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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
24 Σεπτεμβρίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα
με την αριθμ. 182/2018, απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Μεταμόρφωσης.

2

Διαπίστωση καθορισμού του γνωστικού αντικειμένου μέλους Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

3

Διαπίστωση καθορισμού του γνωστικού αντικειμένου μέλους Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

4

Ένταξη υπηρετούντος υπαλλήλου με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ σε θέση Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

5

Ένταξη υπηρετούντος υπαλλήλου με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ σε θέση Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

6

Ένταξη υπηρετούντος υπαλλήλου με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ σε θέση Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

7

Α) Ανάκληση της αριθμ. 187/03.10.2017 Συνεδρίασης της Συγκλήτου (Θέμα 9,4) αναφορικά με το
θέμα «Έγκριση της Διοικητικής Δομής του ΕΛΚΕ
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας».
Β) Έγκριση της διάρθρωσης της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του
ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ορισμός
Υπευθύνων»

Αρ. Φύλλου 4188

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 67302/625
(1)
Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα
με την αριθμ. 182/2018, απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Μεταμόρφωσης.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις περί Διοικητικής Αποκέντρωσης ισχύουσες διατάξεις όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/τ.Α’ /
30.05.1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για τη Τοπική Αυτοδιοίκηση
και άλλες διατάξεις».
3. Το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Την Πράξη 4 του Υπουργικού Συμβουλίου της
06.02.2015 (ΦΕΚ 24/τ.Α΄/06.02.2015) και το άρθρο 56
του ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/τ.Α΄/14.04.2014) περί άσκησης
καθηκόντων Γενικού Γραμματέα όταν η θέση είναι κενή,
σε συνδυασμό με το άρθρο 28 παρ. 1 του ν. 4325/2015
(ΦΕΚ 47/τ.Α΄/11-05-2015).
5. Το άρθρο 52 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/τ.Α΄/
23.03.1999) που αφορά στην κύρωση του Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας, (ΚΟΚ), όπως ισχύει.
6. Το άρθρο 109 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/τ.Α΄/
23.03.1999) περί Δημοσίευσης Αποφάσεων που εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
7. Το π.δ. 135/23.12.2010 (ΦΕΚ 228/τ.Α’/27.12.2010)
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».
8. Το αριθμ. 15109/13.05.2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου
Εσωτερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών
οργάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής
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κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρωμένων Διοικήσεων».
9. Τις αριθμ. 1115/2012, 49/2012 και 819/2013 Αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.
10. Την αριθμ. οικ. 47870/39280/10.09.2013 (ΑΔΑ:
ΒΛ9ΛΟΡ1Κ-ΔΞΩ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Άσκηση
αρμοδιότητας έγκρισης αποφάσεων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας και λήψης
αποφάσεων αναφορικά με τα μέτρα του άρθρου 52Α
του ν. 2696/1999», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.
Οικ. 22769/12259/2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
11. Το αριθμ. 48823/39998/18.09.2013 έγγραφο του
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με θέμα: «Διευκρινίσεις - Οδηγίες περί Εγκρίσεων
Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων οδικών δικτύων στους ΟΤΑ
και στους χερσαίους χώρους λιμένων».
12. Το αριθμ. 67302/625 έγγραφο της Διεύθυνσης
Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με
το οποίο μας διαβιβάστηκε η νομοτύπως ληφθείσα,
όπως αναφέρει η παραπάνω αρμόδια Υπηρεσία, αριθμ.
182/2018 απόφαση του Δ.Σ του Δήμου Μεταμόρφωσης,
που αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με τα συνημμένα της.
13. Την Τεχνική έκθεση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μεταμόρφωσης, βάσει της οποίας
ελήφθη η 57/2018 απόφαση της ΕΠΟΙΖΩ, για τις υπόψη
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
14. Την αριθμ. 57/2018 απόφαση της ΕΠΟΙΖΩ για τις
υπόψη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
15. Την αριθμ. 182/2016 απόφαση του Δ.Σ του Δήμου Μεταμόρφωσης, με την οποία ομόφωνα αποφάσισε την έγκριση των υπόψη κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων.
16. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος
του προϋπολογισμού του οικ. Έτους 2018 του Δήμου
Μεταμόρφωσης, όπως βεβαιώνεται στο έγγραφό της
με αριθμ. 14267/9-7-2018 η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και επειδή:
Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις συμβάλλουν στη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών της
περιοχής, αποφασίζουμε:
Την έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσων δηλαδή την υποχρεωτική διακοπή πορείας στην οδό
Ψυχάρη στη συμβολή της με την οδό Δήλου στην
κατεύθυνση της κίνησης από την οδό Τήνου προς
την οδό Δήλου.
Η εν λόγω έγκριση χορηγείται με τις εξής προϋποθέσεις:
1. Να λαμβάνεται μέριμνα έτσι ώστε με την εφαρμογή
των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να μην
επηρεάζονται οι υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής
μεταφοράς.
2. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να
υποστηρίζουν και τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ).

