
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων 
και Προϊσταμένων Τμημάτων του Ταμείου Διοική-
σεως και Διαχειρίσεως Πανεπιστημιακών Δασών 
για το Α’ εξάμηνο του έτους 2022.

2 Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου της Πηνελό-
πης Μπεμπέλη, Καθηγήτριας πρώτης βαθμίδας 
του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

3 Έγκριση τροποποίησης των Κανονισμών Διδα-
κτορικών Σπουδών των Τμημάτων: α. Ναυπηγών 
Μηχανικών, β. Μηχανικών Πληροφορικής και 
Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών, γ. Επιστη-
μών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών της Σχολής Επι-
στημών Τροφίμων, δ. Διοίκησης Επιχειρήσεων, ε. 
Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων 
Πληροφόρησης της Σχολής Διοικητικών, Οικονο-
μικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Αττικής.

4 Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού Διδα-
κτορικών Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοικητικών, Οι-
κονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανε-
πιστημίου Δυτικής Αττικής.

5 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων 
του ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 1785 (1)
   Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων 

και Προϊσταμένων Τμημάτων του Ταμείου Διοι-

κήσεως και Διαχειρίσεως Πανεπιστημιακών Δα-

σών για το Α’ εξάμηνο του έτους 2022. 

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ 
ΤΑΜΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΔΑΣΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Δια-

χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176). 

2. Τις υπό στοιχεία 2/1015/ΔΕΠ/5-1-2016 (ΑΔΑ: 
ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) και 2/1015/ΔΕΠ/5-1-2016 (ΑΔΑ: ΨΑΕΦΗ-
ΠΟ7) εγκυκλίους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 
«Περί παροχής οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξε-
ων του ν. 4354/2015».

3. Την υπ’ αρ. 2/41768/0022/20-05-2014 εγκύκλιο του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΑΔΑ: ΒΙΙΩΗ-0ΗΠ).

4. Τις διατάξεις του ν. 1881/1951 «Περί ιδρύσεως παρά 
τω Πανεπιστημίω Θεσσαλονίκης Ταμείου Διοικήσεως και 
Διαχειρίσεως των Πανεπιστημιακών Δασών» (Α΄ 210).

5. Την υπό στοιχεία 34432/Ζ2/5-3-2019 υπουργική 
απόφαση «Καθιέρωση ωρών εργασίας κατά τις νυχτερι-
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νές και εξαιρέσιμες ημέρες των δασικών υπαλλήλων του 
Ταμείου Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Πανεπιστημιακών 
Δασών» (Β’ 983).

6. Τις ανάγκες του Ταμείου Διοικήσεως και Διαχειρί-
σεως Πανεπιστημιακών Δασών για την αντιμετώπιση 
εποχικών, εκτάκτων και επειγουσών υπηρεσιακών ανα-
γκών για το Α’ εξάμηνο του έτους 2021, οι οποίες για 
τους Προϊσταμένους και τους υπαλλήλους του Ταμείου 
Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Πανεπιστημιακών Δασών 
εστιάζονται στα εξής:

α) στη φύλαξη και προστασία των Δασών (αντιπυρική 
προστασία, λαθροϋλοτομίες, λαθροθηρία κ.α.),

β) στις εργασίες καταμέτρησης, ελέγχου και παραλαβής 
και καταγραφής των συγκομισμένων δασικών προϊόντων,

γ) στην έρευνα αγοράς, εξεύρεση και ενημέρωση πε-
λατών, διενέργεια πλειοδοτικών διαγωνισμών εκποίησης 
δασικών προϊόντων, έκδοση κατακύρωσης διαγωνι-
σμών, τιμολόγηση, σύνταξη συμβάσεων αγοραπωλη-
σίας δασικών προϊόντων, ενημέρωση καρτών πελατών 
παράδοση και φόρτωση εμπορευμάτων και λοιπών ερ-
γασιών που σχετίζονται με τη διαδικασία πώλησης των 
δασικών προϊόντων,

δ) στην αποκατάσταση των ζημιών (ανεμορριψίες, χιο-
νοθλασίες, κ.λπ.) και στην αποκατάσταση προβλημάτων 
στο οδικό δίκτυο,

ε) στην υποστήριξη των φοιτητών και του ερευνητι-
κού-διδακτικού προσωπικού που φιλοξενούνται στις 
κτιριακές εγκαταστάσεις των Πανεπιστημιακών Δασών,

στ) στη λειτουργία και περιποίηση (ποτίσματα, αραι-
ώσεις κ.ά.) των φυτωριακών εγκαταστάσεων και πειρα-
ματικών επιφανειών,

ζ) στην εκτέλεση λοιπών έκτακτων δασοτεχνικών έρ-
γων και

η) στην έγκαιρη και εντός τιθεμένων προθεσμιών 
ανάρτηση εγγράφων στο διαδίκτυο, απάντηση του 
Τ.Δ.Δ.Π. Δασών επί εκτάκτων εγκυκλίων και στην κάλυψη 
λοιπών επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών.

7. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη ποσού έντεκα χιλιάδων 
επτακοσίων πενήντα ευρώ (11.750,00) ευρώ, για κάλυ-
ψη δαπανών υπερωριακής εργασίας πέρα από τις ώρες 
της υποχρεωτικής απασχόλησης και μέχρι την 22η ώρα 
εκτός Σαββάτου και Κυριακής (ΚΑΕ 0261) και δύο χιλιά-
δων επτακοσίων ευρώ (2.700,00) ευρώ, για την κάλυψη 
των δαπανών υπερωριακής εργασίας, κατά τις Κυρια-
κές και εξαιρέσιμες ημέρες (ΚΑΕ 0263), για τους οποίους 
έχουν εγγραφεί σχετικές πιστώσεις στους ως άνω ΚΑΕ 
σε βάρος του Προϋπολογισμού έτους 2022.

8. Την ομόφωνη γνώμη των μελών του Διοικητι-
κού Συμβουλίου του Ταμείου Διοικήσεως και Διαχει-
ρίσεως Πανεπιστημιακών Δασών κατά την υπ’  αρ. 
1259/21.12.2021 συνεδρίαση, αποφασίζει και εγκρίνει 
για το α’ εξάμηνο του έτους 2022:

α) την υπερωριακή απασχόληση σε δεκαέξι (16) μό-
νιμους υπαλλήλους του Ταμείου Διοικήσεως και Διαχει-
ρίσεως Πανεπιστημιακών Δασών, πέρα από τις ώρες 
της υποχρεωτικής απασχόλησης και μέχρι την 22η ώρα 
εκτός Σαββάτου και Κυριακής, και για αριθμό ωρών μέχρι 
εκατόν είκοσι (120) για κάθε υπάλληλο, συνολικά.

Ειδικότερα, εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία σε:
- Τέσσερις (4) υπαλλήλους κλάδου ΠΕ Διοικητικού-

Οικονομικού

- Τέσσερις (4) υπαλλήλους κλάδου ΠΕ Δασολόγων
- Δύο (2) υπαλλήλους κλάδου ΤΕ Δασοπόνων
- Έναν (1) υπάλληλο κλάδου ΔΕ Επιστατών (Εργοδηγών)
- Δύο (2) υπαλλήλους κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογι-

στικού
- Μία (1) υπάλληλο κλάδου ΔΕ Δακτυλογράφων και
- Δύο (2) υπαλλήλους κλάδου ΔΕ Δασοφυλάκων
β) Την υπερωριακή απασχόληση σε εννέα (9) μόνιμους 

υπαλλήλους του Ταμείου Διοικήσεως και Διαχειρίσεως 
Πανεπιστημιακών Δασών, που εργάζονται προς συμπλή-
ρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, κατά 
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυχτερινές 
ώρες και για αριθμό ωρών μέχρι τετρακόσιες ογδόντα 
(480) για κάθε υπάλληλο, συνολικά.

Ειδικότερα, εγκρίνουμε την εργασία προς συμπλήρω-
ση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, κατά τις 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυχτερινές 
ώρες σε:

- Τέσσερις (4) υπαλλήλους κλάδου ΠΕ Δασολόγων
- Δύο (2) υπαλλήλους κλάδου ΤΕ Δασοπόνων
- Έναν (1) υπάλληλο κλάδου ΔΕ Τεχνικού- Επιστα-

τών(Εργοδηγών)
- Δύο (2) υπαλλήλους κλάδου ΔΕ Δασοφυλάκων
γ) Την υπερωριακή απασχόληση σε εννέα (9) μόνι-

μους υπαλλήλους του ως άνω φορέα, που εργάζονται 
καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργα-
σίας, κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά 
τις νυχτερινές ώρες και για αριθμό ωρών μέχρι ενενήντα 
έξι (96) για κάθε υπάλληλο, συνολικά. Ειδικότερα, εγκρί-
νουμε την εργασία καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής 
εβδομαδιαίας εργασίας, κατά τις Κυριακές και εξαιρέ-
σιμες ημέρες ή κατά τις νυχτερινές ώρες σε:

- Τέσσερις (4) υπαλλήλους κλάδου ΠΕ Δασολόγων
- Δύο (2) υπαλλήλους κλάδου ΤΕ Δασοπόνων
- Έναν (1) υπάλληλο κλάδου ΔΕ Τεχνικού - Επιστατών 

(Εργοδηγών)
- Δύο (2) υπαλλήλους κλάδου ΔΕ Δασοφυλάκων
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 22 Δεκεμβρίου 2021

  Ο Πρόεδρος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΗΤΑΣ 

Ι

   Αριθμ. Φ146/167768/Ζ2  (2)
 Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου της Πηνελό-

πης Μπεμπέλη, Καθηγήτριας πρώτης βαθμίδας 

του Γεωπονικού Πανεπιστημίου 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 εκπαί-
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δευσης, 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 εδαφίου α’ της παρ. 1  του άρθρου 
109 του ν.  4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών 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), όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει,

στ. 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),

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 «Τοποθέ-
τηση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης 
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 υπό στοιχεία 12044 π.έ./21.1.2009 πράξη του 
Πρύτανη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
(Γ’ 101) για τον διορισμό της Πηνελόπης Μπεμπέλη σε 
θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Επι-
στήμης Φυτικής Παραγωγής με γνωστικό αντικείμενο, 
«Βελτίωση Φυτών».

3. Την υπ’ αρ. 529/10-07-21 αίτηση της Καθηγήτριας 
πρώτης βαθμίδας για τη μεταβολή του γνωστικού της 
αντικειμένου.

