
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Κατανομή θέσεων για την πρόσληψη μελών 
Ε.ΔΙ.Π. στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επι-
χειρήσεων, της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρημα-
τικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς για το έτος 2020.

2 Σύσταση διοικητικών μονάδων επιπέδου Διεύ-
θυνσης και Τμήματος στις διοικητικές υπηρεσίες 
του Πανεπιστημίου Κρήτης.

3 Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου της Άννας 
Μπουκουβάλα του Βασιλείου, μέλους Εργαστη-
ριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τμή-
ματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

4 Έγκριση μετατροπής προσωποπαγών θέσεων με-
λών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε 
οργανικές θέσεις της ίδιας βαθμίδας. 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

         Αριθμ. 20207010 (1)
Κατανομή θέσεων για την πρόσληψη μελών 
Ε.ΔΙ.Π. στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επι-
χειρήσεων, της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρημα-
τικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς για το έτος 2020. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
(Συνεδρία 2η/14-10-2020)

  Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αρ. 20205711/9-9-2020 «Πράξη Συγκρότη-

σης Συγκλήτου Πανεπιστημίου Πειραιώς ακαδημαϊκού 
έτους 2020-2021», (ΑΔΑ: 65ΘΦ469Β7Τ-ΒΗ9).

2. Τις διατάξεις της περ. η) της παρ. 2 του άρθρου 7, 
του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της 
Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).

3. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά-
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ-
γάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 

διατάξεις» (Α’ 112), όπως ισχύει και του Κεφαλαίου ΙΑ’ 
«ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του 
ν. 4727/2020 (Α’ 184).

4. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. 20167435/22-12-2016 κανο-
νιστικής απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου, 
που εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή της παρ. 10 του άρθρου 
27 του ν. 4386/2016 και αφορά στην «Προκήρυξη θέσε-
ων και διαδικασία επιλογής μελών των κατηγοριών ΕΕΠ, 
ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ…μέχρι τη δημοσίευση του Οργανισμού 
του Πανεπιστημίου Πειραιώς» (Β’ 4520).

5. Τις διατάξεις της παρ.  2β) του άρθρου 29 του 
ν. 4009/2011 (Α’ 195), όπως αντικαταστάθηκε με τις δι-
ατάξεις της παρ. 9α του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 
(Α’ 83).

6. Τις διατάξεις της περ. κστ) της παρ. 2 του άρθρου 
13 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώ-
τατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις», σύμφωνα με την οποία: «Επίσης, κατανέμει 
και ανακατανέμει στα Τμήματα ή στις Σχολές το συνολικό 
αριθμό των θέσεων που εγκρίνονται» (Α’ 114).

7. Τον Εσωτερικό Κανονισμό Πανεπιστημίου Πειραιώς 
(Β’ 3258).

8. Την με κωδ. υποβολής 1028040124/26-11-2019 υπο-
βληθείσα αίτηση προγραμματισμού Προσλήψεων έτους 
2020 του Πανεπιστημίου.

9. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./104/13657/
16-7-2020 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 
33/2006 υπουργικής απόφασης του Υπουργείου Εσω-
τερικών.

10. Το από 9-10-2020 Υπηρεσιακό Σημείωμα της 
Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Διοικητικών Υπηρεσιών «Κατανομή θέσεων για την πρό-
σληψη μελών Ε.ΔΙ.Π. για το έτος 2020».

11. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού του Ιδρύ-
ματος ή του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Την κατανομή των δύο (2) θέσεων μελών Ε.ΔΙ.Π. στο 
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχο-
λής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών 
του Πανεπιστημίου Πειραιώς, στο πλαίσιο του ετήσιου 
προγραμματισμού, για το έτος 2020.

