
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Υπαγωγή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχα-
νικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυ-
τεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας, στις διατάξεις του άρθρου 46 του 
ν. 4485/2017 (Α’ 114). 

2 Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου του Παναγιώ-
τη Αρβανίτη, Καθηγητή Α’ Βαθμίδας του Αριστο-
τέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

3 Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου του Γεώργιου 
Αλεξανδρόπουλου, Επίκουρου Καθηγητή με θη-
τεία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών.

4 Τροποποίηση άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης 
Επιπέδου ΔΥΟ με διακριτικό τίτλο «ΑΛΑΚΙΟΖΟ-
ΓΛΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ - Κ.Δ.Β.Μ. 2» του φορέα «ΑΛΑΚΙΟ-
ΖΟΓΛΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ», λόγω αναμόρφωσης και επέ-
κτασης υπάρχουσας δομής.

5 Έγκριση του Κανονισμού Εκπόνησης Μεταδιδα-
κτορικής Έρευνας στη Σχολή Εφαρμοσμένων Τε-
χνών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 56302/Ζ1 (1)
   Υπαγωγή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχα-

νικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυ-

τεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας, στις διατάξεις του άρθρου 46 του 

ν. 4485/2017 (Α’ 114).  

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις
α) των παρ. 1 και 2 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 

«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114),

β) των άρθρων 1-3, της παρ. 8 του άρθρου 59 και του 
άρθρου 65 του ν. 4653/2020 «Εθνική Αρχή Ανώτατης 
Εκπαίδευσης. Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας 
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και 
Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις» (Α’ 12),

γ) του άρθρου 1 του π.δ. 130/2005 «Ίδρυση Τμήματος 
στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας» (Α’ 192) καθώς 
και της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4610/2019 «Συνέρ-
γειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθ-
μια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του 
Κράτους και λοιπές διατάξεις» (Α’ 70),
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δ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» σε συνδυασμό 
με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

ε) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

στ) του π.δ. 83/2019 Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121 - Διόρθ. Σφαλμ. Α’126),

ζ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),

η) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),

θ) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31),

ι) την υπό στοιχεία 169/Υ1/08-01-2021 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ευάγγελο Συρίγο» (Β’ 33).

2. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυ-
τικής Μακεδονίας (συνεδρίαση υπ’ αρ. 133/24.02.2021), 
ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, 
της Πολυτεχνικής Σχολής του Ιδρύματος (συνέλευση υπ’ 
αρ. 51/15.01.2021).

3. Το υπό στοιχεία 31815/Ζ1/19.03.2021 έγγραφο της 
Διεύθυνσης Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης 
της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του 
Υ.ΠΑΙ.Θ. προς τον Πρόεδρο του Ανώτατου Συμβουλίου 
της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), 
με το οποίο ζητείται η διατύπωση γνώμης από το Συμ-
βούλιο της Αρχής για την πλήρωση των κριτηρίων της 
παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 και την υπαγωγή 
του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών, της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Μακεδονίας στις παραπάνω διατάξεις.

4. Το υπό στοιχεία 21829/05.05.2021 έγγραφο της 
ΕΘ.Α.Α.Ε., σύμφωνα με το οποίο το Ανώτατο Συμβούλιο 
της Αρχής, στην υπ’ αρ. 18/28.04.2021 συνεδρίασή του, 
διατύπωσε ομόφωνα θετική γνώμη αναφορικά με την 
υπαγωγή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στις διατάξεις του 
άρθρου 46 του ν. 4485/2017.

5. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/267/52210/Β1/12.05.2021 
εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) όπως 
ισχύει, από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα 
με την οποία από την έκδοση της παρούσας απόφασης 
δεν προκαλείται δαπάνη στον Τακτικό Προϋπολογισμό 
του Υ.ΠΑΙ.Θ., διαπιστώνεται:

ότι η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου 
σπουδών, που οργανώνεται στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτε-
χνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, 
οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου 
σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), 

στην ειδικότητα του Τμήματος, επιπέδου 7 του Εθνικού 
και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 20 Μαΐου 2021

Ο Υφυπουργός
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ

Ι

      Αριθμ. Φ.146/55613/Ζ2 (2)
Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου του Παναγιώ-

τη Αρβανίτη, Καθηγητή Α’ Βαθμίδας του Αριστο-

τέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

  Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4485/2017 

«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114),

β. του άρθρου 79 του ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνο-
λογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 258),

γ. τις διατάξεις του εδ. α’της παρ. 1  του άρθρου 109 του 
ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία 
και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών ορ-
γάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), 

δ. του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α’ 98).

