
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2201/30.3.2018 απόφα-
σης της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών (συνεδρίαση 9η/08.03.2018/11) που 
αφορά στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών 
του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής 
Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανε-
πιστημίου Αθηνών (Β’ 1348).

2 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 7808/12.11.2018 απόφα-
σης της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών (συνεδρία 4η/08.11.2018/7) περί 
Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), 
με τίτλο «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: 
Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές» 
του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονο-
μικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστη-
μών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
(Β΄ 5248).

3 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 5055/10.7.2018 (Β’ 3323) 
απόφασης της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανε-
πιστημίου Αθηνών (συνεδρία 15η/21.06-02.07/ 
2018/8) περί επανίδρυσης του Π.Μ.Σ., με τίτλο 
«Π.Μ.Σ. στη Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία» 
του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνο-
λογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

4 Μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του Ιγνά-
τιου Δεληγιάννη του Στεργίου, μέλους Δ.Ε.Π. Κα-
θηγητή Α’ βαθμίδας σε μόνιμη οργανική.

5 Αναγόρευση του Ιωσήφ Σηφάκη σε Επίτιμο Καθη-
γητή.

6 Επίπεδο λειτουργίας, δομή και διάρθρωση της 
Μονάδας Ασφάλειας και Προστασίας του Ιονίου 
Πανεπιστημίου.

7 Ίδρυση τομέων στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και 
Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 3379 (1)
   Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2201/30.03.2018 από-

φασης της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπι-

στημίου Αθηνών (συνεδρίαση 9η/08.03.2018/11) 

που αφορά στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπου-

δών του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της 

Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομι-

κού Πανεπιστημίου Αθηνών (Β’ 1348).

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 38 έως 43 και την παρ. 2 του άρθρου 45 

του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώ-
τατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 114),

2. την υπ’ αρ. 2070/27.05.2021 (ΑΔΑ Ψ9ΝΧ469Β4Μ-
7ΕΥ) πράξη του Πρύτανη περί ανασυγκρότησης της Συ-
γκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών από 
27.05.2021 έως 31.08.2021,

3. την υπ’ αρ. 2201/30.03.2018 απόφαση της Συγκλή-
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρίαση 
9η/08.03.2018/11) που αφορά στον Κανονισμό Διδακτο-
ρικών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης 
της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών (Β’ 1348),

4. το υπ’ αρ. 2605/23.06.2021 έγγραφο της Αναπληρώ-
τριας Προϊσταμένης της Γραμματείας Μεταπτυχιακών 
και Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών 
Επιστημών και το συνημμένο σε αυτό απόσπασμα πρα-
κτικών απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος Οικονο-
μικής Επιστήμης (συνεδρία 14η/09.06.2021), που αφορά 
στην τροποποίηση της ως άνω (2) υπό του προοιμίου 
απόφασης περί του Κανονισμού διδακτορικών σπουδών 
του Τμήματος,

5. το γεγονός ότι, σύμφωνα με το άρθρο 90 του π.δ. 
63/2005 «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98), με την εφαρμογή της 
παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού 
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αποφασίζει:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Την τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 15 «Μετα-
βατικές Διατάξεις» της υπ΄ αρ. 2201/30.03.2018 απόφα-
σης της Συγκλήτου Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
(συνεδρίαση 9η/08.03.2018/11), που αφορά στον Κανο-
νισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Οικονο-
μικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών 
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Β’ 1348), ως 
ακολούθως:

«2. Όσοι/ες υποψήφιοι/ες διδάκτορες του Τμήματος 
έχουν υπερβεί την ανώτατη διάρκεια εκπόνησης διδα-
κτορικής διατριβής υποχρεούνται στην ολοκλήρωση της 
εντός δύο (2) ετών.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Ιουλίου 2021

Ο Πρύτανης 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΩΝΗΣ

Ι

Αριθμ. 3377 (2)
    Τροποποίηση της υπ’ αρ. 7808/12-11-2018 από-

φασης της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανε-

πιστημίου Αθηνών (συνεδρία 4η/08.11.2018/7) 