 
  

E

6 Νοεμβρίου 2020 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4890

54501
Digitally signed by
KONSTANTINOS
MOSCHONAS
Date: 2020.11.07 11:28:59
EET
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

Signature valid



 T  54502 Τεύχος B’ 4890/06.11.2020

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 27 Οκτωβρίου 2020

Ο Πρύτανης

ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ

Ι

      Αριθμ. 12332 (2)
Σύσταση διοικητικών μονάδων επιπέδου Διεύ-
θυνσης και Τμήματος στις διοικητικές υπηρεσί-
ες του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
(Συνεδρίαση 443η/15.10.2020) 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 296/1973 «Περί καθορισμού του τίτλου και 

της έδρας του εν Κρήτη ιδρυθέντος Πανεπιστημίου» 
(Α’ 239), το ν.δ. 114/1974 «Περί τροποποιήσεως και συ-
μπληρώσεως του ν.δ. 87/1973 (Α’ 159) ’’περί ιδρύσεως 
Πανεπιστημίων εις Θράκην και εις Κρήτην’’ και επεκτάσε-
ως διατάξεων τινών αυτού εις άπαντα τα ΑΕΙ» (Α’ 310), τον 
ν. 259/1976 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως 
των περί Πανεπιστημίων Θράκης και Κρήτης κειμένων 
διατάξεων» (Α’ 25).

2. Το π.δ. 358/1998 «Οργανισμός διοικητικών υπηρε-
σιών Πανεπιστημίου Κρήτης» (Α’ 240).

3. Τις διατάξεις των περ. α) και γ) της παρ. 22 του άρ-
θρου 80 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), όπως ισχύουν και των 
περ. α) και β) του άρθρου 7 και του δεύτερου εδαφίου 
της παρ. 8 του άρθρου 84 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 18 «Μεταβατικές τοποθε-
τήσεις προϊσταμένων στις νέες οργανωτικές δομές» του 
ν. 4492/2017 (Α’ 156).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3861/2010 «Ενί-
σχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Α’ 112), όπως τροποποι-
ήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

6. Τις διατάξεις της περ. θ) της παρ. 2, του άρθρου 5, και 
της περ. κδ) του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφη-
μερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131), 
όπως ισχύει.

7. Την υπό στοιχεία 174485/Ζ1/19.10.2016 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
«Ίδρυση και λειτουργία ενοποιημένων δομών Τεχνολο-
γιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε επίπεδο 
Ιδρύματος/Φορέα» για την εξασφάλιση της αύξησης 
της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών ΤΠΕ στην 
ακαδημαϊκή κοινότητα, την καλύτερη αξιοποίηση του 
προσωπικού και την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση 
των λοιπών πόρων.

8. Την αναγκαιότητα αποτύπωσης του Κέντρου Υποδο-
μών Υπηρεσιών Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοι-
νωνιών στο οργανόγραμμα των Διοικητικών Υπηρεσιών 
του Πανεπιστημίου Κρήτης.

9. Την ανάγκη της πλήρους συμμόρφωσης και εφαρ-
μογής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 
679/2016 της ΕΕ (GDPR).

10. Το γεγονός ότι δεν έχει δημοσιευθεί ο Οργανισμός 
του Πανεπιστημίου Κρήτης σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 7 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

11. Τη με ημερομηνία 14.10.2020 έγγραφη εισήγηση 
του Πρύτανη προς τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου 
Κρήτης.

12. Την υπό στοιχεία 108169/Ζ1/21.8.2020 διαπιστω-
τική πράξη της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 677) για την εκλογή ως Πρύτανη του Πανεπιστη-
μίου Κρήτης του Καθηγητή της Ιατρικής Σχολής Γεωργίου 
Κοντάκη, με τετραετή θητεία από 1.9.2020 έως 31.8.2024.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται ετησίως επιπλέον δαπάνη ύψους 
13.920,00€ σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού 
(ΚΑΕ 0215) για την καταβολή του επιδόματος ευθύνης 
τεσσάρων (4) θέσεων προϊσταμένων Τμήματος.

14. Το γεγονός ότι για τη θέση προϊσταμένου Διεύ-
θυνσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού εφόσον τη θέση αυτή κατέχει ένας από 
τους Αντιπρυτάνεις του Ιδρύματος, αποφασίζουμε:

Την προσωρινή ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την 
οργανωτική δομή και τη διοικητική λειτουργία του Κέ-
ντρου Υποδομών και Υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληρο-
φορικής και Επικοινωνιών και τη οργανική του ένταξη 
στις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κρήτης, μέχρι τη δη-
μοσίευση του Οργανισμού του Πανεπιστημίου Κρήτης, 
ως εξής:

