
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ίδρυση και λειτουργία του Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Εφαρμο-
σμένης Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών 
Πληροφορίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 
με τίτλο «Τεχνητή Νοημοσύνη και Αναλυτική Δε-
δομένων (MSc in Artifi cial Intelligence and Data 
Analytics)».

2 Τροποποίηση του Οργανισμού διοικητικών υπη-
ρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών για τη μετα-
βατική περίοδο έως την έκδοση του Οργανισμού 
του ιδρύματος κατά τις διατάξεις της παρ. 2β 
του άρθρου 7 του ν. 4485/2017, όπως έχει τρο-
ποποιηθεί με την απόφαση της Συγκλήτου του 
Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρία 139/1-8-2018) 
«Τροποποίηση του Οργανισμού διοικητικών υπη-
ρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών για τη μετα-
βατική περίοδο έως την έκδοση του Οργανισμού 
του ιδρύματος κατά τις διατάξεις της παρ. 2β του 
άρθρου 7 του ν. 4485/2017 και τη σύσταση μο-
νάδας σε επίπεδο Διεύθυνσης με τίτλο: «Μονάδα 
Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης ΕΛΚΕ» 
(ΦΕΚ 4295/Β΄/29-9-2018).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 2876 (1)
  Ίδρυση και λειτουργία του Προγράμματος Με-

ταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Εφαρμο-

σμένης Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών 

Πληροφορίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 

με τίτλο «Τεχνητή Νοημοσύνη και Αναλυτική Δε-

δομένων (MSc in Artificial Intelligence and Data 

Analytics)».

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ TOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
(Συνεδρίαση 9/10.12.2018)

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α' 114) οργάνωση και 

λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις' και ιδίως τις διατάξεις του 
Κεφαλαίου ΣΤ (Δεύτερος και Τρίτος κύκλος σπουδών) 
των άρθρων 30 επ. που αφορούν στον Δεύτερο κύκλο 
σπουδών, ως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τις διατά-
ξεις της παρ. 1 του άρθρου 45, καθώς και τις διατάξεις 
των παρ. 2 και 3 του άρθρου 85 και τις καταργούμενες 
διατάξεις του άρθρου 88 του ιδίου νόμου και ιδίως του 
άρθρου 32 παρ. 6, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το 
άρθρο 19 παρ. 7 του ν. 4521/2018 (Α' 38).

2. Την υπ' αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και 
τη διευκρινιστική της εν λόγω εγκυκλίου με αρ. πρωτ. 
227378/Ζ1/22-12-2017.

3. Την υπ' αριθμ. 216772/Ζ1/2017 υπουργική απόφαση 
(Β' 4334) τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολο-
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γισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών'.

4. Τις διατάξεις των άρθρων 64-75 του ν. 4009/2011 
(Α' 195) δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας 
των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαι-
δευτικών ιδρυμάτων' του Κεφαλαίου Γ (Διασφάλιση και 
Πιστοποίηση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση), 
ως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11 περ. α του 
ν. 4009/2011 (Α' 195), όπως τροποποιήθηκε με τις δια-
τάξεις του άρθρου 47, περ. Γ του ν. 4025/2011 (Α' 228), 
του άρθρου 34, παρ. 2 του ν. 4115/2013 (Α' 24) και του 
άρθρου 34 του ν. 4301/2014 (Α' 223).

6. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (Α' 189) διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτα-
τη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης 
πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος', όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98).

8. Το π.δ. 88/2013 (Α' 129) «Μετονομασία του Πανεπι-
στημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επι-
στημών, συγχώνευση τμημάτων και ίδρυση - συγκρό-
τηση σχολών».

9. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 2302/24-09-2013 έγ-
γραφο της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της 
Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευσης (Α.ΔΙ.Π.) από το 
οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξι-
ολόγηση του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

10. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος 
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, συνεδρίαση αριθμ. 5/
8-11-2018.

11. Την απόφαση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας περί της ιδρύσε-
ως και λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «Τεχνητή Νοημοσύνη και Αναλυτι-
κή Δεδομένων (MSc in Artificial Intelligence and Data 
Analytics)», του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορι-
κής της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας του Πανεπι-
στημίου Μακεδονίας, συνεδρίαση αριθμ. 2/5-12-2018.

12. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας, συνεδρίαση αριθμ. 9/10-12-2018.