Τεύχος Β’ 4188/24.09.2018

3. Τα μέτρα που λαμβάνονται με τη παρούσα απόφαση
να ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων
σήμανσης, των σηματοδοτών ή των διαγραμμίσεων στο
οδόστρωμα, εκτός αν κατά το χρόνο ισχύος των μέτρων
αυτών η κυκλοφορία ρυθμίζεται από στελέχη της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής.
4. Αυτοδίκαιης ανάκλησή της, σε περίπτωση μη τήρησης των όρων και των προϋποθέσεων που έχουν τεθεί
από τους αρμοδίους φορείς καθώς και με την απόφαση
αυτή.
5. Μη νομιμοποίησης τυχόν παράνομων ενεργειών.
6. Παρακολούθησης της ακριβούς εκτέλεσης των
όρων που έχουν τεθεί με αυτή, από τις Αρχές προς τις
οποίες αποστέλλεται, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων
τους.
7. Να τηρούνται απαρέγκλιτα τα όσα αναγράφονται
Την Τεχνική έκθεση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
του Δήμου Δήμου Μεταμόρφωσης, βάσει της οποίας
ελήφθη η εν λόγω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου.
8. Η τοποθέτηση άλλων, πλην ρυθμιστικών, πινακίδων,
(πληροφοριακών, αναγγελίας κινδύνου ή πινακίδων που
διευκολύνουν και βελτιώνουν την ρύθμιση ή την ασφάλεια της κυκλοφορίας), μπορεί να γίνει με ευθύνη του
Δήμου.
9. Τον παρόν έγγραφο μας δεν υποκαθιστά απαιτούμενες άλλες εγκρίσεις ή άδειες που πρέπει να ληφθούν.
Επίσης, κατισχύει στην περίπτωση όπου οι λεκτικά περιγραφείσες, προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
σε αυτό, διαφοροποιούνται ή έρχονται σε αντίθεση με
αντίστοιχες, αναγραφόμενες ή εικονιζόμενες, σε συνημμένες εγκρίσεις, αποφάσεις, τεχνικές εκθέσεις, μελέτες,
σχέδια ή σκαριφήματα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα 11 Σεπτεμβρίου 2018
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. Πράξης 2319
(2)
Διαπίστωση καθορισμού του γνωστικού αντικειμένου μέλους Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 15 παρ. 15 του ν. 4485/2017.
2. Το άρθρο 29 του ν. 4009/2011.
3. Τη διάταξη του άρθρου 27 παρ. 7 του ν. 4386/2016
«Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
4. Την αριθ. 6327/15-5-2014 πρυτανική πράξη ένταξης του Μιχαήλ Γκατζώνη σε θέση Ε.ΔΙ.Π. (ΦΕΚ 1345/
28-5-2014/τ.Β΄).
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5. Την από 19-6-2018 απόφαση της Συνέλευσης του
Μορφολογικού Τομέα.
6. Την από 29-6-2018 απόφαση της Συνέλευσης της
Ιατρικής Σχολής.
7. Το αριθμ. 1718035957/16-7-2018 έγγραφο της Ιατρικής Σχολής.
8. Την από 12-6-2018 αίτηση του ενδιαφερόμενου,
διαπιστώνουμε:
ότι το γνωστικό αντικείμενο του Μιχαήλ Γκατζώνη του
Χρήστου, μέλους Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) της Ιατρικής Σχολής της Σχολής Επιστημών
Υγείας του Ιδρύματος καθορίζεται σε «Πληροφορική,
Ιατρική Πληροφορική, Τηλεκπαίδευση».
H πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Eφημερίδα της
Kυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2018
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. Πράξης 2320
(3)
Διαπίστωση καθορισμού του γνωστικού αντικειμένου μέλους Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 15 παρ. 15 του ν. 4485/2017.
2. Το άρθρο 29 του ν. 4009/2011.
3. Τη διάταξη του άρθρου 27 παρ. 7 του ν. 4386/2016
«Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
4. Την από 25-6-2018 απόφαση της Συνέλευσης του
Τομέα Κοινωνικής Ιατρικής, Ψυχιατρικής και Νευρολογίας.
5. Την από 29-6-2018 απόφαση της Συνέλευσης της
Ιατρικής Σχολής.
6. Το αριθμ. 1718035956/16-7-2018 έγγραφο της Ιατρικής Σχολής.
7. Την από 12-6-2018 αίτηση της ενδιαφερόμενης,
διαπιστώνουμε:
ότι το γνωστικό αντικείμενο της Μαριαβαλέριας Πομίνι
του Άντον, μέλους Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) της Ιατρικής Σχολής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Ιδρύματος καθορίζεται σε «Ψυχολογία,
Κλινική Ψυχολογία».
H πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Eφημερίδα της
Kυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2018
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
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Αριθμ. Πράξης 1501
(4)
Ένταξη υπηρετούντος υπαλλήλου με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ σε θέση Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 15 του ν. 4485/2017