Άρθρο 1
Οργανωτική Δομή

1. Μέχρι την έναρξη ισχύος του νέου Οργανισμού του 
Ιδρύματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του 
ν. 4485/2017 (Α’ 114), συστήνεται στο Πανεπιστήμιο Κρή-
της, αυτοτελής δομή με τίτλο «Κέντρο Υποδομών και 
Υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνι-
ών - Κ.Υ.Τ.Π.Ε.», με σκοπό τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, 
προσαρμογή και υποστήριξη υπολογιστικών συστημά-
των και δικτύων, συστημάτων λογισμικού, συστημάτων 
και υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης, συστημάτων 
επικοινωνίας και συνεργασίας για τις ανάγκες του Ιδρύ-
ματος, τη βελτιστοποίηση της χρήσης της υπολογιστικής 
υποδομής και τη σχεδίαση της μέγιστης αξιοποίησης 
των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας στην 
εκπαίδευση, στην έρευνα και στη διοίκηση και γενικό-
τερα στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση του Ιδρύματος.

2. Το Κ.Υ.Τ.Π.Ε. αποτελεί αυτοτελή δομή του Ιδρύματος 
που υπάγεται στον Πρύτανη εποπτεύεται από αυτόν, και 
διοικείται από:

i. Έναν από τους Αντιπρυτάνεις του Ιδρύματος ως 
Διευθυντή.

ii. Τον αναπληρωτή Διευθυντή.
Υπό τον Διευθυντή λειτουργεί γραμματεία που υπο-

στηρίζει τη διοικητική και την οικονομική διαχείριση 
του κέντρου.
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3. Το Κ.Υ.Τ.Π.Ε. υποστηρίζεται επιστημονικά από γνω-
μοδοτικό συμβούλιο αποτελούμενο από τρία μέλη Δ.Ε.Π. 
του Πανεπιστημίου Κρήτης με ισάριθμα αναπληρωμα-
τικά μέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος. Ένα εκ των μελών του 
με το αναπληρωματικό του, επιλέγεται από το Τμήμα 
Επιστήμης Υπολογιστών του Ιδρύματος. Το γνωμοδοτικό 
συμβούλιο ορίζεται από τη Σύγκλητο μετά από πρόσκλη-
ση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και η θητεία των μελών 
του είναι διετής, με δυνατότητα ανανέωσης. Η σύνθεση 
των μελών του γνωμοδοτικού συμβουλίου πρέπει να 
καλύπτει μεγάλο εύρος των γνωστικών αντικειμένων 
που θεραπεύει το Ίδρυμα, των επιστημονικών και τε-
χνολογικών αναγκών του Κέντρου και να εξυπηρετεί τις 
επιστημονικές και ακαδημαϊκές ανάγκες της λειτουργίας 
του. Η λειτουργία του γνωμοδοτικού συμβουλίου συντο-
νίζεται από τον Διευθυντή του Κέντρου.

Άρθρο 2
Ιδρυόμενα τμήματα - αρμοδιότητες

Το «Κέντρο Υποδομών και Υπηρεσιών Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών» - Κ.Υ.Τ.Π.Ε., υποστη-
ρίζεται διοικητικά από τα παρακάτω τμήματα.

Α. Τμήμα Υποστήριξης Χρηστών (Help desk) με τις εξής 
αρμοδιότητες:

α. Τεχνολογική υποστήριξη ακαδημαϊκών δραστηρι-
οτήτων.

β. Υποστήριξη και εκπαίδευση Χρηστών.
Β. Τμήμα Τεχνολογιών Εκπαίδευσης με τις εξής αρμο-

διότητες:
α. Ανάπτυξη, συντήρηση και επέκταση των υπηρεσι-

ών ηλεκτρονικής μάθησης, σύγχρονης και ασύγχρονης 
τηλε-εκπαίδευσης.

β. Ζωντανές μεταδόσεις και εικονορροές κατ’ απαίτηση.
γ. Διαχείριση συστήματος ηλεκτρονικής κράτησης 

αιθουσών διδασκαλίας και αιθουσών τηλεκπαίδευσης.
δ. Κέντρα παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού, προβο-

λής και προώθησης (Στούντιο).
ε. Υποστήριξη της πανεπιστημιακής κοινότητας στην 

εξοικείωση και κατάρτιση στις τεχνολογίες πληροφορι-
κής μέσω σεμιναρίων ή/και ειδικών μαθημάτων.