4. Την απόφαση της συνεδρίας της 13ης-07-21 του 
Τομέα Γεωργίας, Βελτίωσης Φυτών, Βιομετρίας και Με-
τεωρολογίας.

5. Την απόφαση της Συνεδρίασης της Συνέλευσης του 
Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής στις 07-10-
2021 του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με την 
οποία εγκρίνεται η αιτηθείσα μεταβολή του γνωστικού 
αντικειμένου της Καθηγήτριας Πηνελόπης Μπεμπέλη.

6. Το υπ’  αρ. 9360/Ζ2/29-10-2021 (Α.Π. Υ.ΠΑΙ.Θ. 
139628/2-11-2021) έγγραφο της Πρυτανείας του Γεω-
πονικού Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και το συμπλη-
ρωματικό αυτού υπ’ αρ. 10737/29-11-2021 (Α.Π. Υ.ΠΑΙ.Θ. 
160050/Ζ2/8-12-2021) που αφορά στη μεταβολή γνω-
στικού αντικειμένου της καθηγήτριας πρώτης βαθμίδας 
Πηνελόπης Μπεμπέλη.

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

Εγκρίνουμε τη μεταβολή του γνωστικού αντικειμέ-
νου της Πηνελόπης Μπεμπέλη του Ιωάννη, Καθηγήτρι-
ας πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής 
Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
από «Βελτίωση Φυτών» σε «Βελτίωση Φυτών-Γεωργικός 
Πειραματισμός».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 22 Δεκεμβρίου 2021

  Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

     Αριθμ. 114039 (3)
 Έγκριση τροποποίησης των Κανονισμών Διδα-

κτορικών Σπουδών των Τμημάτων: α. Ναυπη-

γών Μηχανικών, β. Μηχανικών Πληροφορικής 

και Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών, γ. Επι-

στημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών της Σχολής 

Επιστημών Τροφίμων, δ. Διοίκησης Επιχειρήσε-

ων, ε. Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συ-

στημάτων Πληροφόρησης της Σχολής Διοικη-

τικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών 

του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστη-

μίου Δυτικής Αττικής και Άλλες Διατάξεις» (Α’ 38).
2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, Λειτουργία, 

Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποί-
ηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α’ 195), 
όπως ισχύει σήμερα με τις τροποποιήσεις και τις συμπλη-
ρώσεις του και ιδίως της παρ. 2α του άρθρου 57.

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λει-
τουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ρυθμίσεις για την 
Έρευνα και Άλλες Διατάξεις» (Α΄ 114) και ιδίως της παρ. 2 
του άρθρου 45.

4. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπι-
στημίων και Τ.Ε.Ι., Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαί-
δευση, Πειραματικά Σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους 
και Λοιπές Διατάξεις» (Α΄ 70).

5. Την υπό στοιχεία 125788/Ζ1/6-08-2019 διαπιστω-
τική πράξη της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
«Διορισμός Πρύτανη και Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» (Υ.Ο.Δ.Δ. 564), κα-
θώς και την υπό στοιχεία 105167/Ζ1/12-08-2020 «Πα-
ράταση της Θητείας του Πρύτανη και των Τεσσάρων (4) 
Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 650).

6. Την υπ’ αρ. 58469/22-07-2021 πράξη του Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής «Καθορισμός του 
Τομέα Ευθύνης και των Επιμέρους Αρμοδιοτήτων των 
Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτι-
κής Αττικής» (Β’ 3752).
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7. Την υπ’ αρ. 65311/31-08-2021 πράξη «Συγκρότηση 
της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» του 
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

8. Την υπ’ αρ. 84625/12-10-2021 πράξη «Ανασυγκρότη-
ση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» 
του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

9. Την υπ’ αρ. 8/10-05-2018 (Θέμα 26ο) πράξη (ΑΔΑ: 
ΩΧΟ446Μ9ΞΗ-ΡΤΥ) της Διοικούσας Επιτροπής του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Αττικής με την οποία εγκρίθηκε 
«Σχέδιο Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών στο Πα-
νεπιστήμιο Δυτικής Αττικής».

10. α. Την υπ’ αρ. 14975/18-12-2018 απόφαση της Διοι-
κούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με 
την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμού Διδακτορικών Σπου-
δών του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών της Σχολής 
Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Β’ 5997).

β. Την υπ’ αρ. 29/24-11-2021 (θέμα 4ο) πράξη της Συνέ-
λευσης του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών της Σχολής 
Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σχετι-
κά με την τροποποίηση του Κανονισμού Διδακτορικών 
Σπουδών του Τμήματος.

11. α. Την υπ’ αρ. 9970/28-9-2018 απόφαση της Διοι-
κούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, 
με την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός Διδακτορικών 
Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και 
Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής (Β’ 4732).

β. Την υπ’ αρ. 19/29-11-2021(θέμα 1ο) πράξη της Συ-
νέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και 
Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής, σχετικά με την τροποποίηση του Κανο-
νισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος.

12. α. Την υπ’ αρ. 9047/10-9-2018 απόφαση της Διοι-
κούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, 
με την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός Διδακτορικών 
Σπουδών του Τμήματος Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και 
Ποτών της Σχολής Επιστημών Τροφίμων του Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Αττικής (Β’ 4385).