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης,
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/
τ.Α΄/4-8-2017).
2. Την αριθμ. ΣΙ730/17-2-2015 απόφαση του Συμβουλίου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών περί διορισμού του Καθηγητή Μελετίου - Αθανασίου Δημόπουλου ως Πρύτανη του ΕΚΠΑ με πλήρη
θητεία (ΦΕΚ 58/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./20-2-2015).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 4 του ν. 2817/
14-3-2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 78/τ.Α΄/14-3-2002).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 έως 8 του
π.δ. 117/1-5-2002 «Βαθμολογική κατάσταση και εξέλιξη
των μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»
(ΦΕΚ: 99/τ.Α΄/1-5-2002).
5. Τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 του ν. 4009/2011
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων» (ΦΕΚ: 195/τ.Α΄/6-9-2011), όπως ισχύουν.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 68 παρ. 3 του ν. 4235/2014
«Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και
προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»
(ΦΕΚ: 32/τ.Α΄/11-2-2014).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ: 83/τ.Α΄/
11-5-2016).
8. Τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4415/2016 (ΦΕΚ:
159/τ.Α΄/6-9-2016), όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση
της περ. α΄ του άρθρου αυτού από την παρ. 1 του άρθρου
20 του ν. 4452/2017 «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης
της Ελλάδας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 17/τ.Α΄/15-2-2017
ν. 4415/2016).
9. Την αριθμ. 59950/Ζ2/29-7-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΑΔΑ:
ΨΛΓ34653ΠΣ-ΓΝ7) με θέμα: «Οδηγίες σχετικά με την υλοποίηση και την εφαρμογή των περιεχομένων στο άρθρο
20 του νόμου 4452/2017 (Α΄ 2017) διατάξεων που αφορούν στις κατηγορίες προσωπικού Ε.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π και Ε.Τ.Ε.Π.
των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Χώρας»».
10. Το αριθμ. 1617021773/22-3-2017 έγγραφο της
Διεύθυνσης Διοικητικού του Πανεπιστημίου Αθηνών.
11. Τις αριθμ. 2053/20-9-2016, 2330/23-11-2016 και
23-11-2016 και 2528/2-3-2017 αιτήσεις του Ευάγγελου
Φλωριά, υπαλλήλου Πληροφορικής της ΠΕ κατηγορίας
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με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ περί ένταξης σε θέση μέλους
ΕΤΕΠ του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
της Σχολής Θετικών Επιστημών.
12. Την από 27-3-2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
περί συγκρότησης Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής
για την ένταξη του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου (ΑΔΑ:
6Κ2Π46ΨΖ2Ν-6ΨΠ).
13. Την αριθμ. 2657/24-42017 Εισηγητική Έκθεση της
Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής.
14. Την από 15-5-2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
περί ένταξης του Φλωριά, στην κατηγορία ΕΤΕΠ.
15. Την από 16-3-2018 απόφαση της Πανεπιστημιακής
Συγκλήτου με την οποία κατανέμεται, μεταξύ άλλων, μία
(1) κενή οργανική θέση Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού
Προσωπικού (ΕΤΕΠ) κατηγορίας ΠΕ στη Σχολή Θετικών
Επιστημών.
16. Την από 7-6-2018 απόφαση της Κοσμητείας της
Σχολής Θετικών Επιστημών με την οποία κατανέμεται,
μεταξύ άλλων, μία (1) κενή οργανική θέση Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) κατηγορίας ΠΕ
στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.
17. Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου.
18. Το γεγονός ότι από τη παρούσα πράξη δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού,
διαπιστώνουμε:
την ένταξη του Ευάγγελου Φλωριά του Ιωάννη, υπηρετούντος υπαλλήλου σε προσωρινή θέση ειδικότητας
Πληροφορικής της ΠΕ κατηγορίας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε κενή οργανική θέση
μέλους του προβλεπόμενου από το άρθρο 29 παρ. 3
του ν. 4009/2011 Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού
Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π) της ΠΕ κατηγορίας με βαθμίδα Α΄