Γ. Τμήμα Δικτυακών και υπολογιστικών Υποδομών και 
Υπηρεσιών με τις εξής αρμοδιότητες:

α. Διαχείριση καλωδιακών και υποστηρικτικών υποδομών.
β. Διαχείριση ενεργών δικτυακών υποδομών.
γ. Διαχείριση μετρητικών διατάξεων και συστημάτων 

καταγραφής και απεικόνισης.
δ. Διαχείριση εξυπηρετητών και υπερ-υπολογιστικών 

υπηρεσιών (HPC).
ε. Διαχείριση βασικών υπηρεσιών.
στ. Πιστοποίηση και εξουσιοδότηση.
ζ. Διαχείριση σταθμών εργασίας και ακαδημαϊκού λο-

γισμικού.
η. Πολιτικές ασφάλειας τεχνολογιών πληροφορίας και 

επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Δ. Τμήμα Διαχείρισης και Ανάπτυξης Εφαρμογών και 

Κεντρικών Πληροφοριακών Συστημάτων και Υπηρεσιών 
με τις εξής αρμοδιότητες:

α. Διαχείριση εφαρμογών και κεντρικών πληροφορι-
ακών συστημάτων.

β. Ανάπτυξη- διαχείριση ιστοχώρων.
γ. Σχεδίαση διεπαφής χρήστη (UI).

Άρθρο 3
Στελέχωση

1. Ο Διευθυντής και ο αναπληρωτής διευθυντής της 
δομής ορίζονται με απόφαση του Πρύτανη. Ο αναπλη-
ρωτής διευθυντής επιλέγεται από τους υπηρετούντες 
στο Ίδρυμα υπαλλήλους με σχέση εργασίας δημοσίου 
δικαίου (μόνιμο προσωπικό) ή με σύμβαση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ή από τα μέλη του 
Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού του Ιδρύματος, με κύριο 
κριτήριο την εμπειρία, τη συνάφεια και την εξειδίκευση 
στις παρεχόμενες από το Κ.Υ.Τ.Π.Ε. υπηρεσίες. Στα τμή-
ματα τα οποία αντιστοιχούν σε επίπεδο τμήματος του 
ν. 3528/2007 τοποθετούνται με όμοια απόφαση, διοικη-
τικοί υπάλληλοι του Ιδρύματος (Μόνιμοι και Ι.Δ.Α.Χ.) σ’ 
έναν εκ των οποίων ανατίθενται καθήκοντα προϊσταμέ-
νου του αντίστοιχου Τμήματος με δικαίωμα υπογραφής.

2. Για την εύρυθμη λειτουργία των Τμημάτων, στην 
περίπτωση κατά την οποία δεν επαρκεί η στελέχωσή 
τους με προσωπικό που απασχολείται στο Πανεπιστήμιο 
Κρήτης με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου (μόνιμο 
προσωπικό) ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου, είναι δυνατόν να υποστηρίζονται από 
εξωτερικούς συνεργάτες με οποιαδήποτε σχέση εργασί-
ας ή άλλη νομικής μορφής απασχόληση, οι οποίοι αμεί-
βονται από πόρους του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων 
Έρευνας του Ιδρύματος.

3. Το Κ.Υ.Τ.Π.Ε. εδρεύει στις εγκαταστάσεις του Ιδρύ-
ματος στο Ηράκλειο. Με απόφαση του Πρυτανικού Συμ-
βουλίου, ορίζονται οι χώροι στους οποίους εγκαθίσταται 
και λειτουργεί το Κ.Υ.Τ.Π.Ε..

Άρθρο 4
Μεταβατικές - τελικές διατάξεις

Η παρούσα απόφαση παύει να ισχύει από την έκδοση 
του Οργανισμού του Ιδρύματος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ρέθυμνο, 26 Οκτωβρίου 2020

Ο Πρύτανης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΑΚΗΣ 

Ι

     Αριθμ. 2885 (3)
Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου της Άννας 
Μπουκουβάλα του Βασιλείου, μέλους Εργαστηρι-
ακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τμή-
ματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.δ. 746/1970 «Ίδρυση Πανεπιστη-

μίου Ιωαννίνων» (Α΄ 267).
2. Τις διατάξεις του π.δ. 105/2013 «Μετονομασία Τμή-

ματος και ίδρυση, συγκρότηση, κατάργηση και ανα-
συγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων» 
(Α΄ 137).
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3. Την υπό στοιχεία 131955/Ζ1/3.8.2018 (ΥΟΔΔ 465) 
διαπιστωτική πράξη εκλογής Πρύτανη και τριών (3) Αντι-
πρυτάνεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων του Πανεπι-
στημίου Ιωαννίνων του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και 
Θρησκευμάτων.