περί Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών 

του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

(Π.Μ.Σ.), με τίτλο «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 

Σπουδών: Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργεια-

κές Αγορές» του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊ-

κών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομι-

κών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου 

Αθηνών (Β΄ 5248). 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της 

ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 114) και ιδίως τα άρθρα 30 έως και 
37, 43 έως και 45 και 85,

2. τον ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 83), 

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

4. τον ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποιότητας στην 
ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώ-
ρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος» 
(Α΄ 189) και ιδίως τα άρθρα 14 και 15, 

5. την υπό στοιχεία 216772/Ζ1/8.12.2017 υπουργική 
απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπο-
λογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β’ 4334),

6. τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων υπό στοιχεία: 
α) 163204/Ζ1/29-09-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του 
ν. 4485/17 (Α’ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών 

και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-Λοιπά θέματα», 
β) 164530/Ζ1/03-10-2017 «Άμεσες ενέργειες και χρονο-
διάγραμμα όσον αφορά τη λειτουργία των Ειδικών Λο-
γαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. μετά 
τη δημοσίευση του ν. 4485/2017 (Α’ 114)», γ) 203446/
Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή 
διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114) και δ) 227378/Ζ1/
22-12-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α’ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών»,

7. την υπ’ αρ. 2070/27.05.2021 (ΑΔΑ Ψ9ΝΧ469Β4Μ-
7ΕΥ) πράξη του Πρύτανη περί ανασυγκρότησης της Συ-
γκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών από 
27.05.2021 έως 31.08.2021,

8. την υπ’ αρ. 7808/12.11.2018 (5248 Β) απόφαση της 
Συγκλήτου Ο.Π.Α. (συνεδρία 4η/08.11.2018/7) περί Κα-
νονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Μεταπτυχι-
ακό Πρόγραμμα Σπουδών: Οικονομικά και Δίκαιο στις 
Ενεργειακές Αγορές» του Τμήματος Διεθνών και Ευρω-
παϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών 
Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,

9. το απόσπασμα πρακτικών απόφασης της Συνέλευ-
σης του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομι-
κών Σπουδών (συνεδρία 12η/21.05.2021/8), που αφορά 
στην τροποποίηση του Κανονισμού Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, 
με τίτλο: «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Οικονο-
μικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές» του Τμήματος 
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της 
Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών, 

10. το γεγονός ότι σύμφωνα με το άρθρο 90 του π.δ. 
63/2005 «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98), με την εφαρμογή της 
παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού ή του Προϋπολογισμού 
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αποφασίζει:

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 7808/12-11-2018 
(Β΄  5248) απόφασης της Συγκλήτου Ο.Π.Α. (συνεδρία 
4η/08.11.2018/7) περί Κανονισμού Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: 
Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές» του Τμή-
ματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών 
της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών ως ακολούθως:

1. Η περ. δ) της παρ. 3 του άρθρου 5 τροποποιείται 
ως εξής:

δ) Αποδεικτικά πολύ καλής Αγγλικής γλώσσας (Γ1/C1). 
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν δήλωση του 

ν. 1599/1986 ότι η αποδοχή τους στο Πρόγραμμα γί-
νεται με την αίρεση της απόκτησης του απαιτούμενου 
αποδεικτικού γνώσης της αγγλικής μέχρι και δύο μήνες 
μετά την εγγραφή τους στο ΠΜΣ.

2. Προστίθεται η παρ. 8 στο άρθρο 8, η οποία έχει ως 
εξής:

8. Στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος 
Σπουδών και κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών οι 
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φοιτητές δύνανται να πραγματοποιούν πρακτική άσκη-
ση σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Η διάρκεια της πρα-
κτικής άσκησης μπορεί κατά περίπτωση να εκτείνεται 
χρονικά και πέραν των θερινών μηνών. Στην πρακτική 
άσκηση δεν αποδίδονται πιστωτικές μονάδες.

3. Μετά το άρθρο 17 προστίθεται άρθρο 18, το οποίο 
έχει ως εξής:

Άρθρο 18
ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Π.Μ.Σ. δύναται να συστα-
θεί Συμβουλευτική Επιτροπή με απόφαση της Συντονι-
στικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ. Η Συμβουλευτική Επιτροπή, 
θα αποτελείται από διακεκριμένες προσωπικότητες του 
ακαδημαϊκού χώρου και του επιχειρηματικού κόσμου. 
Ο ρόλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι καθαρά 
συμβουλευτικός σε θέματα που αφορούν την ανάπτυ-
ξη και εφαρμογή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος 
Σπουδών.