του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της
Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών,
επειδή συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.
Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Ιουλίου 2018
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. Πράξης 1502
(5)
Ένταξη υπηρετούντος υπαλλήλου με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ σε θέση Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 15 του ν. 4485/2017
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης,
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ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/
τ.Α΄/4-8-2017).
2. Την αριθμ. ΣΙ730/17-2-2015 απόφαση του Συμβουλίου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών περί διορισμού του Καθηγητή Μελετίου - Αθανασίου Δημόπουλου ως Πρύτανη του ΕΚΠΑ με πλήρη
θητεία (ΦΕΚ 58/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./20-2-2015).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 4 του ν. 2817/
14-3-2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 78/τ.Α΄/
14-3-2002).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 έως 8 του
π.δ. 117/1-5-2002 «Βαθμολογική κατάσταση και εξέλιξη
των μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»
(ΦΕΚ 99/τ.Α΄/1-5-2002).
5. Τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 του ν. 4009/2011
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 195/τ.Α΄/6-9-2011), όπως ισχύουν.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 68 παρ. 3 του ν. 4235/2014
«Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και
προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»
(ΦΕΚ 32/τ.Α΄/11-2-2014).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 83/
τ.Α΄/11-5-2016).
8. Τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4415/2016 (ΦΕΚ:
159/τ.Α΄/6-9-2016), όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση
της περ. α΄ του άρθρου αυτού από την παρ. 1 του άρθρου
20 του ν. 4452/2017 «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού
Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ: 17/τ.Α΄/
15-2-2017 ν. 4415/2016).
9. Την αριθμ. 59950/Ζ2/29-7-2016 εγκύκλιο του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΑΔΑ:
ΨΛΓ34653ΠΣ-ΓΝ7) με θέμα: «Οδηγίες σχετικά με την υλοποίηση και την εφαρμογή των περιεχομένων στο άρθρο
20 του ν. 4452/2017 (Α΄ 2017) διατάξεων που αφορούν
στις κατηγορίες προσωπικού Ε.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π και Ε.Τ.Ε.Π. των
Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Χώρας»».
10. Το αριθμ. 1617021773/22-3-2017 έγγραφο της
Διεύθυνσης Διοικητικού του Πανεπιστημίου Αθηνών.
11. Την αριθμ. 2533/2-3-2017 αίτηση της Άννας Ντυμένου, Διοικητικού υπαλλήλου της ΠΕ κατηγορίας με
σχέση εργασίας ΙΔΑΧ περί ένταξης σε θέση μέλους ΕΤΕΠ
του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της
Σχολής Θετικών Επιστημών.
12. Την από 27-3-2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
περί συγκρότησης Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής
για την ένταξη του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου (ΑΔΑ:
6Κ2Π46ΨΖ2Ν-6ΨΠ).
13. Την αριθμ. 2660/24-4-2017 Εισηγητική Έκθεση της
Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής.
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14. Την από 15-5-2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
περί ένταξης της Ντυμένου, στην κατηγορία ΕΤΕΠ.
15. Την από 16-3-2018 απόφαση της Πανεπιστημιακής
Συγκλήτου με την οποία κατανέμεται, μεταξύ άλλων, μία
(1) κενή οργανική θέση Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού
Προσωπικού (ΕΤΕΠ) κατηγορίας ΠΕ στη Σχολή Θετικών
Επιστημών.
16. Την από 7-6-2018 απόφαση της Κοσμητείας της
Σχολής Θετικών Επιστημών με την οποία κατανέμεται,
μεταξύ άλλων, μία (1) κενή οργανική θέση Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) κατηγορίας ΠΕ
στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.
17. Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου της ενδιαφερομένης υπαλλήλου.