ε. του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31),

στ. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετο-
νομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

ζ. του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),

η. το υπό στοιχεία 94774/Γ2/08-06-2018 έγγραφο της 
Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού με θέμα: 
«Τοποθέτηση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Ανώ-
τατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων»,

θ. την υπ’ αρ. 59/07-02-2020 εγκύκλιο του Υπουργού 
Επικρατείας «Οδηγίες εφαρμογής του άρθρου 109 του 
ν. 4622/2019 (Α’ 133) σχετικά με την αρμοδιότητα των 
Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων των Υπουργείων 
για την τελική υπογραφή ατομικών διοικητικών πρά-
ξεων».

2. Την υπ’ αρ. 24502/19-06-2019 πράξη του Πρύτα-
νη του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
(Γ’ 1324) για την εξέλιξη του Παναγιώτη Αρβανίτη στη 
βαθμίδα του Καθηγητή Α’ Βαθμίδας με γνωστικό αντι-
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κείμενο «Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων για Ανάπτυξη 
Πολύγλωσσων Λεξικών».

3. Την υπ’ αρ. 13321/16-03-2021 αίτηση του Καθηγητή 
Α’ Βαθμίδας Παναγιώτη Αρβανίτη για τη μεταβολή του 
γνωστικού του αντικειμένου.

4. Την απόφαση της από 22-04-2021/371ης Συνεδρία-
σης της Συνέλευσης του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και 
Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με την οποία εγκρίνεται 
ομόφωνα η μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου του 
ως άνω Καθηγητή Α’ Βαθμίδας, καθώς και τη σύμφωνη 
γνώμη της από 31-03-2021/6ης Γενικής Συνέλευσης του 
Τομέα Γλωσσολογίας και Διδακτικής της Γλώσσας.

5. Το υπ’ αρ. 24523/29-04-2021 (υπό στοιχεία 
Υ.ΠΑΙ.Θ.51057/Ζ2/10-05-2021) έγγραφο της Πρυτανεί-
ας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
που αφορά στη μεταβολή γνωστικού αντικειμένου του 
Παναγιώτη Αρβανίτη.

6. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου 
του Παναγιώτη Αρβανίτη του Παναγιώτη, μέλους ΔΕΠ, 
Καθηγητή Α’ Βαθμίδας στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και 
Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, από «Σχεδιασμός Βάσεων 
Δεδομένων για Ανάπτυξη Πολύγλωσσων Λεξικών» σε 
«Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση και στη Διδα-
σκαλία της Γλώσσας».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 19 Μαΐου 2021

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

      Αριθμ. Φ.146/55605/Z2 (3)
Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου του Γεώργι-

ου Αλεξανδρόπουλου, Επίκουρου Καθηγητή με 

θητεία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-

στημίου Αθηνών. 

 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της περ γ’ της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4485/2017 

«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114),

β. του άρθρου 79 του ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνο-
λογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 258),

γ. τις διατάξεις του εδ. α’ της παρ. 1  του άρθρου 109 
του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουρ-

γία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών 
οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

δ. του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α’ 98),

ε. του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31),

στ. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετο-
νομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

ζ. του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),

η. το υπό στοιχεία 94774/Γ2/08-06-2018 έγγραφο της 
Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού με θέμα: 
«Τοποθέτηση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Ανώ-
τατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων»,

θ. την υπ’ αρ. 59/07-02-2020 εγκύκλιο του Υπουργού 
Επικρατείας «Οδηγίες εφαρμογής του άρθρου 109 του 
ν. 4622/2019 (Α’ 133) σχετικά με την αρμοδιότητα των 
Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων των Υπουργείων 
για την τελική υπογραφή ατομικών διοικητικών πρά-
ξεων».

2. Την υπ’ αρ. 501/03-07-2018 πράξη του Πρύτανη του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
(Γ’ 953) για τον διορισμό του Γεώργιου Αλεξανδρόπου-
λου σε θέση Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνω-
στικό αντικείμενο «Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα ή/και 
Επεξεργασία Σήματος για Τηλεπικοινωνίες».