4. Το άρθρο 18 αναριθμείται σε άρθρο 19 και έχει ως 
εξής:

Άρθρο 19 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στον παρόντα Κανονι-
σμό, θα ρυθμίζονται από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Ιουλίου 2021 

Ο Πρύτανης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΩΝΗΣ

Ι

Αριθμ. 3381 (3)
    Τροποποίηση της υπ’ αρ. 5055/10.07.2018 από-

φασης της Συγκλήτου του Οικονομικού Πα-

νεπιστημίου Αθηνών (συνεδρία 15η/21.06-

02.07/2018/8) περί επανίδρυσης του Π.Μ.Σ. με 

τίτλο «Π.Μ.Σ. στη Διοικητική Επιστήμη και Τε-

χνολογία» του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης 

και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρή-

σεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 

(Β’ 3323). 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της 

ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 114) και ιδίως τα άρθρα 30 έως και 
37, 43 έως και 45 και 85, 

2. τον ν. 3374/2005,  «Διασφάλιση της ποιότητας στην 
ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώ-
ρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος» 
(Α΄ 189) και ιδίως τα άρθρα 14 και 15,

3. τον ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 83),

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

5. την υπό στοιχεία 216772/Ζ1/08.12.2017 υπουργική 
απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπο-
λογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β’ 4334),

6. τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία: 
α) 163204/Ζ1/29.09.2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του 
ν. 4485/17 (Α’ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών 
και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-Λοιπά θέμα-
τα», β) 164530/Ζ1/03.10.2017 «Άμεσες ενέργειες και 
χρονοδιάγραμμα όσον αφορά τη λειτουργία των Ειδι-
κών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των 
Α.Ε.Ι. μετά τη δημοσίευση του ν. 4485/2017 (Α’ 114)», 
γ) 203446/Ζ1/22.11.2017 «Διευκρινίσεις σχετικά με 
την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114) και 
δ) 227378/Ζ1/22.12.2017 «Εφαρμογή των διατάξεων 
του ν. 4485/2017 (Α’ 114) για θέματα μεταπτυχιακών 
σπουδών»,

7. την υπ’ αρ. 2070/27.05.2021 (ΑΔΑ Ψ9ΝΧ469Β4Μ-
7ΕΥ) πράξη του Πρύτανη περί ανασυγκρότησης της Συ-
γκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών από 
27.05.2021 έως 31.08.2021,

8. το υπ’ αρ. 11085/18.07.2019 έγγραφο της Α.ΔΙ.Π. 
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτε-
ρική αξιολόγηση/πιστοποίηση του Τμήματος Διοικητι-
κής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης 
Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,

9. την υπ’ αρ. 5055/10.07.2018 (Β’ 3323) απόφαση της 
Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
(συνεδρία 15η/21.06-02.07/2018/8) περί επανίδρυσης 
του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Π.Μ.Σ. στη Διοικητική Επιστήμη και 
Τεχνολογία» του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και 
Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και ιδίως τα άρθρα 
4 και 6,

10. την υπό στοιχεία 115609/Ζ1/09.07.2018 έγκριση 
δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της 
ανωτέρω απόφασης από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων,

11. την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Δι-
οικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (10η/31.05.2021 
συνεδρίαση), που αφορά στην έγκριση τροποποίησης 
των παρ. 1, 2 του άρθρου 4 και του άρθρου 6 της ως άνω 
υπ’ αρ. προοιμίου (9) απόφασης Συγκλήτου του Π.Μ.Σ. με 
τίτλο: «Π.Μ.Σ. στη Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία»,