18. Το γεγονός ότι από τη παρούσα πράξη δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού,
διαπιστώνουμε:
την ένταξη της Άννας Ντυμένου του Κωνσταντίνου,
υπηρετούσας υπαλλήλου σε οργανική θέση ειδικότητας
Διοικητικού της ΠΕ κατηγορίας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ), σε κενή οργανική θέση μέλους του προβλεπόμενου από το άρθρο 29
παρ. 3 του ν. 4009/2011 Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού
Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π) της ΠΕ κατηγορίας με βαθμίδα Α΄
του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της
Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών,
επειδή συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.
Η οργανική θέση που κατείχε η ενδιαφερόμενη πριν
από την ένταξη, καταργείται αντίστοιχα, δυνάμει των
διατάξεων του άρθρου 66 παρ. β΄ του ν. 4415/2016.
Η παρούσα πράξη να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Ιουλίου 2018
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. Πράξης 1540
(6)
Ένταξη υπηρετούντος υπαλλήλου με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ σε θέση Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 15 του ν. 4485/2017
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης,
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/
τ.Α΄/4-8-2017).
2. Την αριθμ. ΣΙ730/17-2-2015 απόφαση του Συμβουλίου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών περί διορισμού του Καθηγητή Μελετίου−Αθανασίου Δημόπουλου ως Πρύτανη του ΕΚΠΑ με πλήρη
θητεία (ΦΕΚ 58/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./20-2-2015).
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3. Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 4 του ν. 2817/
14-3-2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 78/τ.Α΄/14-3-2002).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 έως 8 του
π.δ. 117/1-5-2002 «Βαθμολογική κατάσταση και εξέλιξη
των μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»
(ΦΕΚ: 99/τ.Α΄/1-5-2002).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 του ν. 4009/2011
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 195/τ.Α΄/6-9-2011), όπως ισχύουν.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 68 παρ. 3 του ν. 4235/2014
«Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και
προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»
(ΦΕΚ 32/τ.Α΄/11-2-2014).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 83/
τ.Α΄/11-5-2016).
8. Τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4415/2016 (ΦΕΚ:
159/τ.Α΄/6-9-2016), όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση
της περ. α΄ του άρθρου αυτού από την παρ. 1 του άρθρου
20 του ν. 4452/2017 «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού
Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ: 17/τ.Α΄/
15-2-2017 ν. 4415/2016).
9. Την αριθμ. 59950/Ζ2/29-7-2016 εγκύκλιο του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΑΔΑ:
ΨΛΓ34653ΠΣ-ΓΝ7) με θέμα: « Οδηγίες σχετικά με την υλοποίηση και την εφαρμογή των περιεχομένων στο άρθρο
20 του ν. 4452/2017 (Α΄ 2017) διατάξεων που αφορούν
στις κατηγορίες προσωπικού Ε.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π και Ε.Τ.Ε.Π. των
Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Χώρας»».
10. Το αριθμ. 1617021773/22-3-2017 έγγραφο της
Διεύθυνσης Διοικητικού του Πανεπιστημίου Αθηνών.
11. Την αριθμ. 665/16-2-2017 αίτηση του Δημητρίου Κουτσομπόλη, Διοικητικού υπαλλήλου της ΠΕ κατηγορίας με
σχέση εργασίας ΙΔΑΧ περί ένταξης σε θέση μέλους ΕΤΕΠ
του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών.
12. Την από 7-3-2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, όπως συμπληρώθηκε με την από
28-3-2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, περί συγκρότησης Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής
για την ένταξη του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου .
13. Την αριθμ. 982/19-4-2017 Εισηγητική Έκθεση της
Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής.
14. Την από 2-5-2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής
Ενημέρωσης περί ένταξης του Κουτσομπόλη, στην κατηγορία ΕΤΕΠ.