3. Την υπ’ αρ. 3878/22-01-2021 αίτηση του Επίκουρου 
Καθηγητή με θητεία Γεώργιου Αλεξανδρόπουλου για τη 
μεταβολή του γνωστικού του αντικειμένου, καθώς και 
την από 11-05-2021 σύμφωνη γνώμη αυτού για μετα-
βολή του γνωστικού του αντικειμένου σε «Συστήματα 
και Επεξεργασία Σήματος Ασύρματων Επικοινωνιών».

4. Την απόφαση της από 08-02-2021 8ης Συνέλευσης 
του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της 
Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστρι-
ακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με την οποία εγκρίνεται 
ομόφωνα η μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου του 
ως άνω Επίκουρου Καθηγητή, καθώς και την ομόφωνη 
απόφαση της από 29-01-2021 Συνέλευσης του Γ’ Τομέα 
Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος.

5. Το υπ’  αρ. 25133/22-04-2021 (υπό στοιχεία 
Υ.ΠΑΙ.Θ.50106/Ζ2/05-05-2021) έγγραφο της Πρυτανείας 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
που αφορά στη μεταβολή γνωστικού αντικειμένου του 
Γεώργιου Αλεξανδρόπουλου.

6. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου 
του Γεώργιου Αλεξανδρόπουλου του Χαραλάμπους, Επί-
κουρου Καθηγητή με θητεία του Γ’ Τομέα Επικοινωνιών 
και Επεξεργασίας Σήματος του Τμήματος Πληροφορικής 
και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών Επιστημών του 
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Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
από «Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα ή/και Επεξεργασία 
Σήματος για Τηλεπικοινωνίες» σε «Συστήματα και Επε-
ξεργασία Σήματος Ασύρματων Επικοινωνιών».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 19 Μαΐου 2021

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

      Αριθμ. 55559/Κ6 (4)
Τροποποίηση άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης 

Επιπέδου ΔΥΟ με διακριτικό τίτλο «ΑΛΑΚΙΟΖΟ-

ΓΛΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ - Κ.Δ.Β.Μ. 2» του φορέα «ΑΛΑΚΙΟ-

ΖΟΓΛΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ», λόγω αναμόρφωσης και επέ-

κτασης υπάρχουσας δομής. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. θ του άρθρου πρώτου του 

ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημο-
σιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα 
Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» 
(Α’ 222).

2. Τις περ. α’ και δ’ της παρ. 17 του άρθρου 169 του 
ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαί-
δευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτω-
ση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας 
πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης 
των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση της Συμφωνίας 
μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και 
της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της 
Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 254), όπως η παρ. δ’ προστέθηκε 
με το άρθρο 98 του ν. 4790/2021 «Κατεπείγουσες ρυθ-
μίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις 
συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού 
COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και 
την επαναλειτουργία των δικαστηρίων και άλλα ζητή-
ματα (Α’ 48).

3. Τις διατάξεις του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» 
(Α’ 193).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 75 έως 83 του ν. 4727/2020 
«Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμά-
τωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

5. Την υπό στοιχεία 218417/Κ1/19-12-2018 απόφαση 

του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
«Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη 
χορήγηση, την τροποποίηση, τη μεταβίβαση και την 
επικαιροποίηση άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης 
Επιπέδου Ένα και Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 
Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων 
και Ν.Π.Δ.Δ.» (Β’ 6030).

6. Την υπό στοιχεία 218502/K1/19-12-2018 κοινή από-
φαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων, «Καθορισμός ποσού παραβόλων 
και χρηματικών ποσών για ιδιωτικά Κέντρα Διά Βίου 
Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρα Διά Βίου Μάθησης 
Επιπέδου Δύο της παρ. Θ του ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ του 
ν. 4093/2012» (Β’ 6030).

7. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).

8. Την παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 81/2019, «Σύσταση, 
συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά 
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» 
(Α’ 119).

9. Την παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 84/2019, «Σύσταση 
και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμμα-
τειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

10. Την υπό στοιχεία 122600/Γ1/2019 (ΥΟΔΔ  513/
02-08-2019) απόφαση «Διορισμός Γενικού Γραμματέα 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου 
Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».