12. την υπ’ αρ. 2668/25.06.2021 εισήγηση της Επιτρο-
πής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Οικονομικού Πανε-
πιστημίου Αθηνών, που αφορά στην τροποποίηση των 
παρ. 1, 2 του άρθρου 4, και του άρθρου 6 της ως άνω 
υπ’ αρ. προοιμίου (9) απόφασης Συγκλήτου,
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13. το γεγονός ότι οι τροποποιήσεις που προτείνονται 
δεν επιφέρουν αλλαγές στο σύνολο των πιστωτικών 
μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου, 
καθώς και στο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. με τίτλο: 
«Π.Μ.Σ. στη Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία», εφό-
σον δεν απαιτούνται επιπλέον αίθουσες ούτε επιβαρύνε-
ται η υλικοτεχνική υποδομή του κτιρίου μεταπτυχιακών 
σπουδών,

14. το γεγονός ότι οι τροποποιήσεις που προτείνονται 
δεν επιφέρουν αλλαγές στα συνοδευτικά έγγραφα (μελέ-
τη σκοπιμότητας, αναλυτικό προϋπολογισμό λειτουργίας 
και έκθεση Τμήματος), που διαβιβάστηκαν στον Υπουρ-
γό Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων με το υπό στοι-
χεία Ο.Π.Α. 4510/21.06.2018 (106685/27.06.2018 αρ. 
πρωτ. εισερχομένου ΥΠ.Π.Ε.Θ.), καθώς και στα λοιπά 
άρθρα της απόφασης για την επανίδρυση του Π.Μ.Σ. με 
τίτλο: «Π.Μ.Σ. στη Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία», 
η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσε-
ως (Β’ 3323/2018) μετά από την υπό στοιχεία 115609/
Ζ1/09.07.2018 έγκριση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων,

15. το γεγονός ότι σύμφωνα με το άρθρο 90 του π.δ. 
63/2005 «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα», με την εφαρμογή της παρού-
σας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αποφασίζει:

α) την τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 4 και 
του άρθρου 6 της υπ’ αρ. 5055/10.07.2018 απόφασης της 
Συγκλήτου Ο.Π.Α. (συνεδρία 15η/21.06-02.07/2018/8) 
περί επανίδρυσης του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Π.Μ.Σ. στη Διοι-
κητική Επιστήμη και Τεχνολογία» του Τμήματος Διοικη-
τικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης 
Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
(Β’ 3323), ως εξής:

Άρθρο 4 
Πιστωτικές Μονάδες - Πρόγραμμα Μαθημάτων

1. Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτείται: α) υποχρεω-
τική παρακολούθηση των μαθημάτων, β) επιτυχής εξέ-
ταση σε 4 υποχρεωτικά μαθήματα που αντιστοιχούν σε 
20 πιστωτικές μονάδες (ΠΜ) και μαθήματα επιλογής που 
αθροίζουν συνολικά 40 πιστωτικές μονάδες (ΠΜ) και 
γ) εκπόνηση διπλωματικής εργασίας ή πρακτικής άσκη-
σης σε εταιρεία που αντιστοιχεί σε 30 ΠΜ. Το σύνολο 
των πιστωτικών μονάδων του προγράμματος είναι 90.

2. Το πρόγραμμα διδασκόμενων και εξεταζόμενων 
μαθημάτων ορίζεται αναλυτικά ως εξής:

Α’ Εξάμηνο Π.Μ. 
(ECTS)

Υποχρεωτικά Μαθήματα
Θεωρίες Διοίκησης και Οργάνωσης 5
Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων 5
Θεωρίες και Διοίκηση Πληροφοριακών 
Συστημάτων

5

Μαθήματα Επιλογής
Στατιστική για Επιχειρήσεις 2.5

Πελατοκεντρικά Πληροφοριακά 
Συστήματα

2.5

Ηλεκτρονικό Εμπόριο 2.5
Διοίκηση Παραγωγής και Λειτουργιών 2.5
Επιχειρηματική Στρατηγική 2.5
Εφοδιαστική Διαχείριση 2.5
Διαχείριση Δεδομένων 2.5
Μαθηματικός Προγραμματισμός 2.5
Συστήματα Λογισμικού 2.5
Ψηφιακό Μάρκετινγκ 2.5
Διαχείριση Συστημάτων Ποιότητας 2.5
Επιχειρηματική και Τεχνολογική Ηθική 2.5
Σεμιναριακά Μαθήματα
Θέματα Έρευνας και Ερευνητικής 
Μεθοδολογίας Διοικητικής, 
Επιχειρηματικότητας και Τεχνολογίας