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

Εγκρίνουμε την ίδρυση και λειτουργία από το ακα-
δημαϊκό έτος 2019 - 2020 του Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Εφαρμοσμένης 
Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με τίτλο «Τεχνητή Νο-
ημοσύνη και Αναλυτική Δεδομένων (MSc in Artificial 
Intelligence and Data Analytics)», ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, της Σχολής 
Επιστημών Πληροφορίας του Πανεπιστημίου Μακεδονί-

ας, θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2019 - 2020 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο 
«Τεχνητή Νοημοσύνη και Αναλυτική Δεδομένων» (’’MSc 
in Artificial Intelligence and Data Analytics’’) σύμφωνα 
με τις διατάξεις της απόφασης αυτής, του Κανονισμού 
Λειτουργίας του Π.Μ.Σ. και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 
(ΦΕΚ 114/Α').

Άρθρο 2 
Γνωστικό αντικείμενο - Σκοπός

1. Το Π.Μ.Σ. στην Τεχνητή Νοημοσύνη και Αναλυτική 
Δεδομένων έχει ως αντικείμενο την παροχή εκπαίδευσης 
μεταπτυχιακού επιπέδου στο χώρο της Τεχνητής Νοημο-
σύνης και Αναλυτικής Δεδομένων, έτσι ώστε οι διπλωμα-
τούχοι του Π.Μ.Σ. να αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό 
υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία για την υιοθέτηση 
βέλτιστων λύσεων και πρακτικών σε προβλήματα που 
απαιτούν συλλογιστική και λήψη αποφάσεων βασισμένη 
στη διαχείριση, ανάλυση, επεξεργασία και αξιοποίηση 
μεγάλου όγκου δεδομένων.

2. Οι σκοποί του Π.Μ.Σ. στην Τεχνητή Νοημοσύνη και 
Αναλυτική Δεδομένων είναι οι εξής:

- Παροχή υψηλού επιπέδου δωρεάν μεταπτυχιακών 
σπουδών.

- Παροχή γνώσης στις σύγχρονες εξελίξεις του χώρου 
που άπτεται της Τεχνητής Νοημοσύνης και της Αναλυ-
τικής Δεδομένων.

- Προετοιμασία για σπουδές διδακτορικού επιπέδου.
- Δημιουργία επιστημόνων με το απαιτούμενο θεωρη-

τικό και τεχνολογικό υπόβαθρο για συμμετοχή σε δρα-
στηριότητες έρευνας και ανάπτυξης και σταδιοδρομία 
στον ιδιωτικό, τον δημόσιο και τον ακαδημαϊκό τομέα.

3. Όλοι οι συντελεστές που συμμετέχουν στο Π.Μ.Σ. 
αναλαμβάνουν την ευθύνη να προωθούν το κριτήριο 
της ποιότητας σε κάθε μορφής δραστηριότητα, να επι-
διώκουν τη συνεχή βελτίωση στον τρόπο διδασκαλίας 
και να μεταφέρουν νέα γνώση στους θεραπευόμενους 
από το πρόγραμμα επιστημονικούς τομείς.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Τεχνητή Νοημοσύνη και Αναλυτική 
Δεδομένων» (’’MSc in Artificiallntel ligence and Data 
Analytics’’), χωρίς ειδικεύσεις.

Άρθρο 4 
Εισακτέοι

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πλη-
ροφορικής, Μηχανικών Η/Υ, Πολυτεχνικών Σχολών, Σχο-
λών Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής 
και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλο-
δαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων TEI συναφούς 
γνωστικού αντικειμένου.

Άρθρο 5 
Χρονική διάρκεια 

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του 
Δ.Μ.Σ. ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα φοίτησης. Δεν 
παρέχεται δυνατότητα μερικής φοίτησης.
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Άρθρο 6 
Πρόγραμμα Μαθημάτων 

Τα μαθήματα περιλαμβάνουν παραδόσεις από τους 
διδάσκοντες, προετοιμασία, μελέτη, παρουσιάσεις, ερ-
γασίες και εξετάσεις για τους φοιτητές. Κάθε φοιτητής 
είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει και να εξετα-
στεί επιτυχώς συνολικά σε 8 μαθήματα, τα οποία ισοκα-
τανέμονται στα δύο πρώτα εξάμηνα. Το τρίτο και τέταρτο 
εξάμηνο περιλαμβάνουν την εκπόνηση της Διπλωμα-
τικής Εργασίας. Όλα τα μαθήματα του προγράμματος 
σπουδών είναι υποχρεωτικά.

Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτούνται 120 πιστω-
τικές μονάδες, ειδικότερα 30 πιστωτικές μονάδες ανά 
εξάμηνο, δηλαδή 7,5 πιστωτικές μονάδες ανά μάθημα, 
και 60 πιστωτικές μονάδες για τη Διπλωματική Εργασία.

Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι είτε η ελ-
ληνική, είτε η αγγλική. Η διπλωματική εργασία εκπονείται 
στην αγγλική γλώσσα. Μέρος του προγράμματος (ως το 
35%) μπορεί να προσφέρεται εξ αποστάσεως (παρ. 3, 
άρθρο 30, ν. 4485/2017). Το Π.Μ.Σ. δεν έχει ειδικεύσεις.

Το πρόγραμμα σπουδών διαμορφώνεται ως ακολούθως:

Α' εξάμηνο (Σύνολο ECTS 30)

Τίτλος Μαθήματος
Πιστωτικές 

μονάδες 
(ECTS)

1. Πιθανοτική μοντελοποίηση και συλ-
λογιστική (Probabilistic modelling and 
reasoning)

7,5

2. Μηχανική μάθηση και επεξεργασία 
φυσικής γλώσσας (Machine learning 
and natural language processing)

7,5

3. Υπολογιστική βελτιστοποίηση 
(Computational optimization) 7,5

4. Διερευνητική ανάλυση και οπτικο-
ποίηση δεδομένων (Exploratory data 
analysis and visualization)

7,5

Β' εξάμηνο (Σύνολο ECTS 30)

Τίτλος Μαθήματος
Πιστωτικές 

μονάδες 
(ECTS)

1. Δίκτυα υπολογιστών για δεδομένα 
μεγάλου όγκου (Computer networks 
for bigdata)

7,5

2. Σχεδιασμός και χρονοπρογραμματι-
σμός (Planning and scheduling) 7,5

3. Εξόρυξη γνώσης και αναλυτική δε-
δομένων μάθησης (Datamining and 
learning analytics)

7,5

4. Αναλυτική δεδομένων στον ιστό 
(Network analysis and webmining) 7,5

Γ' εξάμηνο(Σύνολο ECTS 30)

Πιστωτικές 
μονάδες 

(ECTS)

Διπλωματική Εργασία (έναρξη) 30

Δ' εξάμηνο (Σύνολο ECTS 30)

Πιστωτικές 
μονάδες 

(ECTS)

Διπλωματική Εργασία (περάτωση) 30

Με απόφαση των αρμοδίων οργάνων μπορεί να γίνει 
τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων και 
ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων.

Άρθρο 7 
Αριθμός Εισακτέων

Ο ετήσιος αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ' 
ανώτατο όριο σε δώδεκα (12) φοιτητές.

Άρθρο 8 
Διδακτικό Προσωπικό 

Το Π.Μ.Σ. θα υποστηρίξουν κατά κύριο λόγο μέλη ΔΕΠ 
του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανε-
πιστημίου Μακεδονίας. Σε ειδικές ή έκτακτες περιπτώ-
σεις μπορούν να διδάσκουν μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ή άλλων Πανεπιστημίων 
της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκό-
ντων, με συναφές γνωστικό αντικείμενο σε κάθε περί-
πτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του 
ν. 4485/2017 (Α' 114).

Άρθρο 9 
Λοιπό Προσωπικό-Υλικοτεχνική Υποδομή 

Το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής αλλά και το 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας εν γένει, διαθέτει το κατάλ-
ληλο προσωπικό, την κατάλληλη κτιριακή υποδομή, την 
κατάλληλη υποδομή βιβλιοθήκης και τον απαραίτητο 
εξοπλισμό τόσο σε οπτικοακουστικά  μέσα όσο και σε 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές για την απρόσκοπτη λει-
τουργία του προγράμματος.

Άρθρο 10
Διάρκεια λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 
2019 - 2020 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2025 - 2026 
με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 
32 του ν. 4485/2017 (Α' 114).

Άρθρο 11 
Προϋπολογισμός 

Η παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. θα είναι δωρεάν για τους 
φοιτητές. Το Π.Μ.Σ. δεν θα έχει έσοδα από δίδακτρα ή 
τέλη εγγραφής, ενώ οι διδάσκοντες σε αυτό δεν θα αμεί-
βονται. Οδοιπορικά θα καταβάλλονται σε διδάσκοντες   
και προσκεκλημένους ομιλητές εκτός Θεσσαλονίκης. Ο 
προϋπολογισμός του Π.Μ.Σ. για το πρώτο έτος λειτουρ-
γίας του έχει ως εξής:
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Α. Έσοδα

1 Προϋπολογισμός ΑΕΙ και συνεργαζό-
μενων φορέων 0€

2 Προϋπολογισμός Υπουργείου Παιδείας 0€

3
Δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και 
κάθε είδους χορηγίες φορέων του δη-
μόσιου ή του ιδιωτικού τομέα