4. Τις διατάξεις της παρ.  7 του άρθρου 27 του 
ν. 4386/2016 (Α΄ 83).

5. Την υπό στοιχεία 89606/Ζ2/9.7.2020 (Γ΄ 1217) 
απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης 
Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, μετάταξης με ταυτόχρονη μεταφορά 
της θέσης, της δαπάνης μισθοδοσίας τους και σύστα-
σης της θέσης στο οικείο Α.Ε.Ι, μονίμων εκπαιδευτικών 
της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης σε συσταθείσες οργανικές θέσεις Εργα-
στηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού 
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) στα ΑΕΙ της χώρας.

6. Την υπ’ αρ. 24382/28.8.2020 έκθεση ανάληψης 
υπηρεσίας της Μπουκουβάλα ως μέλος κατηγορίας 
Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του 
Τμήματος Φιλολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής του Πα-
νεπιστημίου Ιωαννίνων.

7. Την υπ’ αρ. 24383/28.2.2020 πρυτανική πράξη έντα-
ξης σε οργανική θέση κατηγορίας Εργαστηριακού Διδα-
κτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π) του Τμήματος Φιλολογίας, 
της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

8. Την από 11.9.2020 αίτηση της ενδιαφερόμενης.
9. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του Τμή-

ματος Φιλολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπι-
στημίου Ιωαννίνων (συνεδρία 772/22.9.2020).

10. Τον Διδακτορικό Τίτλο της Άννας Μπουκουβάλα 
του Βασιλείου, του Τμήματος Φιλολογίας, της Φιλοσο-
φικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

11. Το γεγονός ότι από την παρούσα πράξη δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
διαπιστώνουμε:

Ότι το γνωστικό αντικείμενο της Άννας Μπουκουβάλα 
του Βασιλείου, μέλους κατηγορίας Εργαστηριακού Διδα-
κτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος Φιλολογίας, 
της Φιλοσοφικής Σχολής, του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων, 
καθορίζεται ως εξής: «Θεωρία Λογοτεχνίας».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως 

 Ιωάννινα, 26 Οκτωβρίου 2020

Ο Πρύτανης

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ

      Αριθμ. απόφ. 10/26.10.2020 (4) 
Έγκριση μετατροπής προσωποπαγών θέσεων με-
λών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε 
οργανικές θέσεις της ίδιας βαθμίδας.  

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
(Συνεδρίαση 181η) 

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του π.δ. 13/2000 Ίδρυση Πανεπιστημί-

ου Πελοποννήσου (Α’ 12), όπως ισχύει. 
2. Τις διατάξεις της παρ.  2 του άρθρου 13 του 

ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες δια-
τάξεις", οι οποίες αναφέρονται στις αρμοδιότητες της 
Συγκλήτου (Α’ 114). 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 9 «Σχολές, Τμήματα, Το-
μείς», 10 «Ίδρυση και μεταβολές Σχολής, Τμήματος και 
Τομέα», 11 «Αυτοδυναμία Τμημάτων και Σχολών», 12 
«Όργανα του Ιδρύματος», 13 «Σύγκλητος», 14 «Πρυ-
τανικό Συμβούλιο», 15 «Πρύτανης-Αντιπρυτάνεις», 19 
«Κοσμήτορας», 23 «Πρόεδρος Τμήματος», 24 «Όργανα 
μη αυτοδύναμων Τμημάτων», 84 «Τελικές και μεταβα-
τικές διατάξεις Κεφαλαίων Α’ έως Ε’» του ν. 4485/2017 
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114). 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 50 του ν. 4610/2019 «Συ-
νέργειες Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευ-
τικών Ιδρυμάτων και Λοιπές Διατάξεις Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης (Α’  70). 

5. Την αίτηση του ενδιαφερόμενου μέλους ΔΕΠ, η 
οποία υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, αποφασίζει:

Τη μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του Νικολό-
πουλου Σωτήριου του Διονυσίου, Επίκουρου Καθηγητή 
του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοικονομικής, της 
Σχολής Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, 
σε οργανική θέση της ίδιας βαθμίδας. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

 Τρίπολη, 26 Οκτωβρίου 2020

Ο Πρύτανης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ   
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