15. Την από 4-4-2018 απόφαση της Πανεπιστημιακής
Συγκλήτου με την οποία κατανέμεται, μεταξύ άλλων, μία
(1) κενή οργανική θέση Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού
Προσωπικού (ΕΤΕΠ) κατηγορίας ΠΕ στη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών.
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16. Την από 12-6-2018 απόφαση της Κοσμητείας της
Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών με την
οποία κατανέμεται μία (1) κενή οργανική θέση Ειδικού
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) κατηγορίας ΠΕ στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής
Ενημέρωσης.
17. Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου.
18. Το γεγονός ότι από τη παρούσα πράξη δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού,
διαπιστώνουμε:
την ένταξη του Δημητρίου Κουτσομπόλη του Χρήστου, υπηρετούντος υπαλλήλου σε οργανική θέση
ειδικότητας Διοικητικού της ΠΕ κατηγορίας με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ), σε
κενή οργανική θέση μέλους του προβλεπόμενου από
το άρθρο 29 παρ. 3 του ν. 4009/2011 Ειδικού Τεχνικού
Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π) της ΠΕ κατηγορίας
με βαθμίδα Α΄ του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων
Μαζικής Ενημέρωσης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, επειδή
συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.
Η οργανική θέση που κατείχε ο ενδιαφερόμενος πριν
από την ένταξη, καταργείται αντίστοιχα, δυνάμει των
διατάξεων του άρθρου 66 παρ. β΄ του ν. 4415/2016.
Η παρούσα πράξη να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Ιουλίου 2018
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. 17471/18/ΓΠ
(7)
Α) Ανάκληση της αριθμ. 187/03.10.2017 Συνεδρίασης της Συγκλήτου (Θέμα 9,4) αναφορικά με το
θέμα «Έγκριση της Διοικητικής Δομής του ΕΛΚΕ
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας».
Β) Έγκριση της διάρθρωσης της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.)
του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ορισμός Υπευθύνων».
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
(Αριθμ. Τακτικής συνεδρίασης 190η/21-12-2017)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 83/1984 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας» (ΦΕΚ 31/τ.Α΄/20-3-1984), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. To ν. 2771/1999 «Περί Ειδικών Λογαριασμών και
άλλες διατάξεις».
3. Τη με αριθμ. 10459/11-07-2014 απόφαση του
Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σχετικά με το διορισμό του Πρύτανη του Ιδρύματος (ΦΕΚ
435/τ.ΥΟΔΔ/21-07-2014) σε συνδυασμό με την αριθμ.
Φ.120.61/24/119521/Β2/29-07-2014 Διαπιστωτική Πρά-
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ξη του ΥΠΑΙΘ για το διορισμό του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
4. Την αριθμ. 12793/10-09-2014 απόφαση του Συμβουλίου (ΦΕΚ 2653/τ.Β΄/08-10-2014) σχετική με τον ορισμό
Αναπληρωτών Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
και ανάθεση αρμοδιοτήτων.
5. Το άρθρο 16 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
6. Τις διατάξεις της παρ. 6, του άρθρου 26 του ν. 4386/
2016 (Α΄ 83).
7. Τα άρθρα 57 και 58 και την παρ. 5 του άρθρου 87
του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις».
8. Τις διατάξεις του άρθρου 84, παρ. 7 του ν. 3528/2007,
όπως ισχύει.
9. Τις διατάξεις του άρθρου 80, του ν. 4009/2011, όπως
ισχύει.
10. Τη με αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/06.05.2016 ερμηνευτική
εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με ΑΔΑ:
ΩΛ9ΣΗ-ΟΝΜ.
11. Τη με αριθμ. 164530/Ζ1 03.10.2017 εγκύκλιο της
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας με ΑΔΑ: 6ΕΜ04653ΠΣ-ΥΑ4.
12. Την απόφαση που έλαβε η Σύγκλητος στην αρ.
187/03.10.2017 Συνεδρίασή της (Θέμα 9,4) αναφορικά
με το θέμα «Έγκριση της Διοικητικής Δομής του ΕΛΚΕ
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας».
13. Το Πρακτικό Συνεδρίασης (αρ. συν. 238/
10-10-2017) της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας.
14. Το με αριθμ. πρωτ. 28166/19-12-2017 (αριθμ. Π.Θ.
19599/17/ΓΠ/19-12-2017) έγγραφο του Προϊσταμένου