β. Την υπ’ αρ. 18/29-11-2021 (θέμα 1ο) πράξη της Συ-
νέλευσης του Τμήματος Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και 
Ποτών της Σχολής Επιστημών Τροφίμων του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αττικής, σχετικά με την τροποποίηση 
του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος.

13. α. Την υπ’ αρ. 14982/18-12-2018 απόφαση της Διοι-
κούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με 
την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός Διδακτορικών Σπου-
δών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής 
Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Β’ 5956), β. Την υπ’ αρ. 
18/29-11-2021 (θέμα 1ο) Πράξη της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοικητικών, 
Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Αττικής, σχετικά με την τροποποίηση του 
Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος.

14. α. Την υπ’ αρ. 9048/10-9-2018 απόφαση της Διοι-
κούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, 
με την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός Διδακτορικών 
Σπουδών του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονο-
μίας και Συστημάτων Πληροφόρησης της Σχολής Διοι-

κητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Β’ 4385).

β. Την υπ’ αρ. 23/26-11-2021 (θέμα 9ο) πράξη της Συ-
νέλευσης του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας 
και Συστημάτων Πληροφόρησης της Σχολής Διοικητι-
κών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανε-
πιστημίου Δυτικής Αττικής, σχετικά με την τροποποίηση 
του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος.

15. Την υπ’ αρ. 19/30-11-2021 (θέμα 21ο) πράξη της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σχετι-
κά με την τροποποίηση των Κανονισμών Διδακτορικών 
Σπουδών των Τμημάτων του Ιδρύματος: α. Ναυπηγών 
Μηχανικών β. Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογι-
στών γ. Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών δ. Διοίκη-
σης Επιχειρήσεων και ε. Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας 
και Συστημάτων Πληροφόρησης.

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

1. Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 14975/18-12-2018 
(Β’ 5997) Απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σχετικά με την έγκριση 
του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος 
Ναυπηγών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ως ακολούθως:

Άρθρο 11
Ορισμός Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής

Η παρ. 2 του άρθρου 11 διαμορφώνεται ως εξής:
«2. Για την αξιολόγηση και τη δημόσια υποστήριξη της 

Διδακτορικής Διατριβής απαιτείται ένας ελάχιστος αριθ-
μός δημοσιεύσεων, ο οποίος καθορίζεται από τη φύση του 
θέματος και την άποψη της Τριμελούς Επιτροπής. Ωστόσο 
απαιτείται κατ’ ελάχιστον η δημοσίευση, ή αποδοχή προς 
δημοσίευση, δύο (2) εργασιών, που αφορούν μέρος της 
διατριβής: α) σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές, 
ή β) σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων υψηλού επιπέδου 
με κριτές. Το περιεχόμενο των δημοσιεύσεων θα πρέπει 
να συνιστά πρωτότυπη και σημαντική επιστημονική συ-
νεισφορά, να είναι άμεσα σχετιζόμενο με τη Διδακτορική 
Διατριβή και ο Υποψήφιος Διδάκτορας να είναι ο βασικός 
συγγραφέας, όπως θα τεκμηριώνεται από τη σειρά των 
συγγραφέων ή από σχετική βεβαίωση του Επιβλέποντος».

2. Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 9970/28-9-2018 (Β’ 4732) 
απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής, σχετικά με την έγκριση του Κανονισμού 
Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Πλη-
ροφορικής και Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ως ακολούθως:

Άρθρο 11
Ορισμός Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής

Η παρ. 2 του άρθρου 11 διαμορφώνεται ως εξής:
«2. Για την αξιολόγηση και τη δημόσια υποστήριξη της 

διδακτορικής διατριβής απαιτείται ένας ελάχιστος αριθ-
μός δημοσιεύσεων, ο οποίος καθορίζεται από τη φύση 
του θέματος και την άποψη της Τριμελούς Επιτροπής. 
Ωστόσο απαιτείται κατ’ ελάχιστον η δημοσίευση ενός 
άρθρου σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό με δείκτη 
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απήχησης (impact factor) και μία επιπλέον δημοσίευση 
ενός άρθρου είτε σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό με 
δείκτη απήχησης ή στα πρακτικά υψηλού κύρους και δι-
εθνούς απήχησης επιστημονικού συνεδρίου με σύστημα 
κριτών, ή, αντί των ανωτέρω ή, σε ειδικές περιπτώσεις, η 
δημοσίευση δύο πλήρων άρθρων στα πρακτικά υψηλού 
κύρους και διεθνούς απήχησης επιστημονικών συνεδρί-
ων με σύστημα κριτών (π.χ. σε περιπτώσεις δημοσιεύσε-
ων σε πρακτικά κορυφαίων διεθνών συνεδρίων εξαιρετι-
κής ποιότητας στην ερευνητική περιοχή της διατριβής, ή 
σε περιπτώσεις στις οποίες τα κυριότερα περιοδικά στο 
ευρύτερο αντικείμενο της διατριβής διακρίνονται από 
μεγάλη μέση διάρκεια διαδικασίας κρίσης και απόφασης 
αποδοχής εργασιών προς δημοσίευση, ή σε περιπτώσεις 
συνεπίβλεψης με ιδρύματα της αλλοδαπής τα οποία θέ-
τουν συγκεκριμένους χρονικούς περιορισμούς για την 
ολοκλήρωση εκπόνησης της διατριβής). Το περιεχόμενο 
των δημοσιεύσεων θα πρέπει να συνιστά πρωτότυπη και 
σημαντική επιστημονική συνεισφορά, να είναι άμεσα 
σχετιζόμενο με τη διδακτορική διατριβή και ο υποψή-
φιος διδάκτορας να είναι ο βασικός συγγραφέας, όπως 
θα τεκμηριώνεται από τη σειρά των συγγραφέων ή από 
σχετική βεβαίωση του επιβλέποντος.».

3. Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 9047/10-9-2018 (Β’ 4385) 
απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής, σχετικά με την έγκριση του Κανονισμού 
Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Επιστημών Οίνου, 
Αμπέλου και Ποτών της Σχολής Επιστημών Τροφίμων του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ως ακολούθως:

Άρθρο 14 
Δικαιώματα και Υποχρεώσεις 
Υποψήφιων Διδακτόρων

Στο τέλος του άρθρου 14 προστίθεται παρ. 8 ως εξής:
«8. Οι υποψήφιοι διδάκτορες οφείλουν να δημοσιεύ-

ουν τουλάχιστον δύο (2) επιστημονικές εργασίες από τη 
διδακτορική τους διατριβή (δημοσιευμένη ή δεκτή) σε 
διεθνή περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους με κριτές, 
όπου ο/η υποψήφιος/α είναι ο πρώτος συγγραφέας.».

4. Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 14982/18-12-2018 
(Β’ 5956) απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σχετικά με την έγκριση 
του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος 
Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοικητικών, Οικο-
νομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής, ως ακολούθως:

Άρθρο 20 
Διεθνής Προσανατολισμός

Η παρ. 2 του άρθρου 20 διαμορφώνεται ως εξής:
«2. Στην κατεύθυνση αυτή, ο υποψήφιος διδάκτωρ 

πρέπει να αποκτήσει εξοικείωση με το διεθνές σύστημα 
παραγωγής, αξιολόγησης και τεκμηρίωσης της επιστη-
μονικής γνώσης. Εκτός της διαρκούς παρακολούθησης 
της επιστημονικής βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας, 
ο υποψήφιος διδάκτωρ επιδιώκει την ενεργό του πα-
ρουσία στο διεθνές ακαδημαϊκό σύστημα και την ανα-
γνώριση της έρευνάς του διεθνώς. Προκειμένου ο υπο-
ψήφιος διδάκτορας να υποστηρίξει τη διδακτορική του 
διατριβή, οφείλει να έχει λάβει και να προσκομίσει στην 

τριμελή επιτροπή, βεβαίωση αποδοχής δημοσίευσης 
για δύο (2) τουλάχιστον εργασίες του σε θέματα σχετικά 
με τη διδακτορική του διατριβή, που έχει υποβάλλει σε 
έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά, τα οποία απο-
δελτιώνονται στις βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων 
Scopus ή/και Web of Science.».

5. Την τροποποίηση της υπ’  αρ. 9048/10-09-2018 
(Β’ 4385) απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σχετικά με την έγκριση 
του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήμα-
τος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων 
Πληροφόρησης της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών 
και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής, ως ακολούθως:

Άρθρο 9 
Υποστήριξη και Αξιολόγηση 
Διδακτορικής Διατριβής

Η αρχική παράγραφος του άρθρου 9 διαμορφώνεται 
ως εξής:

«Ο υποψήφιος διδάκτορας όταν ολοκληρώσει τη δια-
τριβή, υποβάλλει αίτηση στην τριμελή συμβουλευτική 
επιτροπή για δημόσια υποστήριξη και αξιολόγηση της 
διατριβής. Προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης 
είναι να έχει δημοσιεύσει δύο εργασίες σε εγνωσμένου 
κύρους επιστημονικά περιοδικά με κριτές. Εναλλακτικά 
η μία εργασία μπορεί να έχει δημοσιευθεί στα πρακτικά 
καθιερωμένου και εγνωσμένου κύρους επιστημονικού 
συνεδρίου με κριτές. Ο υποψήφιος διδάκτορας θα πρέ-
πει να είναι ο κύριος συγγραφέας των επιστημονικών 
δημοσιευμάτων. Σε κάθε περίπτωση η Τριμελής Συμ-
βουλευτική Επιτροπή είναι αρμόδια να αποδεχθεί ή όχι 
την καταλληλότητα των δημοσιευμάτων.».

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υπ’ αρ. 14975/18-12-2018 
(Β’  5997), 9970/28-9-2018 (Β’  4732), 9047/10-9-2018 
(Φ.Ε.Κ. 4385/τ. Β’/2-10-2018), 14982/18-12-2018 (Β’ 5956), 
9048/10-9-2018 (Β’ 4385) αποφάσεις της Διοικούσας Επι-
τροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αιγάλεω, 22 Δεκεμβρίου 2021

Ο Πρύτανης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ

Ι

      Αριθμ. 114051 (4)
Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού Διδα-

κτορικών Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοικητικών, 

Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πα-

νεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστη-

μίου Δυτικής Αττικής και Άλλες Διατάξεις» (Α’ 38).
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2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, Λειτουργία, 
Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποί-
ηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α’ 195), 
όπως ισχύει σήμερα με τις τροποποιήσεις και τις συμπλη-
ρώσεις του και ιδίως της παρ. 2α του άρθρου 57.