11. Την υπό στοιχεία 3779/Γ2/13.01.2021 (ΑΔΑ: 
6ΖΙΑ46ΜΤΛΗ-ΙΥΖ) απόφαση της Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύν-
σεων στις οργανικές μονάδες της Γενικής Γραμματείας 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου 
Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων».

12. Την υπό στοιχεία 3789/Γ2/13.01.2021 (ΑΔΑ: 
64ΟΗ46ΜΤΛΗ-ΥΤΡ) απόφαση της Υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Τμη-
μάτων στις οργανικές μονάδες της Γενικής Γραμματεί-
ας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου 
Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων».

13. Την υπό στοιχεία 46796/Γ2/23.04.2021 απόφαση 
της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Μετακίνηση 
Προϊσταμένων Τμημάτων».

14. Την υπό στοιχεία 10267/Γ2/28.01.2021 απόφαση 
της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Τοποθέ-
τηση υπαλλήλων στις οργανικές μονάδες της Γενικής 
Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, 
Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδεί-
ας και Θρησκευμάτων».

15. Την άδεια Κέντρου Διά Βίου Μάθησης επιπέδου 
Δύο με διακριτικό τίτλο «ΑΛΑΚΙΟΖΟΓΛΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ - 
Κ.Δ.Β.Μ. 2», με κωδικό 2000554, που εκδόθηκε με την 
απόφαση της 329/31-08-2018 συνεδρίασης του Δ.Σ. του 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και χορηγήθηκε στο φυσικό πρόσωπο με 
την επωνυμία «ΑΛΑΚΙΟΖΟΓΛΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ», όπως ισχύει.

16. Την υπό στοιχεία Κ1/58287/18-05-2020 αίτηση τρο-
ποποίησης του φυσικού προσώπου με την επωνυμία 
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«ΑΛΑΚΙΟΖΟΓΛΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ» με τα συνημμένα δικαιο-
λογητικά.

17. Τη θετική διατύπωση γνώμης του Δ.Σ. του Εθνι-
κού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγ-
γελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), ως προς 
τη συνδρομή των κτηριολογικών προϋποθέσεων του 
ν. 4093/2012, όπως ισχύει και διατυπώθηκε στην υπό 
στοιχεία ΔΑ/46639/04-12-2020 απόφασή του, της υπ’ αρ. 
429/03-12-2020 συνεδρίασης.

18. Την υπό στοιχεία Κ6/46983/23-04-2021 δήλωση 
του αιτούντος φυσικού προσώπου με την επωνυμία 
«ΑΛΑΚΙΟΖΟΓΛΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ» ότι επιθυμεί την εξέταση 
της υπό στοιχεία Κ1/58287/18-05-2020 αίτησής της, 
όπως έχει υποβληθεί και σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές.

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

Την τροποποίηση άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης 
Επιπέδου Δύο με διακριτικό τίτλο «ΑΛΑΚΙΟΖΟΓΛΟΥ ΕΥ-
ΔΟΞΙΑ - Κ.Δ.Β.Μ. 2», και κωδικό 2000554, στο φυσικό 
πρόσωπο με την επωνυμία «ΑΛΑΚΙΟΖΟΓΛΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ» 
λόγω αναμόρφωσης και επέκτασης της υπάρχουσας δο-
μής στη διεύθυνση ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ 2, Τ.Κ. 58400, ΑΡΙ-
ΔΑΙΑ, με δυναμικότητα 118 άτομα, με πρόσβαση ΑμεΑ.

Στην παρούσα προσαρτάται η υπό στοιχεία 
ΔΑ/46639/04-12-2020 απόφαση του Δ.Σ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π 
περί θετικής διατύπωσης γνώμης ως προς τη συνδρομή 
των κτιριολογικών προϋποθέσεων του Κέντρου Δια Βίου 
Μάθησης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Σύμφωνα με τις περ. α’ και δ’ της παρ. 17 του άρθρου 
169 του ν. 4763/2020 (Α’ 254), η τροποποίηση της πα-
ρούσας άδειας υπόκειται στην υποχρέωση μετατροπής 
των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου ένα (1) και 
(2) σε Κέντρα Διά Βίου Μάθησης, σύμφωνα με το άρθρο 
53, με τροποποίηση των αδειών λειτουργίας τους, λόγω 
προσαρμογής τους στις διατάξεις του άρθρου 53, έως 
τις 30.11.2021. Ύστερα από τις 30.11.2021, ανακαλούνται 
οι άδειες των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης επιπέδου ένα 
(1) και δύο (2), που δεν προσαρμόστηκαν στις εν λόγω 
διατάξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 19 Μαΐου 2021

