
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Tροποποίηση του Προγράμματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών με τίτλο «Επιστήμη των Δεδομέ-
νων» (MSc in Data Science), του Τμήματος Επι-
στήμης και Τεχνολογίας, της Σχολής Επιστήμης 
και Τεχνολογίας, του Πανεπιστημιακού Κέντρου 
Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών, του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

2 Τροποποίηση του Προγράμματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών με τίτλο «Κινητή και Διαδικτυακή 
Υπολογιστική: Εφαρμογές στο Διαδίκτυο των 
Πραγμάτων» (MSc in Mobile and Web Computing: 
Internet of Things Applications), του Τμήματος 
Επιστήμης και Τεχνολογίας, της Σχολής Επιστήμης 
και Τεχνολογίας, του Πανεπιστημιακού Κέντρου 
Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών, του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

3 Ίδρυση Εργαστηρίου στο Τμήμα Μηχανολόγων Μη-
χανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημί-
ου Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Εργαστήριο Μη 
Καταστροφικών Ελέγχων (MEANDER NDT Lab)».

4 Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης των 
υπαλλήλων της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων 
Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας για το Α΄ 
εξάμηνο του οικονομικού έτους 2022.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΔΦ 15/24129 (1)
Tροποποίηση του Προγράμματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών με τίτλο «Επιστήμη των Δεδομέ-
νων» (MSc in Data Science), του Τμήματος Επι-
στήμης και Τεχνολογίας, της Σχολής Επιστήμης 
και Τεχνολογίας, του Πανεπιστημιακού Κέντρου 
Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών, του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και 

Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειρα-

ματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές 
διατάξεις» (Α΄ 70).

2. Τον ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» και ειδικότερα: το άρθρο 2 «Ορισμοί», 
το άρθρο 31 «Όργανα διοίκησης των Π.Μ.Σ. και των Δι-
δακτορικών Σπουδών», το άρθρο 45, το άρθρο 85 «Τελι-
κές και μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΣΤ΄», το άρθρο 
88 «Καταργούμενες διατάξεις» (Α’ 114).

3. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία: α) 
163204/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των δια-
τάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχια-
κών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών - 
Λοιπά θέματα», β) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινήσεις 
σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α΄114), γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22-12-2017 «Εφαρ-
μογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄114) για θέ-
ματα μεταπτυχιακών σπουδών», δ) 22879/Ζ1/9-2-2018 
«Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄114) και 
ε) 26407/Ζ1/15-2-2018 «Ίδρυση -Επανίδρυση ΠΜΣ σε 
εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄114), και 
στ) 45070/Ζ1/19-3-2018 Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 
4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και 
άλλες διατάξεις» (Α΄38).

4. Την απόφαση έγκρισης του Εσωτερικού Κανονισμού 
του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Β’ 4889).

5. Την υπό στοιχεία ΔΦ15/11054/28-06-2021 πράξη 
ανασύστασης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του ΔΙ.ΠΑ.Ε. (ΑΔΑ: ΨΠΗ646ΨΖ3Π-ΕΘΡ).

6. Την υπ’ αρ. 2131/27-06-2018 απόφαση της Διοικού-
σας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε.: Έγκριση της επανίδρυσης 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχο-
λής Επιστημών Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστη-
μίου της Ελλάδος με τίτλο: «Επιστήμη των Δεδομένων» 
(MSc in Data Science), (Β’ 3203).

7. Την υπό στοιχεία ΔΦ 15/19482/03-12-2020 απόφα-
ση της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε.: Τροποποίηση 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο 
«Επιστήμη των Δεδομένων» (MSc in Data Science), του 
Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας, της Σχολής Επι-
στήμης και Τεχνολογίας, του Πανεπιστημιακού Κέντρου 
Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών του Διεθνούς Πανε-
πιστημίου της Ελλάδος (Β’ 5541).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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8. Την υπ’ αρ. 18/25-06-2021 (θέμα 11Α) απόφαση της 
προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος Επιστήμης και 
Τεχνολογίας, της Σχολής Επιστήμης και Τεχνολογίας, 
του Πανεπιστημιακού Κέντρου Διεθνών Προγραμμά-
των Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

9. Την υπ’ αρ. 4/30-08-2021 (Θέμα 2Α) απόφαση του 
Πανεπιστημιακού Κέντρου Διεθνών Προγραμμάτων 
Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

10. Την υπ’ αρ. 6/08-09-2021 (θέμα 1ο) απόφαση της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διεθνούς Πα-
νεπιστημίου της Ελλάδος.

11. Την υπό στοιχεία ΔΦ 15/14675/09-09-2021 εισή-
γηση της Αντιπροέδρου Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και 
Φοιτητικής Μέριμνας.