-

Σύνολο Α’ Εξαμήνου 30

Β’ Εξάμηνο

Υποχρεωτικό Μάθημα
Προχωρημένα Θέματα Διοικητικής 
Επιστήμης και Τεχνολογίας

5

Μαθήματα Επιλογής
Πλατφόρμες και Εφαρμογές 
Επιχειρηματικής Αναλυτικής

5

Επιχειρηματική Ευφυΐα 2.5
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2.5
Διοίκηση Επιχειρηματικών Διαδικασιών 2.5
Διοίκηση Ανθρώπων και Ομάδων 2.5
Ανάλυση και Προγραμματισμός 
Συστημάτων Διανομής και Μεταφορών

2.5

Ανάπτυξη δεξιοτήτων για Διοίκηση 
και Καινοτομία

2.5

Συνδυαστική Βελτιστοποίηση 2.5
Ψηφιακά Συστήματα Πληρωμών και 
εφαρμογές Blockchain

2.5

Εισαγωγή στην Επιχειρηματική Αναλυτική 
με Python

2.5

Διαχείριση Αποθεμάτων 2.5
Ψηφιακές Πλατφόρμες, Δίκτυα και 
Καινοτομία

2.5

Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων 2.5
Σχεδίαση Ψηφιακών Υπηρεσιών 2.5
Ψηφιακό Μάρκετινγκ στον Τουρισμό 2.5
Διοίκηση Συστημάτων Μεταφορών 2.5
Σεμιναριακά Μαθήματα
Προσωπική Βελτίωση και 
Απασχολησιμότητα φοιτητών

-

Σύνολο Β’ Εξαμήνου 30
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Γ Εξάμηνο

Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διατριβής 30
Σύνολο Γ’ Εξαμήνου 30

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 90

Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια φοίτησης 

1. Η χρονική διάρκεια για το Πρόγραμμα Πλήρους 
Φοίτησης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών, στα 
οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της δι-
πλωματικής εργασίας.

2. Η χρονική διάρκεια για το Πρόγραμμα Μερικής 
Φοίτησης προσαυξάνεται εκείνης του Προγράμματος 
Πλήρους Φοίτησης κατά δυο (2) εξάμηνα σπουδών. Τα 
εξάμηνα νοούνται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 
33 του ν. 4009/2011.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Ιουλίου 2021 

Ο Πρύτανης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΩΝΗΣ
Ι

Αριθμ. ΔΦ 10.1/12496 (4)
      Μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του Ιγνά-

τιου Δεληγιάννη του Στεργίου, μέλους Δ.Ε.Π. Κα-

θηγητή Α’ βαθμίδας σε μόνιμη οργανική. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

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) και κυρίως την υποπερ. ββ’. της περ. β’ 
της παρ. 3 του άρθρου 8. 

2. Τον ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτα-
των εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 195).

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

4. Την Ειδική Έκθεση της παρ. 3 του άρθρου 75 του 
Συντάγματος του σχεδίου νόμου «Συνέργειες Πανεπι-
στημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους 
και λοιπές διατάξεις» και ιδίως την περ. α της παρ. 3 του 
Κεφαλαίου Ι αυτής, που επισυνάπτεται στην αιτιολογική 
έκθεση του ως άνω σχεδίου νόμου (σελ. 775).

5. Την υπό στοιχεία 19407/Ζ1/11-02-2020 απόφαση 
της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΟΔΔ 106) 
«Συγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος».

6. Την υπό στοιχεία ADMIN 2007/07-06-2019 πράξη 
του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙΠΑΕ 
(Β΄ 2516) για αυτοδίκαιη μεταφορά από 07-05-2019, 
δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 7 έως 10 του 
ν. 4610/2019 (Α’ 70), του πάσης φύσεως προσωπικού του 
Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακε-
δονίας και Θράκης και του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλο-
νίκης λόγω ένταξής τους από την εν λόγω ημερομηνία 
στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος.

7. Την υπό στοιχεία ADMIN 2007/07-06-2019 απόφα-
ση (ορθή επανάληψη) της πράξης του Προέδρου της 
Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της 
Ελλάδος (Β΄ 4244).