Ο Γενικός Γραμματέας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ

Ι

    Αριθμός απόφ. 512/2.8.ακ./27-04-2021 (5)
Έγκριση του Κανονισμού Εκπόνησης Μεταδιδα-

κτορικής Έρευνας στη Σχολή Εφαρμοσμένων Τε-

χνών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. 

 Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 16 του ν  4009/

2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των 

σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτι-
κών ιδρυμάτων» (Α’  195).

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

3. Τις διατάξεις των άρθρων 7, 8, 21 (παρ. 2ιη) του 
ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες δια-
τάξεις» (Α’ 114).

4. Την υπό στοιχεία 105092/Ζ1 απόφαση της Υπουρ-
γού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Αποδοχή παραίτησης 
Αντιπροέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου/Τροποποίηση της υπό στοι-
χεία 140286/Ζ1/2019 απόφασης “Ανασυγκρότηση της 
Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανε-
πιστημίου - ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρων της 
Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπι-
στημίου” (Υ.Ο.Δ.Δ. 721)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 637/2020).

5. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ο Οργανισμός και ο 
Εσωτερικός Κανονισμός του Ιδρύματος.

6. Το πρακτικό της υπ’ αρ. 509/06.04.2021 Συνεδρία-
σης της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου ασκούσας καθήκοντα Κοσμητείας της 
Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών, σύμφωνα με την παρ. 2 
του άρθρου 10 του ν. 2552/1997.

7. Το με αριθμό 512/27.04.2021 πρακτικό της Διοικού-
σας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

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

Την έγκριση του Κανονισμού Εκπόνησης Μεταδιδα-
κτορικής Έρευνας στη Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών 
του ΕΑΠ, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Μεταδιδακτορική έρευνα

Η Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών του Ελληνικού Ανοι-
κτού Πανεπιστημίου (στο εξής Σχολή) παρέχει, σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία και τις κείμενες διατάξεις, τη 
δυνατότητα πραγματοποίησης μεταδιδακτορικής έρευ-
νας (post-doctoral research) σε θέματα συναφή με τα 
γνωστικά αντικείμενα και τα ερευνητικά ενδιαφέροντα 
των Καθηγητών της, σύμφωνα με τις προβλέψεις του 
παρόντος Κανονισμού.

Άρθρο 2
Σκοπός - στόχοι

Η μεταδιδακτορική έρευνα στοχεύει στην ενίσχυση της 
ερευνητικής εμπειρίας των συμμετεχόντων σε αντικείμε-
να συναφή με τα γνωστικά αντικείμενα και τα ερευνητικά 
ενδιαφέροντα των Καθηγητών της Σχολής, τα οποία απαι-
τούν πρωτότυπη και συστηματική ερευνητική εργασία 
υψηλών προδιαγραφών, ικανή να συνεργήσει στην πρό-
οδο της επιστήμης, της έρευνας και των εφαρμογών της 
και να ενισχύσει το ερευνητικό έργο της Σχολής.

Άρθρο 3
Αρμοδιότητες οργάνων

Αρμόδιο όργανο για την έγκριση και τη γενική επο-
πτεία της διεξαγωγής μεταδιδακτορικής έρευνας είναι 
η Κοσμητεία της Σχολής.
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Άρθρο 4
Διάρκεια και επίβλεψη της μεταδιδακτορικής 
έρευνας

Η μεταδιδακτορική έρευνα διεξάγεται υπό την επί-
βλεψη μέλους ΔΕΠ της Σχολής και διαρκεί για χρονικό 
διάστημα έως τρία (3) έτη. Μετά το τέλος της τριετίας, 
η θητεία του μεταδιδάκτορα μπορεί να ανανεώνεται με 
αίτησή του, θετική εισήγηση του επιβλέποντα και από-
φαση της Σχολής.