της Γραμματείας της Επιτροπής Ερευνών Δημητρίου
Μεσαλούρη.
15. Την εύρυθμη λειτουργία του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
16. Το σχετικό απόσπασμα πρακτικού της αριθμ.
190ης/21-12-2017 τακτικής συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (θέμα 8ο, 2) για Α)
Ανάκληση της αριθμ. 187/03.10.2017 Συνεδρίασης της
Συγκλήτου (Θέμα 9,4) αναφορικά με το θέμα «Έγκριση
της Διοικητικής Δομής του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας» και Β) Έγκριση της διάρθρωσης της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.)
του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ορισμός
Υπευθύνων.
17. Από την παρούσα απόφαση θα προκληθεί δαπάνη
σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ.,
το ύψος της οποίας δεν μπορεί να υπολογιστεί και θα
καλυφθεί από τους ΚΑΕ 0215 (Επίδομα θέσης ευθύνης)
και 4065200 (ΕΦΚΑ Εισφ.(ΑΠΔ) π. ΙΚΑ) (αρ. 90, παρ. 2
του π.δ. 63/2005).
18. Την προφορική εισήγηση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Καθηγητή Γεωργίου Πετράκου κι
έπειτα από συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα
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Α. Ανακαλεί την απόφαση που έλαβε στην αριθμ.
187η/03-10-2017 Συνεδρίασή της (Θέμα 9,4) αναφορικά με το θέμα «Έγκριση της Διοικητικής Δομής του ΕΛΚΕ
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας».
Β. Εγκρίνει τη διάρθρωση της Μονάδας Οικονομικής
και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του ΕΛΚΕ του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όπως πιο κάτω αναφέρεται.
Γ. Ορίζει Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Μονάδας
(Μ.Ο.Δ.Υ.).
Δ. Ορίζει Αν. Προϊσταμένους των Τμημάτων, πλην της
περ. iv, (i) Προϋπολογισμού και Λογιστικής Διαχείρισης,
(ii) Διαχείρισης Προμηθειών, (iii) Διοικητικής Υποστήριξης, (iv) Προγραμματισμού-Παρακολούθησης Έργων
και Ερευνητικών αποτελεσμάτων και (v) του Γραφείου
Ταμειακής Διαχείρισης, το οποίο από διοικητική άποψη
αντιστοιχεί με τμήμα.
Ειδικότερα αποφασίζει:
Β.1. Την έγκριση της σύστασης οργανικής μονάδας με
τον τίτλο «Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Ε.Λ.Κ.Ε.» του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας, η οποία από διοικητική άποψη αντιστοιχεί
με διεύθυνση.
Β.2. Στην Μ.Ο.Δ.Υ. συστήνονται τα ακόλουθα τμήματα
και γραφεία σύμφωνα με την παρακάτω διάρθρωση και
αρμοδιότητες:
i. Τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστικής Διαχείρισης, με αρμοδιότητες ενδεικτικά, τη συγκέντρωση
και επεξεργασία στοιχείων για την κατάρτιση και την
αναμόρφωση του προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ και του
προϋπολογισμού των ερευνητικών έργων σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες ως και η μέριμνα για
την έγκαιρη υποβολή των προϋπολογισμών για έγκριση ή τροποποίηση, την εκκαθάριση και την πληρωμή
αμοιβών, αποζημιώσεων και δικαστικών αποφάσεων
σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, την
απόδοση των κρατήσεων «υπέρ τρίτων» και του δημοσίου, την εκκαθάριση και πληρωμή δαπανών στο
πλαίσιο υλοποίησης ερευνητικών προγραμμάτων, την
τήρηση των αναγκαίων κάθε φορά βιβλίων και στοιχείων σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις,
τον έλεγχο και την υποβολή ηλεκτρονικών αρχείων
μισθοδοσίας στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής, την ενημέρωση του Μητρώου Προσωπικού, την μέριμνα για
την έγκαιρη και νόμιμη βεβαίωση και είσπραξη των
εσόδων και την έκδοση των σχετικών παραστατικών
είσπραξης, την σύνταξη του απολογισμού και ισολογισμού, την συγκέντρωση παραστατικών και λοιπών
στοιχείων της διαχειρίσεως και την υποβολή τους μέσα
στις νόμιμες προθεσμίες στους αρμόδιους φορείς
(ΥΠΕΠΘ, ΕΛΣΥΝ, ΓΛΚ κ.λπ.) για έγκριση, τη διαφύλαξη
των πρωτοτύπων παραστατικών στοιχείων και λογιστικών πράξεων και παντός σχετικού εγγράφου στοιχείου
και στελέχους για κάθε ενέργεια του Τμήματος, την μέριμνα έγγραφων απαντήσεων σε θέματα εφαρμογής
φορολογικής, ασφαλιστικής και λοιπής οικονομικής
νομοθεσίας που αφορούν το Τμήμα, καθώς και κάθε
άλλη αρμοδιότητα που προκύπτει από την εκάστοτε
ισχύουσα νομοθεσία.