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λει-
τουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ρυθμίσεις για την 
Έρευνα και Άλλες Διατάξεις» (Α’ 114) και ιδίως της παρ. 2 
του άρθρου 45.

4. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπι-
στημίων και Τ.Ε.Ι., Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαί-
δευση, Πειραματικά Σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους 
και Λοιπές Διατάξεις» (Α’ 70).

5. Την υπό στοιχεία 125788/Ζ1/6-08-2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 
564) διαπιστωτική πράξη της Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων «Διορισμός Πρύτανη και Τεσσάρων (4) 
Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής», 
καθώς και την υπό στοιχεία 105167/Ζ1/12-08-2020 «Πα-
ράταση της Θητείας του Πρύτανη και των Τεσσάρων (4) 
Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 650).

6. Την υπ’ αρ. 58469/22-07-2021 πράξη του Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής «Καθορισμός του 
Τομέα Ευθύνης και των Επιμέρους Αρμοδιοτήτων των 
Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτι-
κής Αττικής» (Β΄ 3752).

7. Την υπ’ αρ. 65311/31-08-2021 πράξη «Συγκρότηση 
της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» του 
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

8. Την υπ’ αρ. 84625/12-10-2021 πράξη «Ανασυγκρότη-
ση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» 
του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

9. Την υπ’ αρ. 8/10-05-2018 (Θέμα 26ο) πράξη ΑΔΑ: 
ΩΧΟ446Μ9ΞΗ-ΡΤΥ) της Διοικούσας Επιτροπής του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Αττικής με την οποία εγκρίθηκε 
«Σχέδιο Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών στο Πα-
νεπιστήμιο Δυτικής Αττικής».

10.Την υπ’  αρ. 3961/31-01-2019 απόφαση της Διοι-
κούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, 
σχετικά με την «Έγκριση του Κανονισμού Διδακτορικών 
Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομι-
κής της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» (Β’ 394). 

11. Την υπ’ αρ. 11/08-09-2021 πράξη της Συνέλευσης 
του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της 
Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επι-
στημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σχετικά με 
την τροποποίηση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπου-
δών του Τμήματος.

12. Την υπ’ αρ. 18/26-10-2021 (Θέμα 26ο) πράξη της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σχετι-
κά με την τροποποίηση του Κανονισμού Διδακτορικών 
Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονο-
μικής της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινω-
νικών Επιστημών του Ιδρύματος.

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

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 3961/31-01-2019 (Β’ 394) 
απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημί-

ου Δυτικής Αττικής, σχετικά με την «Έγκριση του Κανονι-
σμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής 
και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοικητικών, Οικο-
νομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής», ως ακολούθως:

Άρθρο 5 
Προκήρυξη για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Το άρθρο 5 καταργείται.

Άρθρο 6 
Αίτηση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Η παρ. 3 του άρθρου 6 διαμορφώνεται ως εξής:
«3. Η διαδικασία επιλογής υποψηφίων διδακτόρων 

πραγματοποιείται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξα-
μήνου. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση για εκ-
πόνηση Διδακτορικής Διατριβής στη Γραμματεία του 
Τμήματος, το αργότερο ως το τέλος του προηγούμενου 
ακαδημαϊκού εξαμήνου.

Στο έντυπο αίτησης προς το Τμήμα αναγράφονται:
i. Το προτεινόμενο θέμα της Διδακτορικής Διατριβής.
ii. Ο προτεινόμενος Επιβλέπων Καθηγητής.
iii. Η γλώσσα συγγραφής της Διατριβής είναι η ελλη-

νική. Κατ’ εξαίρεση μπορεί να εκπονηθεί στην αγγλική 
γλώσσα κατόπιν εισήγησης του προτεινόμενου επιβλέ-
ποντα και αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης του 
Τμήματος.

iv. Οι λόγοι για τους οποίους ο υποψήφιος έχει επιλέξει 
να ακολουθήσει διδακτορικές σπουδές.

Με την αίτηση συνυποβάλλονται:
- Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
- Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου
- Αντίγραφα πτυχίων και μεταπτυχιακών τίτλων ΑΕΙ 

της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένα από 
τον ΔΟΑΤΑΠ.

- Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων προπτυχιακού 
και μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών. 

- Αντίγραφο της μεταπτυχιακής εργασίας, εφόσον 
υπάρχει.

- Τυχόν δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες ή ανα-
κοινώσεις σε συνέδρια.

- Πιστοποίηση τουλάχιστον πολύ καλής γνώσης της 
αγγλικής (επίπεδο Γ1/C1) για όσους προτίθενται να εκ-
πονήσουν την διατριβή στα αγγλικά ή καλής γνώσης της 
αγγλικής (επίπεδο Β2) για όσους προτίθενται να εκπονή-
σουν την διατριβή στα ελληνικά. Εάν ο υποψήφιος έχει 
ολοκληρώσει προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές σε 
αγγλόφωνο ίδρυμα στο εξωτερικό, ο αντίστοιχος τίτλος 
σπουδών επαρκεί. Συνεκτιμάται η πολύ καλή γνώση και 
άλλων ξένων γλωσσών.

- Τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ 
που είναι εξοικειωμένα με το επιστημονικό αντικείμενο 
του υποψηφίου. Οι υποψήφιοι με αξιόλογη επαγγελματι-
κή εμπειρία μπορούν να προσκομίσουν και επιστολές από 
σημαντικά πρόσωπα από τον επαγγελματικό τους χώρο.

- Εκτενής ερευνητική πρόταση στην ελληνική ή στην 
αγγλική γλώσσα, που περιλαμβάνει τους στόχους της 
προτεινόμενης έρευνας, παρουσίαση και περιγραφή 
του προτεινόμενου θέματος, συνοπτική βιβλιογραφική 
επισκόπηση, μεθοδολογική προσέγγιση, αναμενόμενη 
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συνεισφορά στην πρόοδο της επιστημονικής γνώσης, 
καθορισμό των σταδίων εκπόνησης της Διδακτορικής 
Διατριβής, αναμενόμενα αποτελέσματα, καθώς και εν-
δεικτικές βιβλιογραφικές πηγές.

- Κάθε άλλο έγγραφο που ο υποψήφιος θεωρεί ότι 
μπορεί να ενισχύσει τη θέση του.».

Άρθρο 8 
Επίβλεψη Διδακτορικής Διατριβής και 
Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή

Η παρ. 4 του άρθρου 8 διαμορφώνεται ως εξής:
«4. Ο επιβλέπων πρέπει να ανήκει στο τμήμα Λογιστικής 

και Χρηματοοικονομικής του πανεπιστημίου Δυτικής Ατ-
τικής. Τα λοιπά δύο μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής 
Επιτροπής μπορεί να είναι μέλη ΔΕΠ από το οικείο ή άλλο 
ΑΕΙ ή ευρύτερα να ανήκουν στις κατηγορίες που αναφέ-
ρονται στην παρ. 2, του άρθρου 39 του ν.  4485/2017.».

Άρθρο 13 
Υποχρεώσεις Υποψήφιου Διδάκτορα

Η παρ. 1 του άρθρου 13 απαλείφεται.
Η παρ. 2 του άρθρου 13 διαμορφώνεται ως εξής:
«2. Οι ΥΔ οφείλουν να τηρούν την ακαδημαϊκή δεο-

ντολογία. Πειθαρχικό παράπτωμα για τους ΥΔ συνιστά η 
παραβίαση της νομοθεσίας και των αποφάσεων των ορ-
γάνων του Τμήματος και του Πανεπιστημίου. Πειθαρχικά 
παραπτώματα είναι ιδίως η εκ προθέσεως καταστροφή 
περιουσίας του ιδρύματος και η εκούσια παρεμπόδιση 
της εύρυθμης λειτουργίας του Ιδρύματος καθώς και η 
λογοκλοπή. Σε περίπτωση διάπραξης πειθαρχικού πα-
ραπτώματος από ΥΔ μπορούν να του επιβληθούν οι εξής 
ποινές, ανάλογα με την βαρύτητα του παραπτώματος:

α. Έγγραφη επίπληξη. Η ποινή της επίπληξης επιβάλ-
λεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος, έπειτα από κλήση 
του ΥΔ σε απολογία.

β. Αναστολή της φοιτητικής ιδιότητας από ένα εξά-
μηνο έως ένα έτος, επιβάλλεται από τη Συνέλευση του 
Τμήματος, έπειτα από κλήση του ΥΔ σε απολογία.

γ. Οριστική διαγραφή, επιβάλλεται από τη Συνέλευση 
του Τμήματος, έπειτα από κλήση του ΥΔ σε απολογία.».

Η παρ. 2 του άρθρου 13 εφεξής λογίζεται ως παρ. 1.
Η παρ. 3 του άρθρου 13 διαμορφώνεται ως εξής:
«3. Οι υποψήφιοι διδάκτορες δύνανται να απασχο-

ληθούν, παρέχοντας επικουρικό εκπαιδευτικό ή/και 
ερευνητικό έργο στο Τμήμα. Οι όροι και ο χρόνος απα-
σχόλησης, καθώς και η όποια χρηματική αποζημίωση 
προβλέπονται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.».

Η παρ. 3 του άρθρου 13 εφεξής λογίζεται ως παρ. 2.
Κατά τα λοιπά:
α. ισχύει η αρίθμηση των άρθρων ως είχε και
β. ισχύει η υπ’ αρ. 3961/31-01-2019 (Β’ 394) απόφαση 

της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αιγάλεω, 22 Δεκεμβρίου 2021

Ο Πρύτανης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ

      Αριθμ. απόφ. 2 (5)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων 

του ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ .

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ 
ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 

 Έχοντας υπόψη: 
1) τις διατάξεις του ν. 423/1976 «Περί Γυμναστηρίων 

και ρυθμίσεως θεμάτων αφορούντων εις τον εξωσχολικό 
αθλητισμό» (Α’ 223), όπως συμπληρώθηκε με την παρ.  2 
του άρθρου 2 του ν. 1070/1980 «Περί λήψεως μέτρων 
αναπτύξεως του αθλητισμού και ρυθμίσεων συναφών 
θεμάτων» (Α’ 204),

2) τις διατάξεις του άρθρου 1 «Ημέρες Λειτουργίας» 
και «Ωράριο Υπαλλήλων» της υπ’ αρ. 17112/23-06-2000 
απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού που αφορά στον 
Κανονισμό Λειτουργίας των Εθνικών και Δημοτικών Γυ-
μναστηρίων της χώρας(Ν.Π.Δ.Δ.) (Β’ 847),

3) τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 23 του 
ν. 1735/1987 «Προσλήψεις στο Δημόσιο Τομέα, κοινωνι-
κός έλεγχος στη δημόσια διοίκηση, πολιτικά δικαιώματα 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 195),

4) την υπ’ αρ. 315586/5.7.2021 (ΥΟΔΔ 547) απόφαση 
του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, με την 
οποία έγινε ο ορισμός των μελών και η παράταση θητεί-
ας του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της Επιτροπής 
Διοίκησης του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Λάρισας,

5) την ανάγκη καθιέρωσης με αποζημίωση της εργα-
σίας καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου των 
δεκατεσσάρων μονίμων υπαλλήλων του Εθνικού Αθλη-
τικού Κέντρου Λάρισας, για την αντιμετώπιση εποχικών, 
έκτακτων και επειγουσών αναγκών, που προκύπτουν 
από την ίδια την αποστολή τους που είναι η εξασφάλιση 
της δυνατότητας σε όλους τους πολίτες να συμμετέχουν 
σε αθλητικές δραστηριότητες στους χώρους τους, η ανά-
πτυξη και υποστήριξη του σωματειακού αγωνιστικού 
αθλητισμού και του μαζικού αθλητισμού (Εργασιακός, 
Πανεπιστημιακός, Στρατιωτικός, Σχολικός, κ.λπ.), η ορ-
γάνωση και η υποστήριξη αθλητικών, πολιτιστικών και 
άλλων δραστηριοτήτων σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό 
και διεθνούς εμβέλειας επίπεδο, η συνεχής λειτουργία 
της Υπηρεσίας όλες τις ημέρες του μήνα και από τις 7:00 
το πρωί έως τις 12:00 το βράδυ και οι σοβαρότατες ελ-
λείψεις σε προσωπικό που έχει αποδυναμώσει σημα-
ντικά την Υπηρεσία, προκειμένου να καταστεί δυνατή 
η πλήρης λειτουργία του συνόλου των αθλητικών εγκα-
ταστάσεων, για την κάλυψη του συνόλου της αθλητικής 
δραστηριότητας,

6) τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 
(Α΄ 176) και

7) την υπ’ αρ. 52/9-12-2021 (Θέμα 2ο) απόφαση της 
Επιτροπής Διοίκησης του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου 
Λάρισας, αποφασίζει:

Α) Την καθιέρωση κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 20 του ν. 4354/2015, της εργασίας καθ’ υπέρ-
βαση του υποχρεωτικού ωραρίου με αμοιβή, μέσα στα 
όρια των πιστώσεων του Προϋπολογισμού του Εθνικού 
Αθλητικού Κέντρου Λάρισας, α΄ και β΄ εξαμήνου του 
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έτους 2022 για τους δεκατέσσερις μόνιμους υπαλλήλους 
του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Λάρισας και οι ώρες 
απασχόλησης ανά εξάμηνο, θα ορίζονται ως εξής: i) για 
απογευματινή υπερωριακή εργασία μέχρι 120 ώρες ανά 
υπάλληλο, ii) για νυχτερινή υπερωριακή εργασία μέχρι 
96 ώρες ανά υπάλληλο και iii) για υπερωριακή εργασία 
Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών μέχρι 96 ώρες ανά 
υπάλληλο με συνολική ετήσια δαπάνη 12.000 € και

Β) Την καθιέρωση κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 20 του ν. 4354/2015, της εργασίας προς συ-
μπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου με αμοιβή, κατά 
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες καθώς και για τις 
νυχτερινές ώρες, α και β εξαμήνου του έτους 2022, για 
τους δεκατέσσερις μόνιμους υπαλλήλους και μέσα στα 
όρια των πιστώσεων του Προϋπολογισμού του Εθνικού 
Αθλητικού Κέντρου Λάρισας και οι ώρες απασχόλησης 
ανά εξάμηνο, θα ορίζονται ως εξής: i) εργασία Κυριακών 
και εξαιρέσιμων ημερών μέχρι 192 ώρες ανά υπάλληλο, 

ii) για νυχτερινή υπερωριακή εργασία μέχρι 96 ώρες ανά 
υπάλληλο με συνολική ετήσια δαπάνη 4.000 €.

Η συνολική δαπάνη για τις περιπτώσεις Α, Β δεν θα 
ξεπεράσει το ποσό των 16.000 ευρώ και θα βαρύνει τους 
κωδικούς εξόδων 0261 και 0263 του προϋπολογισμού 
του έτους 2022 του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Λάρισας.

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπι-
κού, θα γίνει με ευθύνη και απόφαση της Επιτροπής Δι-
οίκησης, στην οποία θα προσδιορίζεται και το ακριβές 
αντικείμενο των εργασιών που θα εκτελούνται καθώς 
και ο υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο 
της πραγματοποίησης της υπερωριακής απασχόλησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λάρισα, 15 Δεκεμβρίου 2021

Ο Πρόεδρος 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΔΗΣ    

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02066043112210008*
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