Άρθρο 5
Υποψήφιοι και υποψήφιες για εκπόνηση
μεταδιδακτορικής έρευνας

Υποβολή αίτησης για εκπόνηση μεταδιδακτορικής 
έρευνας έχουν δικαίωμα να υποβάλουν κάτοχοι Διδα-
κτορικού Διπλώματος από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνω-
ρισμένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ισότιμου τίτλου σπουδών 
από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής Η επιλογή των υποψηφίων 
γίνεται με απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής.

Άρθρο 6
Υποβολή αιτήσεων

Η Σχολή μπορεί να δημοσιεύει προκήρυξη για την 
πρόσληψη μεταδιδακτορικών ερευνητών. Η προκήρυ-
ξη αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΕΑΠ ή/και της Σχο-
λής καθώς και όπου αλλού κρίνει δόκιμο η Σχολή. Στην 
προκήρυξη αναφέρονται τα επιστημονικά πεδία, το επι-
βλέπον μέλος ΔΕΠ, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και 
οι πιθανοί όροι συνεργασίας. Επίσης, οι υποψήφιοι που 
ενδιαφέρονται να διεξαγάγουν μεταδιδακτορική έρευνα 
μπορούν, μετά από επικοινωνία με κάποιον Καθηγητή 
της Σχολής, να υποβάλουν αίτηση καθ’ όλη τη διάρκεια 
του έτους στη Γραμματεία της Σχολής.

Οι ενδιαφερόμενοι για την εκπόνηση μεταδιδακτορι-
κής έρευνας υποβάλλουν αίτηση προς την Κοσμητεία 
της Σχολής, σε ψηφιακή μορφή και στην ελληνική ή στην 
αγγλική γλώσσα. Στην αίτηση συμπεριλαμβάνονται τα 
ακόλουθα δικαιολογητικά:

• Αίτηση στην οποία αναφέρεται ο τίτλος της προτει-
νόμενης έρευνας και το όνομα του προτεινόμενου επι-
βλέποντος Καθηγητή της Σχολής.

• Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
• Ερευνητική πρόταση που περιλαμβάνει αναλυτικό 

σχέδιο της μεταδιδακτορικής έρευνας (έκτασης 1.000 - 
2.000 λέξεων), στο οποίο προσδιορίζονται: (α) Οι στόχοι 
και η πρωτοτυπία της ερευνητικής πρότασης, (β) η ερευ-
νητική μεθοδολογία, (γ) το χρονοδιάγραμμα της ερευ-
νητικής πρότασης και (δ) τα αναμενόμενα παραδοτέα.

• Αντίγραφο του διδακτορικού τίτλου και βεβαίωση 
της αναγνώρισής του από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., εφόσον είναι 
από πανεπιστήμιο της αλλοδαπής.

• Πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας σε 
επίπεδο Γ2/C2 ή/και αντίστοιχο πιστοποιητικό γνώσης 
άλλης ξένης γλώσσας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
προτεινόμενης μεταδιδακτορικής έρευνας.

• Αντίγραφα των δημοσιεύσεων των ενδιαφερόμενων, 
εφόσον υπάρχουν.

• Πληροφορίες αναφορικά με τυχόν υποτροφία μεταδι-
δακτορικής έρευνας που έχει εξασφαλίσει ο υποψήφιος.

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά αποστέλλονται σε ψη-
φιακή μορφή στην γραμματεία της Σχολής.

Άρθρο 7
Διαδικασία αξιολόγησης υποψηφίων

Η Γραμματεία της Σχολής αρχειοθετεί και καταχωρεί τις 
αιτήσεις με αριθμό πρωτοκόλλου. Το θέμα εισάγεται από 
τον Κοσμήτορα προς συζήτηση στην Κοσμητεία η οποία 
αποφασίζει σχετικά με την αποδοχή της αίτησης, μετά 
από σχετική εισήγηση του προτεινόμενου επιβλέποντα.