51747

ii. Τμήμα Διαχείρισης Προμηθειών, με αρμοδιότητες
την εκτέλεση και παρακολούθηση των προμηθειών,
την υποστήριξη της Επιτροπής και των Επιστημονικά
Υπευθύνων για θέματα σύναψης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και έργων,
υποστήριξη των Επιστημονικά Υπευθύνων κατά την
κατάρτιση των προκηρύξεων και την απαραίτητη δημοσιότητά τους, υποστήριξη των Επιτροπών κατά την
διενέργεια διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (προμήθειας αγαθών, υπηρεσιών, μισθώσεων,
εκμισθώσεων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία),
την διαφύλαξη των εγγυητικών επιστολών α) συμμετοχής σε διαγωνισμούς, β) εκτέλεσης των όρων της
σύμβασης, και γ) καλής λειτουργίας και η επιστροφή
τους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, την μέριμνα
για την ολοκλήρωση των διαδικασιών παραλαβής των
αγαθών ή παροχής υπηρεσιών σε συνεργασία με τις
σχετικές επιτροπές παραλαβής καθώς και κάθε άλλη
αρμοδιότητα που προκύπτει από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
iii. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, με αρμοδιότητες,
την τήρηση των πρακτικών συνεδριάσεων της Επιτροπής
Ερευνών, την παρακολούθηση όλων των γενικών διοικητικών θεμάτων που λόγω της φύσης τους δεν μπορούν
να υπαχθούν σε κάποιο άλλο Τμήμα, την γραμματειακή
υποστήριξη της Επιτροπής Ερευνών και του Προϊσταμένου της Μ.Ο.Δ.Υ., την τήρηση ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και τη μέριμνα για τη λειτουργία και τη χρήση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διακίνησης της αλληλογραφίας, την μέριμνα για την παραλαβή όλων των ενυπόγραφων εγγράφων, την πρωτοκόλληση, διεκπεραίωση
και αποστολή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες, τη μέριμνα
για τη συγγραφή και παρακολούθηση των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης
προγραμμάτων, την σχεδίαση και λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την ασφάλεια των Πληροφοριακών
Συστημάτων και την απρόσκοπτη λειτουργία τους, την
σχεδίαση, αναβάθμιση διανομή και διαχείριση του λογισμικού που διατίθεται στους Επιστημονικά Υπευθύνους
και τους επιστημονικούς συνεργάτες του ΕΛΚΕ, την ενημέρωση της ιστοσελίδας του ΕΛΚΕ, την εξασφάλιση της καθιέρωσης, εφαρμογής και διατήρησης των διεργασιών του
Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, καθώς και την παροχή
όλων των απαραίτητων τεχνολογιών πληροφορικής και
επικοινωνιών για την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας.
iv. Τμήμα Προγραμματισμού - Παρακολούθησης έργων και Ερευνητικών αποτελεσμάτων με αρμοδιότητες,
την παρακολούθηση της εξέλιξης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των συγχρηματοδοτούμενων,
ευρωπαϊκών και άλλων έργων και την υποστήριξη των
ελέγχων, την υποβολή προτάσεων για την κατάλληλη
κατά περίπτωση αναμόρφωσή τους, την συμβουλευτική
στήριξη των μελών του ΠΘ στην συμμετοχή του σε προτάσεις, την επιμέλεια σύνταξης οικονομικών εκθέσεων
και αναφορών παρακολούθησης των προγραμμάτων,
σύμφωνα με τις συμβατικές τους υποχρεώσεις προς τους
φορείς χρηματοδότησης, την παροχή νομικής συμβου-
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λής και βοήθειας για την κατοχύρωση δικαιωμάτων έρευνας και συμφωνιών συνεργασίας, την υποστήριξη στην
υποβολή αίτησης για πατέντα, την χαρτογράφηση των
υφιστάμενων αναγκών της αγοράς και ο εντοπισμός και
καταγραφή των κοινωνικών και παραγωγικών φορέων και
επιχειρήσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις αφομοίωσης και αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων.
v. Γραφείο Ταμειακής Διαχείρισης, με αρμοδιότητες
ενδεικτικά, τον έλεγχο των χρηματικών ενταλμάτων και
των συνημμένων αυτών δικαιολογητικών για τη νομιμότητα και κανονικότητα και τέλος την εξόφληση αυτών.
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Περαιτέρω, ειδοποιεί τους δικαιούχους των εκδοθέντων
χρηματικών ενταλμάτων, βεβαιώνοντας συγχρόνως τις
πράξεις εξόφλησης, το οποίο από διοικητική άποψη αντιστοιχεί με τμήμα.
Έναρξη ισχύος της παρούσας από 1-1-2018.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Βόλος, 7 Σεπτεμβρίου 2018
Ο Πρύτανης
ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ
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