3.000€

4 Πόροι από ερευνητικά προγράμματα 0€

5
Πόροι από προγράμματα της Ευρω-
παϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών ορ-
γανισμών

0€

6 Μέρος των εσόδων των ΕΛΚΕ των ΑΕΙ 9.000€

7 Κάθε άλλη νόμιμη αιτία 0€

7.1 Τέλη εγγραφής, φοίτησης, παράβολα, 
κλπ 0€

Σύνολο εσόδων 12.000€

Β. Έξοδα (σε ευρώ)
Ι. Παρακράτηση ΕΛΚΕ (30% των εσόδων πλην ΕΛΚΕ)

1 Μέρος των εσόδων των ΕΛΚΕ των ΑΕΙ 900€

II. Λειτουργικά έξοδα ΠΜΣ (70% των εσόδων)

2 Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λο-
γισμικού 0€

3 Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε 
μεταπτυχιακούς φοιτητές 0€

4 Δαπάνες αναλωσίμων 0€

5 Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων 0€

6 Δαπάνες μετακινήσεων μεταπτυχιακών 
φοιτητών για εκπαιδευτικούς σκοπούς 0€

7

Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προ-
σωπικού των ΑΕΙ και ερευνητικών κέ-
ντρων και ινστιτούτων που συμμετέ-
χουν στην οργάνωση του ΠΜΣ

0€

8
Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσω-
πικού των ΑΕΙ που συμμετέχουν στην 
οργάνωση του ΠΜΣ

0€

9 Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της 
παρ. 5 του άρθρου 36 τουν. 4485/2017 0€

10 Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υπο-
στήριξης 9.000€

11

Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα δη-
μοσιότητας-προβολής, μεταφράσεων, 
αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, οργά-
νωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών 
πεδίου

2.100€

Σύνολο εξόδων 12.000€

Ο προϋπολογισμός του Π.Μ.Σ. μπορεί να αναπρο-
σαρμόζεται με βάση τα πραγματικά έσοδα κάθε έτους, 
έπειτα από αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και τρο-
ποποίηση του σχετικού ΦΕΚ. Σε καμία περίπτωση δεν θα 
εισαχθούν τέλη φοίτησης, παράβολα κλπ.

Άρθρο 12
Λοιπές 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 κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 27 Δεκεμβρίου 2018

Ο Πρύτανης

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΤΡΑΝΙΔΗΣ
Ι

Αριθμ. 9571/42717 (2)
    Τροποποίηση του Οργανισμού διοικητικών υπη-

ρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών για τη μετα-

βατική περίοδο έως την έκδοση του Οργανισμού 

του ιδρύματος κατά τις διατάξεις της παρ. 2β του 

άρθρου 7 του ν. 4485/2017, όπως έχει τροπο-

ποιηθεί με την απόφαση της Συγκλήτου του Πα-

νεπιστημίου Πατρών (συνεδρία 139/1-8-2018) 

«Τροποποίηση του Οργανισμού διοικητικών υπη-

ρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών για τη μετα-

βατική περίοδο έως την έκδοση του Οργανισμού 

του ιδρύματος κατά τις διατάξεις της παρ. 2β του 

άρθρου 7 του ν. 4485/2017 και τη σύσταση μο-

νάδας σε επίπεδο Διεύθυνσης με τίτλο: «Μονάδα 

Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης ΕΛΚΕ» 

(ΦΕΚ 4295/Β΄/29-9-2018).

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
(Συνεδρία 144/21-12-2018)

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4354/2015 «Δια-

χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 26, παρ. 6 του ν. 4386/2016 
(ΦΕΚ 83/Α΄/11-05-2016) «Ρυθμίσεις για την Έρευνα και 
Άλλες Διατάξεις».

3. Τις διατάξεις των άρθρων 50 έως και 68, του 
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α΄/04-08-2017) «Οργάνωση και 
λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις», για τους Ειδικούς Λογαρια-
σμού Κονδυλίων Έρευνας και τις Μονάδες Διοικητικής 
και Οικονομικής Υποστήριξης.

4. Τις προβλέψεις των άρθρων 84 παρ. 8 και 87 παρ. 5 
του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α΄/04-08-2017) «Οργάνωση 
και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις», για τον ορισμό από τη 
Σύγκλητο του επιπέδου και της στελέχωσης της Μονά-
δας Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης.

5. Το π.δ. 63/1999 ΦΕΚ 71/Α’/8-4-1999) «Οργανισμός 
Διοικητικών Υπηρεσιών Πανεπιστημίου Πατρών».

