτων σπου-
δών σε επίπεδο Τμημάτων και Σχολών,

7) η υλοποίηση των δράσεων που απαιτούνται για την 
πιστοποίηση του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης 
της ποιότητας του Ιδρύματος,

8) η μελέτη των εκθέσεων πιστοποίησης των ακαδημα-
ϊκών μονάδων και η σύνταξη προτάσεων προς τα αρμό-
δια όργανα του ιδρύματος σχετικά με δράσεις βελτίωσης 
της ποιότητας,

9) η διατήρηση έντυπου και ψηφιακού αρχείου με 
στοιχεία των εσωτερικών και εξωτερικών Εκθέσεων 
αξιολόγησης και πιστοποίησης όλων των οργανικών 
μονάδων του Ιδρύματος και του Ε.Σ.Δ.Π.,

10) η μέριμνα για την παραμετροποίηση, περιοδική 
επικαιροποίηση, χρήση και καλή λειτουργία του πλη-
ροφοριακού συστήματος διασφάλισης ποιότητας του 
ιδρύματος και η διασύνδεσή του με το Ο.Π.Ε.Σ.Π. της 
ΕΘ.Α.Α.Ε.,

11) η έκδοση αναφορών με δεδομένα και δείκτες και 
η αντίστοιχη στατιστική τους επεξεργασία,

12) η μέριμνα για την προβολή και διάχυση των δρά-

σεων και αποτελεσμάτων της ΜΟ.ΔΙ.Π. του ιδρύματος 
με ενέργειες δημοσιότητας και άλλα πρόσφορα μέσα,

13) η ενημέρωση και εκπαίδευση των μελών των 
ΟΜ.Ε.Α. και των ακαδημαϊκών μονάδων, καθώς και του 
λοιπού προσωπικού του Ιδρύματος, σε διαδικασίες αξι-
ολόγησης, πιστοποίησης και διασφάλισης ποιότητας,

14) η παρακολούθηση και η διενέργεια ελέγχων για 
την καλή εφαρμογή του Εσωτερικού Συστήματος Δια-
σφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος,

15) η αρμοδιότητα συλλογής και επεξεργασίας δεδο-
μένων ποιότητας και δεικτών με ευθύνη της ΜΟ.ΔΙ.Π. και 
υποβολή τους στην ΕΘ.Α.Α.Ε.,

16) η πραγματοποίηση περιοδικής εσωτερικής αξι-
ολόγησης και ανασκόπησης του Ε.Σ.Δ.Π. σύμφωνα με 
τις προβλεπόμενες διαδικασίες και μεθοδολογία στο 
εγχειρίδιο ποιότητας,

17) η σύνταξη εισηγήσεων προς το αρμόδιο όργανο 
λήψης αποφάσεων της ΜΟ.ΔΙ.Π.

Άρθρο 3 
Στελέχωση

Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του 
Ιδρύματος στελεχώνεται από μόνιμους διοικητικούς 
υπαλλήλους, υπαλλήλους Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 
Χρόνου και εξωτερικούς συνεργάτες. Στο Τμήμα προΐ-
σταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ όλων των ειδικοτήτων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Πρύτανης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ 
Ι

   Αριθμ. απόφ. 28/71/23-6-2022 (5)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/41758/ 

1668/1-4-2022 απόφασης της Συγκλήτου σχε-

τικής με την τροποποίηση του Οργανισμού Δι-

οικητικών Υπηρεσιών του Δημοκριτείου Πανε-

πιστημίου Θράκης (π.δ. 96/2006, Α΄ 98), για τη 

μεταβατική περίοδο έως τη σύσταση του Οργανι-

σμού του Ιδρύματος κατά τις διατάξεις της παρ. 2 

του άρθρου 7 του ν. 4485/2017. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 

 Αφού έλαβε υπόψη:
1. Το άρθρο 67 του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπι-

στημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους 
και λοιπές διατάξεις» (Α’ 70).

2. Της παρ. 6  του άρθρου 26 του ν. 4386/2016 (Α’ 83) 
«Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

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

4. Τις περ. α) και γ) της παρ. 22 του άρθρου 80 του 
ν. 4009/2011 (Α’ 195) και τις περ. α) και β) του άρθρου 
7 και του δευτέρου εδαφίου της παρ. 8 του άρθρου 84 
του ν. 4485/2017 (Α’ 114).
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5. Το π.δ. 96/2006 «Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσι-
ών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης» (Α΄ 98).

6. Το άρθρο 48 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λει-
τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114) όπως τροποποιή-
θηκε.

7. Την υπό στοιχεία ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/41758/1668/1-4-2022 
(αριθ. 38/66/30-3-2022 συν.) απόφαση της Συγκλήτου 
που αφορά στην τροποποίηση του Οργανισμού Διοι-
κητικών Υπηρεσιών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 
Θράκης (π.δ. 96/2006, Α΄ 98), για τη μεταβατική περίοδο 
έως τη σύσταση του Οργανισμού του Ιδρύματος κατά τις 
διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4485/2017, η 
οποία δημοσιεύθηκε στο Β’ 1895/2022.