8. Την υπό στοιχεία Φ12/108828/Ζ2/04-07-2019 
υπουργική απόφαση «Συγκρότηση πενταμελούς επι-
τροπής για τη μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης 
των Καθηγητών Α’ βαθμίδας σε μόνιμη οργανική θέση 
της ίδιας βαθμίδας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελ-
λάδος» (ΥΟΔΔ 431), την υπό στοιχεία Φ.12/81298/Ζ2/
26-06-2020 υπουργική απόφαση «Αντικατάσταση μελών 
πενταμελούς Επιτροπής κρίσης για την μετατροπή προ-
σωποπαγούς θέσης Καθηγητών Α’ βαθμίδας σε οργανική, 
της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της 
Ελλάδος» (ΥΟΔΔ 479) και την υπό στοιχεία Φ12/143833/
Ζ2/21-10-2020 υπουργική απόφαση «Ανανέωση θητείας 
της πενταμελούς Επιτροπής κρίσης για τη μετατροπή 
προσωποπαγούς θέσης Καθηγητών Α’ βαθμίδας σε ορ-
γανική, της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστη-
μίου της Ελλάδος, αντικατάσταση μέλους και ορισμός 
αναπληρωτή Προέδρου» (ΥΟΔΔ 892).

9. Το από 01-07-2021 πρακτικό συνεδρίασης της πε-
νταμελούς επιτροπής κρίσης, με το οποίο εγκρίθηκε η 
από 06-06-2019 και η από 07-06-2021 αίτηση του Ιγνάτι-
ου Δεληγιάννη του Στεργίου, Καθηγητή Α’ βαθμίδας του 
Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών 
Συστημάτων για μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης 
του σε μόνιμη οργανική της ίδιας βαθμίδας.

10. Το γεγονός ότι η απόφαση της πενταμελούς επι-
τροπής κρίσης υποβλήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων στις 5-7-2021 (αριθμ. 79867/5-7-2021) 
για έλεγχο νομιμότητας και θεωρείται εγκεκριμένη εφό-
σον δεν αναπέμφθηκε εντός δεκαημέρου σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην υποπερ. ββ’ της περ. β’ της παρ. 3 
του άρθρου 28 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70), αποφασίζουμε:

Τη μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του Ιγνά-
τιου Δεληγιάννη του Στεργίου, μέλους του Διδακτικού 
Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Καθηγητή Α’ βαθμίδας 
του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονι-
κών Συστημάτων, της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος, σε μόνιμη οργανική θέση 
της ίδιας βαθμίδας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην 
υποπερ. ββ’ της περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 8 του 
ν. 4610/2019 (Α΄ 70).

Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 20 Ιουλίου 2021
Ο Πρόεδρος 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΪ  ΣΗΣ
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Αριθμ. 4391/Φ20 (5)

    Αναγόρευση του Ιωσήφ Σηφάκη σε Επίτιμο Κα-

θηγητή.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 22 του άρθρου 80 και την παρ. 58 του άρ-

θρου 81 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195).
2. Τα άρθρα 12, 13, 15 και την παρ. 8 του άρθρου 84 

του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώ-
τατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 114).

3. 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).

4. Το άρθρο 41 του π.δ. 160/2008 «Πρότυπος Γενικός 
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των Α.Ε.Ι.» σε συν-
δυασμό με την περ. ζ του άρθρου 8 του ν. 4485/2017.

5. Τα άρθρα 75 έως 83 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή 
Διακυβέρνηση (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) .

6. Την υπό στοιχεία 319/Φ20/16-05-2019 (ΑΔΑ: ΨΙΦ-
846ΜΗ2Ι-Θ6Β) απόφαση του Πρύτανη του Ελληνικού 
Μεσογειακού Πανεπιστημίου «Συγκρότηση της Συ-
γκλήτου του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου», 
όπως έχει τροποποιηθεί με την υπό στοιχεία 8389/Φ20/
20-11-2020 (ΑΔΑ: Ψ0Γ046ΜΗ2Ι-ΔΣΝ) 7η τροποποίηση 
της Συγκλήτου.

7. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ηλε-
κτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών στη 
συνεδρίαση υπ’ αρ. πράξης 41/Θ.1/06-07-2021, με θέμα 
πρόταση αναγόρευσης Επίτιμου Καθηγητή του Τμήμα-
τος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογι-
στών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

8. Την υπό στοιχεία 206997/Ζ1/27-11-2017 πράξη του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΟΔΔ 
633), με την οποία διαπιστώθηκε η εκλογή Πρύτανη και 
τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του ΤΕΙ Κρήτης.

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

Την αναγόρευση του Καθηγητή Ιωσήφ Σηφάκη, Ομό-
τιμου Ερευνητή στο Πανεπιστήμιο Grenoble Alpes της 
Γαλλίας, σε Επίτιμο Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολό-
γων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Σχολής 
Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο, 21 Ιουλίου 2021

Ο Πρύτανης 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 3078 (6)
    Επίπεδο λειτουργίας, δομή και διάρθρωση της 

Μονάδας Ασφάλειας και Προστασίας του Ιονίου 

Πανεπιστημίου. 

 ΤΟ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

Α φού έλαβε υπόψη:
1. Την περ.  γ’ της παρ.  22 του άρθρου 80 του 

ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιό-
τητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α’ 195),

2. 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 δια-
τάξεις» (Α’ 114), 

3. Τις περ.  θ’ και κδ’ της παρ.  2 του άρθρου 5 του 
ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερ-
νήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131), 

4. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση... - Ηλε-
κτρονικές Επικοινωνίες... και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

5. Το άρθρο 14 και την παρ. 1 του άρθρου 55 του 
ν. 4777/2021 «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, 
προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση 
του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 25), 

6. Την υπό στοιχεία 108151/Ζ1/21.8.2020 διαπιστωτική 
πράξη της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για 
την εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων Αντιπρυτάνεων στο 
Ιόνιο Πανεπιστήμιο (Υ.Ο.Δ.Δ. 677).

7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη ύψους 3.480 ευρώ, η οποία θα καλυφθεί από 
πιστώσεις του Φορέα 1019-905 και ΑΛΕ 2120104001, 
αποφασίζει:

Άρθρο 1
Η Μονάδα Ασφάλειας και Προστασίας του Ιονίου Πανε-

πιστημίου λειτουργεί σε επίπεδο Αυτοτελούς Τμήματος, 
υπαγόμενου απευθείας στον Πρύτανη. Ως Προϊστάμενος 
τοποθετείται υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικο-
νομικού ή ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού 
ή ΤΕ Μηχανικών.

Άρθρο 2
Στη μονάδα τοποθετούνται διοικητικοί υπάλληλοι του 

Ιονίου Πανεπιστημίου και έκτακτο προσωπικό με σύμ-
βαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 14 
του ν. 4777/2021 (Α’ 25).
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Άρθρο 3
Ο Προϊστάμενος της Μονάδας ορίζει ένα μέλος του 

προσωπικού ως Επόπτη Ασφάλειας. Ο Επόπτης Ασφάλει-
ας παρακολουθεί με φυσική παρουσία ή με τεχνικά μέσα 
ή μέσω αναφορών του προσωπικού υποδοχής/φύλαξης 
την εφαρμογή του συστήματος ελεγχόμενης πρόσβασης 
στους χώρους του Ιδρύματος, αναφέρει στον Προϊστά-
μενο της Μονάδας την ύπαρξη τυχόν προβλημάτων και 
καθοδηγεί το προσωπικό υποδοχής/φύλαξης σε περί-
πτωση έκτακτων καταστάσεων που χρήζουν άμεσης 
αντιμετώπισης.

Άρθρο 4
Ο Προϊστάμενος της Μονάδας φροντίζει, σε συνερ-

γασία με τον Προϊστάμενο του Τμήματος Διοικητικής 
Μέριμνας της Διεύθυνσης Διοικητικού, για την αποτε-
λεσματική φύλαξη του Πανεπιστημίου στο πλαίσιο του 
συστήματος ελεγχόμενης πρόσβασης. Παράλληλα, επι-
βλέπει και αξιολογεί την εφαρμογή των μέτρων πολιτι-
κής προστασίας, αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών 
και αποτροπής κινδύνων που προέρχονται από τυχόν 
παραβατική συμπεριφορά στους χώρους του Ιδρύματος.