6. Την υπ' αριθμ. 54/22377/29-9-2015 (ΦΕΚ 703/ΥΟΔΔ/
30-9-2015) απόφαση του Συμβουλίου Ιδρύματος του 
Πανεπιστημίου Πατρών, σχετικά με τον διορισμό της 
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Καθηγήτριας του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστη-
μών Υγείας Βενετσάνας Κυριαζοπούλου του Ελευθερίου 
στη θέση της Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου Πατρών και 
τη διόρθωση σφάλματος (ΦΕΚ 728/ΥΟΔΔ/14-10-2015).

7. Την με αριθμό 164530/Ζ1/3-10-2017 εγκύκλιο 
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων (ΑΔΑ: 
6ΕΜ04653ΠΣ-ΥΑ4) με θέμα «Άμεσες ενέργειες και χρονο-
διάγραμμα όσον αφορά τη λειτουργία των Ειδικών Λογα-
ριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. μετά τη 
δημοσίευση του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α΄/04-08-2017).

8. Την με αριθμό 2/1015/ΔΕΠ/5-1-2016 ερμηνευτική 
εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με ΑΔΑ: 
ΨΑΕΦΗ-ΠΟ7.

9. Το απόσπασμα Πρακτικών της υπ' αριθ. 574/
10-12-2018 συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του 
Πανεπιστημίου Πατρών.

10. Την απόφαση της υπ' αριθ. 139/1-8-2018 συνεδρίας 
της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών όπως δημο-
σιεύτηκε στο ΦΕΚ 4295/Β΄/29-9-2018.

11. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί Οργανισμός του 
Πανεπιστημίου Πατρών κατά τις διατάξεις του άρθρου 
7 του ν. 4485/2017.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση του Οργανισμού διοικητικών υπη-
ρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών για τη μεταβατική 
περίοδο έως την έκδοση του Οργανισμού του ιδρύμα-
τος κατά τις διατάξεις της παρ. 2β του άρθρου 7 του 
ν. 4485/2017, όπως έχει τροποποιηθεί με την απόφαση 
της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρία 
139/1-8-2018) «Τροποποίηση του Οργανισμού διοικη-
τικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών για τη με-
ταβατική περίοδο έως την έκδοση του Οργανισμού του 
ιδρύματος κατά τις διατάξεις της παρ. 2β του άρθρου 7 
του ν. 4485/2017 και τη σύσταση μονάδας σε επίπεδο 
Διεύθυνσης με τίτλο «Μονάδα Οικονομικής και Διοικη-
τικής Υποστήριξης ΕΛΚΕ» (ΦΕΚ 4295/Β΄/29-9-2018), ως 
ακολούθως:

1) Από την παρ. 3, α) του άρθρου 23 του π.δ. 63/1999 
(ΦΕΚ 71/Α΄/1999) αφαιρείται η φράση «της Γραμματείας 
του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας».

2) Μετά το τέλος της παρ. 3 του άρθρου 23 του π.δ. 
63/1999 (ΦΕΚ 71/Α΄/1999) προστίθεται παράγραφος με 
αριθμό 4, ως ακολούθως:

«4. α). Ως Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικής 
και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ τοποθετείται 
υπάλληλος του κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού - 
Οικονομικού.

β) Ως Προϊστάμενοι των Τμημάτων της Διεύθυνσης 
Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ το-
ποθετούνται υπάλληλοι, ως ακολούθως:

αα) Του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομι-
κών Συναλλαγών, υπάλληλος των κλάδων/ειδικοτήτων 
ΠΕ Διοικητικού -Οικονομικού ή TE Διοικητικού - Λογι-
στικού.

ββ) Του Τμήματος Διαχείρισης Έργων, υπάλληλος των 
κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή TE 
Διοικητικού - Λογιστικού.

γγ) Του Τμήματος Πιστοποίησης Διαδικασιών - Προμη-
θειών Αγαθών και Λοιπών Υπηρεσιών, υπάλληλος των 
κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή TE 
Διοικητικού - Λογιστικού.

δδ) Του Τμήματος Έρευνας, Καινοτομίας και Επιχειρη-
ματικότητας, υπάλληλος των κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ 
Διοικητικού - Οικονομικού ή TE Διοικητικού - Λογιστικού.

εε)Του Τμήματος Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήρι-
ξης, υπάλληλος των κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ Διοικητι-
κού - Οικονομικού ή TE Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ 
Διοικητικού - Λογιστικού».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 27 Δεκεμβρίου 2018 

Η Πρύτανης

ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ  
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*02061993112180008*

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 στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης 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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