8. Την υπό στοιχεία ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/41884/1638/02/04/2019 
(αριθ. 12/11/28-3-2019 συν.) απόφαση της Συγκλήτου 
που αφορά στην έγκριση του Κανονισμού του Κέντρου 
Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του 
Δ.Π.Θ. η οποία δημοσιεύθηκε στο Β’ 1324.

9. Την υπό στοιχεία ΔΠΘ/ΑνΔΥ/57451/737/22-6-2022 
(ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/57453/2417/22-6-2022) εισήγηση του Αντι-
πρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων του Δημοκριτείου 
Πανεπιστημίου Θράκης, Καθηγητή Ραφαήλ Σανδαλ-
τζόπουλου.

10. Την υπ’  αρ. 135509/Ζ1/18 διαπιστωτική πράξη 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 490/2018), με την οποία διαπιστώνεται η εκλογή 
Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων του Δ.Π.Θ. με θητεία τεσσά-
ρων (4) ετών από 1-9-2018 έως 31-8-2022.

11. Την υπό στοιχεία ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/4089/133/
25-9-2018 (αριθ. 89/1/20-9-2018 συν.) απόφαση της Συ-
γκλήτου με την οποία εγκρίθηκε η υπό στοιχεία ΔΠΘ/
ΠΡ/4086/178/19-9-2018 απόφαση Πρύτανη περί καθορι-
σμού του τομέα ευθύνης και των επιμέρους αρμοδιοτή-
των των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Δ.Π.Θ. καθώς 
και η σειρά με την οποία αναπληρώνουν τον Πρύτανη σε 
περίπτωση προσωρινής απουσίας ή κωλύματος άσκη-
σης των καθηκόντων του, η οποία δημοσιεύθηκε στο Β΄ 
4507/2018 και στο Β΄ 5645/2018 δημοσιεύθηκε η διόρ-
θωση σφάλματος και στα Β΄ 3125/2019, Β΄ 1741/2020 
δημοσιεύθηκαν οι τροποποιήσεις αυτής.

12. Την υπό στοιχεία ΔΠΘ/ΠΡ/26476/1955/28-12-2021 
Πράξη Πρύτανη περί ανασυγκρότησης της Συγκλήτου 
του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης για το ακαδη-
μαϊκό έτος 2021-2022.

13. Τα άρθρα 76-78 του ν. 4727/2020 (Α’ 184)- Ψηφια-
κή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομο-
θεσία 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.

14. Του άρθρου 5 και 9 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυ-
πογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές δια-
τάξεις» (Α΄ 131).

15. Τις άμεσες και επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες 
εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των υπη-
ρεσιών και μονάδων του Ιδρύματος, καθώς και της 
ομαλής υλοποίησης των διαδικασιών σε εφαρμογή του 
ν. 4610/2019 (Α’ 70) για τη μεταβατική περίοδο έως τη 

σύσταση του Οργανισμού του Ιδρύματος κατά τις δι-
ατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4485/2017, σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 84 
του ίδιου νόμου.

16. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί έως σήμερα ο Ορ-
γανισμός του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης κατά 
τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4485/2017.

17. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και ύστερα από 
διεξοδική συζήτηση, αποφάσισε:

Να τροποποιήσει την υπό στοιχεία ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/41758/ 
1668/1-4-2022 απόφασή της σχετική με την τροποποίη-
ση του Οργανισμού Διοικητικών Υπηρεσιών του Δημο-
κριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (π.δ. 96/2006, Α΄ 98), 
για τη μεταβατική περίοδο έως τη σύσταση του Οργα-
νισμού του Ιδρύματος κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του 
άρθρου 7 του ν. 4485/2017, η οποία δημοσιεύθηκε στο 
Β’ 1895/2022, κατά το μέρος που αυτή αφορά στις αρμο-
διότητες του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης Κ.Ε.ΔΙ.
ΒΙ.Μ., η οποία πλέον έχει ως εξής:

ζ) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
Έχει την ευθύνη για τη διοικητική και γραμματειακή 

υποστήριξη του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Δ.Π.Θ. 
Ειδικότερα, το εν λόγω Τμήμα έχει τις ακόλουθες αρμο-
διότητες:

Την παροχή διοικητικής υποστήριξης για τις συνεδρι-
άσεις του συλλογικού οργάνου διοίκησης του Κέντρου, 
τήρηση των πρακτικών και μέριμνα για την εκτέλεση των 
σχετικών αποφάσεων, τήρηση αρχείου και μέριμνα για 
τη διενέργεια διαδικασιών προμήθειας απαιτούμενων 
υλικών.

Την τήρηση του πρωτοκόλλου, και του γενικού αρχείου 
του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., η παραγωγή και αναπαραγωγή εγγρά-
φων και έντυπου υλικού.