Σε περίπτωση μετακίνησης ή εκλογής μέλους Δ.Ε.Π. 
στη Σχολή, προερχόμενου από Σχολή του ΕΑΠ ή Τμή-
ματος/Σχολής άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, οι μεταδιδα-
κτορικοί ερευνητές που το μέλος Δ.Ε.Π. επέβλεπε προ-
ηγουμένως, δύνανται να ζητήσουν, εκτός της τυπικής 
διαδικασίας, την εγγραφή τους στη Σχολή, υπό την επί-
βλεψη του μετακινηθέντος ή εκλεγέντος μέλους Δ.Ε.Π. 
Αρμόδιο όργανο για την έγκριση του ως άνω αιτήματος 
είναι η Κοσμητεία της Σχολής. Σε περίπτωση αποχώρη-
σης μέλους ΔΕΠ της Σχολής που επιβλέπει μεταδιδακτο-
ρικούς ερευνητές, οι ερευνητές δύνανται να επιλέξουν 
να συνεχίσουν να διεξαγάγουν μεταδιδακτορική έρευνα 
στη Σχολή, υπό την επίβλεψη άλλου μέλους ΔΕΠ της 
Σχολής που θα οριστεί, ή να υποβάλλουν αίτημα μετακί-
νησης στο ΑΕΙ που μετακινείται ή εκλέγεται το μέλος ΔΕΠ 
που τους επέβλεπε. Σε αυτήν την περίπτωση απαιτείται 
μόνο η τυπική έγκριση της Κοσμητείας της Σχολής.

Άρθρο 8
Εγγραφή μεταδιδακτόρων ερευνητών

Η Γραμματεία της Σχολής ενημερώνει τους υποψήφι-
ους και τις υποψήφιες για το αποτέλεσμα της κρίσης, 
διεκπεραιώνει την εγγραφή τους, καταρτίζει μητρώο 
μεταδιδακτόρων ερευνητών και τηρεί σχετικό αρχείο.

Άρθρο 9
Δικαιώματα των μεταδιδακτόρων ερευνητών

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διατήρηση της ιδιότη-
τας του μεταδιδακτορικού ερευνητή είναι η παραγωγή 
ερευνητικού έργου.

Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές/ερευνήτριες δικαιού-
νται τη χορήγηση ακαδημαϊκής ταυτότητας όπου και 
αναγράφεται η ιδιότητά τους.

Σε κάθε μεταδιδακτορικό ερευνητή παραχωρούνται 
διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του ΕΑΠ και δι-
καιώματα πρόσβασης στις ψηφιακές υπηρεσίες του ΕΑΠ 
ανάλογα με ό,τι ισχύει για τους υποψήφιους διδάκτορες.

I. Κάθε μεταδιδακτορικός ερευνητής μπορεί να συ-
νεργάζεται για την υλοποίηση της Έρευνάς του με τα 
διοικητικά τμήματα, τις δομές και τις ανεξάρτητες μο-
νάδες του ΕΑΠ.

II. Κάθε μεταδιδάκτορας μπορεί να έχει πρόσβαση 
στον ερευνητικό εξοπλισμό των εργαστηρίων της Σχο-
λής για την έρευνά τους, σύμφωνα με τις υποδείξεις του 
επιβλέποντα Καθηγητή τους.

III. Οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές δύνανται να αιτού-
νται και να λαμβάνουν χρηματοδότηση από δράσεις που 
προβλέπονται βάσει αποφάσεων της Κοσμητείας της 
Σχολής ή άλλων οργάνων του Πανεπιστημίου ή προβλέ-
πονται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Στην ανωτέρω 
αναφορά εννοούνται και οι ανταποδοτικές υποτροφίες.

IV. Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές και ερευνήτριες δύ-
νανται να αμείβονται από πόρους προερχόμενους από 
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χρηματοδοτούμενα εθνικά και διεθνή ερευνητικά προ-
γράμματα. Δύνανται επίσης να λαμβάνουν υποτροφία 
από εθνικούς ή διεθνείς φορείς και ιδρύματα.

1. Υποχρεώσεις των Μεταδιδακτορικών Ερευνητών
1.1 Οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές υποχρεούνται:
α) Να συνεργάζονται και να ακολουθούν τις οδηγίες 

διεξαγωγής της έρευνας του επιβλέποντος μέλους ΔΕΠ, 
στη βάση της σχετικής πρότασης που έχει εγκριθεί από 
τη Σχολή.

β) Να συνεργάζονται ομαλά και διαφανώς με τα μέλη 
της ακαδημαϊκής κοινότητας της Σχολής και του ΕΑΠ 
γενικότερα.