Άρθρο 5
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι προβλέψεις του άρθρου 14 

του ν. 4777/2021 (Α’ 25). 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Κέρκυρα, 22 Ιουλίου 2022

Ο Πρύτανης

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΛΩΡΟΣ

Ι

Αριθμ. 20799 (7)
    Ίδρυση τομέων στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών 

και Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών Τε-

χνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), 

όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 67 
του ν. 4610/2019 (Α΄ 70),

2. το π.δ. 746/1970 «Περί Ιδρύσεως Πανεπιστημίου εν 
Ιωαννίνοις» (Α΄ 267),

3. το π.δ. 85/2000 «Ίδρυση Τμήματος Επιστημών της 
Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων» (Α΄ 72),

4. το π.δ. 96/2003 «Μετονομασία του Τμήματος Επιστη-
μών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» (Α΄ 86),

5. το π.δ. 105/2013 «Μετονομασία Τμήματος και ίδρυ-
ση - συγκρότηση, κατάργηση και ανασυγκρότηση Σχο-
λών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων» (Α΄ 137),

6. το άρθρο 63 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), περί τροπο-
ποίησης του π.δ. 85/2000 «Ίδρυση Τμήματος Επιστήμων 
της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων» (Α’ 72) και του 
π.δ. 96/2003 «Μετονομασία του Τμήματος Επιστημών 
της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων» (Α’ 86),

7. την ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευ-
σης της Σχολής Καλών Τεχνών στη συνεδρία της υπ’ αρ. 
104/02-06-2021, που ως μονοτμηματική Σχολή ασκεί 
και τις αρμοδιότητες της Συνέλευσης του Τμήματος Ει-
καστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης που αφορά 
στην ίδρυση Τομέων στο Τμήμα,

8. το γεγονός ότι η ίδρυση Τομέων στο Τμήμα Εικαστι-
κών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημί-
ου Ιωαννίνων δεν προκαλεί δαπάνη για τον προϋπολο-
γισμό του Ιδρύματος,

9. την απόφαση της Συγκλήτου στη συνεδρία της 
υπ’ αρ. 1113/01-07-2021, αποφασίζει:

Την Ίδρυση Τομέων στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και 
Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

Α. Τομέας των Εικαστικών, ο οποίος καλύπτει τα γνω-
στικά αντικείμενα: Ζωγραφική, Ελεύθερο Σχέδιο, Γλυπτι-
κή, Μάρμαρο, Χαρακτική, Εγκαταστάσεις, Σκηνογραφία, 
Αγιογραφία.

Β. Τομέας της Ιστορίας και Θεωρίας της Τέχνης, ο 
οποίος καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα: Ιστορία της 
Τέχνης, Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής, Θεωρία της Τέχνης, 
Ανθρωπολογία της Τέχνης, Ιστορία του Κινηματογράφου, 
Θεωρία του Κινηματογράφου, Ο Μύθος στην Τέχνη και 
τον Κινηματογράφο, Επιμέλεια Εκθέσεων, Μουσειολογία, 
Μουσειολογία - Διαχείριση Πολιτισμικής Κληρονομιάς, 
Υλικός Πολιτισμός, Λαϊκή Τέχνη, Σχολική Παιδαγωγική, 
Ψυχολογία της Εκπαίδευσης, Διδακτική της Τέχνης, Μου-
σειοπαιδαγωγική.

Γ. Τομέας των Ψηφιακών Μορφών Τέχνης, ο οποίος 
καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα: Φωτογραφία, Πλη-
ροφορική για την Τέχνη, Ψηφιακές μορφές της Τέχνης, 
Τέχνη και Θεωρία του ψηφιακού κόσμου, Βιντεοτέχνη-
Οπτικοακουστικά μέσα, Γραφιστική, Εικονογράφηση-
αφίσα, Κινούμενο Σχέδιο, Σατιρικό Σκίτσο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ιωάννινα, 20 Ιουλίου 2021

Ο Πρύτανης

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ   
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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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