Τη συνεργασία και ενημέρωση του Διευθυντή Επιμόρ-
φωσης και Δια βίου μάθησης, του Πρόεδρου και των 
μελών του Συμβουλίου για την ισχύουσα νομοθεσία, 
καθώς και για κάθε νομικό και γενικό διοικητικό θέμα 
που ανακύπτει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Τη συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες επί των ει-
σερχομένων θεμάτων και κατάρτιση σχεδίου Ημερήσιας 
Διάταξης.

Την αποστολή της πρόσκλησης με τα θέματα της ημε-
ρήσιας διάταξης, σχετικές εισηγήσεις και πληροφοριακό 
υλικό εκάστης συνεδρίασης στα μέλη του Συμβουλίου 
του Κέντρου, καθώς και η τήρηση πρακτικών των συνε-
δριάσεων του Συμβουλίου κατά τα προβλεπόμενα στον 
Εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Ιδρύματος και 
στον Κανονισμό του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Τη διεκπεραίωση όλων των αποφάσεων του Συμβου-
λίου, η ανάρτηση Αποφάσεων και Ανακοινώσεων στον 
διαδικτυακό τόπο του Κέντρου.

Την παρακολούθηση και μέριμνα κάλυψης αναγκών 
εξοπλισμού και συντήρησης υπάρχοντος εξοπλισμού 
της Γραμματείας.

Την τήρηση αρχείου (εντύπου ή ψηφιακού) με τα υλο-
ποιούμενα προγράμματα και τα χορηγούμενα πιστο-
ποιητικά.
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Την τήρηση αρχείου εγγράφων, αποφάσεων και πρα-
κτικών.

Τη σύνταξη και διεκπεραίωση μέσω ηλεκτρονικής αλ-
ληλογραφίας ή κεντρικού Πρωτοκόλλου εγγράφων προς 
φορείς και υπηρεσίες του Πανεπιστημίου.

Την τήρηση της διαδικασίας των εγγραφών, θέματα 
που αφορούν την οργάνωση του προγράμματος κατάρ-
τισης, την έναρξη και λήξη του κάθε προγράμματος κα-
τάρτισης, τον καθορισμό του ανώτατου ορίου απουσιών, 
καθώς και κάθε θέμα που αφορά στην παρακολούθηση 
των εκπαιδευόμενων.

Την τήρηση ηλεκτρονικού ατομικού Φακέλου εκπαι-
δευόμενων από την ημερομηνία εγγραφής μέχρι την 
ολοκλήρωση της εκπαίδευσής τους.

Τη χορήγηση πιστοποιητικών κατάρτισης σε εκπαι-
δευόμενους.

Την επιμέλεια διαδικασιών εσωτερικής και εξωτερικής 
αξιολόγησης του Κέντρου. Η συγκέντρωση αιτημάτων 
που αφορούν σε προμήθειες - υπηρεσίες για τις ανάγκες 
του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Τη μέριμνα για τη διοργάνωση και υποστήριξη σχετι-
κών θερινών σχολείων (με ECTS), επιμορφωτικών σεμι-
ναρίων, συνεδρίων, ημερίδων και διαλέξεων

Τη μελέτη και εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου που 
αφορά την λειτουργία των προγραμμάτων του Κ.Ε.ΔΙ.
ΒΙ.Μ.

Την μέριμνα για τη σύγκληση των συνεδριάσεων του 
συμβουλίου του Κ.Ε.ΔΙ. ΒΙ.Μ, καθώς και η συγκέντρωση, 

προετοιμασία και επεξεργασία των θεμάτων αρμοδιό-
τητας του Συμβουλίου του Κέντρου.

Την τήρηση αρχείου εγγράφων, αποφάσεων και πρα-
κτικών των συνεδριάσεων του Συμβουλίου Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ, 
η υποβολή των εισηγήσεων στο Συμβούλιο και στη 
Σύγκλητο του Ιδρύματος και η διάχυση αρμοδίως των 
σχετικών αποφάσεων.

Την μέριμνα για την σύνταξη του Εσωτερικού Κανονι-
σμού λειτουργίας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ και η επικαιροποίηση 
ή η τροποποίηση αυτού.

Την επικοινωνία και συνεργασία με Υπηρεσίες του 
Υπουργείου Παιδείας για θέματα και ζητήματα του Κ.Ε.ΔΙ.
ΒΙ.Μ.

Τον συντονισμό για την έγκαιρη ετοιμασία και δημο-
σίευση της ανακοίνωσης- πρόσκλησης εκδήλωσης εν-
διαφέροντος του προγράμματος.

Την παρακολούθηση και επικαιροποίηση του ιστότο-
που για θέματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Την κατάρτιση ετήσιου 
απολογισμού του Κ.Ε.ΔΙ. ΒΙ.Μ.

Τη μεριμνά για την πρόσληψη προσωπικού για την 
σύναψη συμβάσεων για το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από τις 
σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Πρύτανης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ   

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