γ) Να παράσχουν εκπαιδευτικό ή/και ακαδημαϊκό έργο 
στη Σχολή μετά από απόφαση της Κοσμητείας.

δ) Να μη δημοσιοποιούν ή δημοσιεύουν τα αποτελέ-
σματα της μεταδιδακτορικής τους έρευνας χωρίς την 
έγκριση του επιβλέποντος μέλους ΔΕΠ.

ε) Να αναγράφουν την ιδιότητα του μεταδιδακτορικού 
ερευνητή του ΕΑΠ σε κάθε δημοσίευση ή/και δημόσια 
προβολή των αποτελεσμάτων και του περιεχομένου της 
μεταδιδακτορικής έρευνας.

Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές/ερευνήτριες οφείλουν 
υποχρεωτικά να αναφέρουν την Σχολή Εφαρμοσμένων 
Τεχνών ως τον ακαδημαϊκό φορέα (academic affiliation) 
υπό την αιγίδα του οποίου εκπονούν την έρευνά τους σε 
κάθε δημοσίευσή τους.

στ) Να μεριμνούν, ως προς τη διεξαγωγή και τα απο-
τελέσματα της έρευνας, για τη διασφάλιση της φήμης 
και μη προσβολής του ονόματος του ΕΑΠ.

ζ) Να δηλώνουν αν η μεταδιδακτορική έρευνά τους 
χρηματοδοτείται από κάποιον άλλο φορέα και να προ-
σκομίζουν, εφόσον ζητηθούν από τον επιβλέποντα ή/και 
από τη Σχολή όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, που 
αφορούν τόσο στην ανωτέρω χρηματοδότηση όσο και 
τις υποχρεώσεις τους έναντι του φορέα αυτού.

η) Να υποβάλλουν, στο τέλος της μεταδιδακτορικής 
τους έρευνας, μεταδιδακτορική έκθεση/αναφορά.

Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές/ερευνήτριες οφείλουν 

να τηρούν τις αρχές ακαδημαϊκής δεοντολογίας του Πα-
νεπιστημίου καθώς και τις διατάξεις του Οργανισμού και 
του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Ιδρύματος.

Άρθρο 10
Περάτωση - Διαγραφή μεταδιδακτόρων
ερευνητών και ερευνητριών

Περάτωση μεταδιδακτορικής έρευνας
Με την ολοκλήρωση της μεταδιδακτορικής έρευνας, ο 

μεταδιδακτορικός ερευνητής συντάσσει και υποβάλλει 
στην Κοσμητεία της Σχολής Έκθεση Περάτωσης Μετα-
διδακτορικής Έρευνας. Την έκθεση αυτή συνυπογράφει 
το επιβλέπων μέλος ΔΕΠ.

Η πιστοποίηση περάτωσης της μεταδιδακτορικής 
έρευνας γίνεται τελικά από την Κοσμητεία της Σχολής.

Με την πιστοποίηση περάτωσης της μεταδιδακτορικής 
έρευνας χορηγείται στους μεταδιδακτορικούς ερευνητές 
βεβαίωση διεξαγωγής μεταδιδακτορικής έρευνας στην 
οποία αναφέρεται η διάρκεια και ο τίτλος της έρευνας, 
καθώς και ο επιβλέπων καθηγητής. Η βεβαίωση εκδί-
δεται από τον Κοσμήτορα της Σχολής και δεν αποτελεί 
τίτλο σπουδών.

Διαγραφή Μεταδιδακτορικών Ερευνητών
Είναι δυνατή η διαγραφή μεταδιδακτορικού ερευ-

νητή με απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής, κατόπιν 
σχετικής εισήγησης του επιβλέποντος μέλους ΔΕΠ. Η 
διαγραφή ενός μεταδιδακτορικού ερευνητή δύναται να 
γίνει είτε κατόπιν αίτησης από τον ίδιο, είτε για λόγους 
που αντίκεινται στον παρόντα κανονισμό, είτε για λόγους 
που προσβάλουν τα χρηστά ήθη ή/και την ακαδημαϊκή 
κοινότητα είτε σε περιπτώσεις μη τήρησης των υποχρε-
ώσεών τους, ή πρόκλησης ζημίας ή έκθεσης της Σχολής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 20 Μαΐου 2021

Ο Πρόεδρος 

ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ   
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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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