12. Την υπ’ αρ. 36/23-09-2021 (θέμα 15ΗΔ) απόφαση 
της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου 
της Ελλάδος.

13. Την υπό στοιχεία 19407/Ζ1/11-02-2020 απόφαση 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Συγκρότηση 
της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου 
της Ελλάδος» (Υ.Ο.Δ.Δ. 106).

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού ή του τακτικού προϋπολογισμού του 
ΔΙ.ΠΑ.Ε., αποφασίζει:

Την έγκριση της τροποποίησης, του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Επιστήμη των Δεδο-
μένων» (MSc in Data Science), του Τμήματος Επιστήμης 
και Τεχνολογίας, της Σχολής Επιστήμης και Τεχνολογίας, 
του Πανεπιστημιακού Κέντρου Διεθνών Προγραμμάτων 
Σπουδών, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, ως 
ακολούθως:

Άρθρο 6 
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το ΠΜΣ «Επιστήμη των Δεδομένων» (MSc in Data 
Science) περιλαμβάνει δύο (2) εξάμηνα μαθημάτων και 
ένα (1) εξάμηνο εκπόνησης της μεταπτυχιακής εργασίας, 
εφόσον είναι πλήρους φοίτησης και τέσσερα (4) εξάμηνα 
μαθημάτων και ένα (1) εξάμηνο εκπόνησης της μετα-
πτυχιακής εργασίας, εφόσον είναι μερικής φοίτησης. Τα 
μαθήματα του ΠΜΣ θα διεξάγονται στην αγγλική γλώσ-
σα. Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος 
Ειδίκευσης (ΜΔΕ) απαιτούνται ενενήντα (90) ευρωπαϊκές 
πιστωτικές μονάδες (ECTS), οι οποίες συγκεντρώνονται 
με τη συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών σε όλες 
τις δραστηριότητες του προγράμματος, όπως αυτές πε-
ριγράφονται παρακάτω στον πίνακα. Το πρόγραμμα των 
μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ECTS

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ (ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS)
Α Προγραμματισμός Επιστήμης Δεδομένων Programming for Data Science 6
Α Επιστήμη Δεδομένων για Επιχειρήσεις: Θεωρία και 

Πράξη
Data Science for Business: Theory and Practice 6

Α Στατιστικές Μέθοδοι για την Επιστήμη Δεδομένων Statistical Methods for Data Science 6
Α Αρχές και Έννοιες Μηχανικής Εκμάθησης Machine Learning Principles and Concepts 6
A Προχωρημένα Συστήματα Βάσεων Δεδομένων Advanced Database Systems 6

Σύνολο 30
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Β Πρόβλεψη Χρονοσειρών Time Series Forecasting 6
Β Προχωρημένη Μηχανική Εκμάθηση Advanced Machine Learning 6
Β Εξόρυξη Δεδομένων Data Mining 6

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (δύο εκ των κάτωθι)
Β Επεξεργασία Φυσικών Γλωσσών και Εξόρυξη Κειμένου Natural Language Processing and Text Mining 6
Β Διερευνητική ανάλυση και Οπτικοποίηση Δεδομένων Exploratory Data Visualization and Analysis 6
Β Ανάκτηση Πληροφορίας Information Retrieval 6
Β Μεγάλα Δεδομένα και Υπολογιστική Νέφους Big Data and Cloud Computing 6
Β Διαχείριση Γνώσης στον Παγκόσμιο Ιστό Knowledge Management in the Web 6
Β Ανάλυση Πολυμεσικών Δεδομένων Multimedia Data Analysis 6
Β Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης και διασυνδεδεμένη δια-

χείριση Κοινοτήτων.
Social Media and Online Community 
Management

6

Β Συμβουλευτική Εργασία Consulting Project 6
Σύνολο 30

Γ Μεταπτυχιακή Διπλωματική Dissertation 30
Σύνολο 30

Γενικό Σύνολο εξαμήνων (Α+Β+Γ) 90
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Η ανακατανομή των μαθημάτων στο πρόγραμμα 
μερικής φοίτησης γίνεται με αποφάσεις οργάνων και 
αναφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. 
Με απόφαση των αρμοδίων οργάνων και αναφορά στον 
Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορεί να πραγμα-
τοποιηθεί τροποποίηση του προγράμματος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 13 Δεκεμβρίου 2021 

Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΪΣΗΣ

Ι

Αριθμ. ΔΦ 15/24118 (2)
Τροποποίηση του Προγράμματος Μεταπτυ-

χιακών Σπουδών με τίτλο «Κινητή και Διαδι-

κτυακή Υπολογιστική: Εφαρμογές στο Διαδί-

κτυο των Πραγμάτων» (MSc in Mobile and Web 

Computing: Internet of  Things Applications), του 

Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας, της Σχο-

λής Επιστήμης και Τεχνολογίας, του Πανεπιστη-

μιακού Κέντρου Διεθνών Προγραμμάτων Σπου-

δών, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Έχοντας υπόψη:
1. 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)

2. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λει-
τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα: το άρθρο 2 
«Ορισμοί», το άρθρο 31 «Όργανα διοίκησης των Π.Μ.Σ. 
και των Διδακτορικών Σπουδών», το άρθρο 45, το άρθρο 
85 «Τελικές και μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΣΤ΄», το 
άρθρο 88 «Καταργούμενες διατάξεις» (Α’ 114).

3. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία: α) 163204/
Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του 
ν. 4485/2017 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών 
και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών - Λοιπά θέματα», 
β) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινήσεις σχετικά με την 
εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄114), γ) 227378/
Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22-12-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων 
του ν. 4485/2017 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών σπου-
δών», δ) 22879/Ζ1/9-2-2018 «Εφαρμογή των διατάξεων 
του ν. 4485/2017 (Α΄114) και ε) 26407/Ζ1/15-2-2018 «Ίδρυ-
ση -Επανίδρυση ΠΜΣ σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 
4485/2017 (Α΄114), και στ) 45070/Ζ1/19-3-2018 Κοινοποί-
ηση διατάξεων του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α΄38).

4. Την απόφαση έγκρισης του Εσωτερικού Κανονισμού 
του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Β’ 4889).

5. Την υπό στοιχεία ΔΦ15/11054/28-06-2021 πράξη 
ανασύστασης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του ΔΙ.ΠΑ.Ε. (ΑΔΑ: ΨΠΗ646ΨΖ3Π-ΕΘΡ).

6. Την υπό στοιχεία ΔΦ15/19478/03-12-2020 απόφαση 
της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε.: Τροποποίηση του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Κινητή 
και Διαδικτυακή Υπολογιστική» (MSc in Mobile and Web 
Computing), του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας, της 
Σχολής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημιακού 
Κέντρου Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος (B’ 5541). 

7. Την υπ’ αρ. 18/25-06-2021 (θέμα 11Γ) απόφαση της 
προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος Επιστήμης και 
Τεχνολογίας, της Σχολής Επιστήμης και Τεχνολογίας, 
του Πανεπιστημιακού Κέντρου Διεθνών Προγραμμά-
των Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

8. Την υπ’ αρ. 4/30-08-2021 (Θέμα 2Β) απόφαση του 
Πανεπιστημιακού Κέντρου Διεθνών Προγραμμάτων 
Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

9. Την υπ’ αρ. 6/08-09-2021 (θέμα 3ο) απόφαση της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διεθνούς Πα-
νεπιστημίου της Ελλάδος.

10. Την υπό στοιχεία ΔΦ 15/14671/09-09-2021 εισή-
γηση της Αντιπροέδρου Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και 
Φοιτητικής Μέριμνας.

11. Την υπ’ αρ. 36/23-09-2021 (θέμα 16ΗΔ) απόφαση 
της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου 
της Ελλάδος.

12. Την υπό στοιχεία 19407/Ζ1/11-02-2020 απόφαση 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Συγκρότηση 
της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου 
της Ελλάδος» (Υ.Ο.Δ.Δ. 106).

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού ή του τακτικού προϋπολογισμού του 
ΔΙ.ΠΑ.Ε., αποφασίζει:

Την έγκριση της τροποποίησης, του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Κινητή και Διαδικτυ-
ακή Υπολογιστική: Εφαρμογές στο Διαδίκτυο των Πραγ-
μάτων» (MSc in Mobile and Web Computing: Internet of 
Things Applications), του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνο-
λογίας, της Σχολής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανε-
πιστημιακού Κέντρου, Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών 
του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, ως ακολούθως:

α) όπου στο ΦΕΚ επανίδρυσης γίνεται αναφορά στον 
τίτλο «Κινητή και Διαδικτυακή Υπολογιστική ((MSc in 
Mobile and Web Computing), γίνεται αντικατάσταση από 
τον τίτλο «Κινητή και Διαδικτυακή Υπολογιστική: Εφαρ-
μογές στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων» (MSc in Mobile 
and Web Computing: Internet of Things Applications) και

β) το άρθρο 6 τροποποιείται ως ακολούθως:

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το ΠΜΣ σε «Κινητή και Διαδικτυακή Υπολογιστική: Εφαρ-
μογές στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων» (MSc in Mobile and 
Web Computing: Internet of Things Applications) περι-
λαμβάνει δύο (2) εξάμηνα μαθημάτων και ένα (1) εξάμη-
νο εκπόνησης της μεταπτυχιακής εργασίας, εφόσον είναι 
πλήρους φοίτησης και τέσσερα (4) εξάμηνα μαθημάτων 
και δύο (2) εξάμηνα εκπόνησης της μεταπτυχιακής εργα-
σίας, εφόσον είναι μερικής φοίτησης. Για την απόκτηση 
του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) απαι-
τούνται ενενήντα (90) ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες 
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(ECTS), οι οποίες συγκεντρώνονται με τη συμμετοχή των 
μεταπτυχιακών φοιτητών σε όλες τις δραστηριότητες του 
προγράμματος, όπως αυτές περιγράφονται παρακάτω 
στον πίνακα. Τα μαθήματα του ΠΜΣ θα διεξάγονται στην 
αγγλική γλώσσα. Η διδασκαλία των μαθημάτων μπορεί να 
γίνεται με ταυτόχρονη φυσική παρουσία των φοιτητών και 
των διδασκόντων (διά ζώσης) ή με εξ αποστάσεως σύγχρο-

νη ή/και ασύγχρονη εκπαίδευση χωρίς αναγκαστική ταυ-
τόχρονη φυσική παρουσία φοιτητών και διδασκόντων, ή 
υβριδικά με ευέλικτες μορφές μάθησης χρησιμοποιώντας 
συνδυαστικά τη διά ζώσης εκπαίδευση και τη χρήση των 
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, αλλά και 
επικουρικά την εξ αποστάσεως διδασκαλία. Το πρόγραμμα 
των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ECTS

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ (ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS)
Α Δίκτυα Η/Υ Computer Networks 6
Α Διαδικτυακός Προγραμματισμός Web Programming 6
Α Ασφάλεια Πληροφοριακών Information Systems Security 6
Α Βασικές Αρχές Διαδικτύου των Πραγμάτων Internet of Things Fundamentals 6
A Θεμελιώδης Υπολογιστική θεωρία Foundations of Computing 6

Σύνολο 30
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Β Αλληλεπίδραση ανθρώπου - Υπολογιστή, Σχεδιασμός και 
Εμπειρία Χρήστη

Human Computer Interaction, Design 
and User Experience

6

Β Ανάπτυξη Κινητών Εφαρμογών Mobile Applications Development 6
Β Μεθοδολογίες Ανάπτυξης Λογισμικού Software Development Methodologies 6

ΜΑΘΗΜΑΤΑΕΠΙΛΟΓΗΣ (δύο εκ των κάτωθι)
Β Σχεδιασμός Προϊόντων για το ΔτΠ Product Design for the IoT 6
Β Τεχνολογίες Πληροφορίας και Ηλεκτρονική στα πλαίσια του ΔτΠ IT and Electronics in the frame of the IoT 6
Β Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα για το ΔτΠ Security and Privacy for the IoT 6
Β Ψηφιακοί Οργανισμοί: Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Digital Organizations: eCommerce and 

eGovernment
6

Β Μεγάλα Δεδομένα και Υπολογιστική Νέφους Big Data and Cloud Computing 6
Β Συμβουλευτική Εργασία Consulting Project 6

Σύνολο 30
Γ Μεταπτυχιακή Διπλωματική Dissertation 30

Σύνολο 30
Γενικό Σύνολο εξαμήνων (Α+Β+Γ) 90

Η ανακατανομή των μαθημάτων στο πρόγραμμα μερικής φοίτησης γίνεται με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων 
και αναφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. Με απόφαση των αρμοδίων οργάνων και αναφορά στον 
Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορεί να πραγματοποιηθεί τροποποίηση του προγράμματος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 13 Δεκεμβρίου 2021 

Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΪΣΗΣ
Ι

Αριθμ. 2110 (3)
Ίδρυση Εργαστηρίου στο Τμήμα Μηχανολόγων 
Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανε-
πιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Εργα-
στήριο Μη Καταστροφικών Ελέγχων (MEANDER 
NDT Lab)».

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 92/2003 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας» (Α΄ 83).

2. Το π.δ. 72/2013 «Μετονομασία Τμήματος, συγχώνευ-
ση Τμήματος και ίδρυση-συγκρότηση και ανασυγκρό-
τηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας» 
(Α’ 119).

3. Το Κεφάλαιο Γ’ (άρθρα 13-22 «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙ-
ΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ») του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανε-
πιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους 
και λοιπές διατάξεις» (Α’ 70).

4. Την υπό στοιχεία 137444/Ζ1/6-9-2019 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Διορισμός Πρύ-
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τανη και Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 709).

5. Την παρ. 2 του άρθρου του άρθρου 13 του ν. 4485/
2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευ-
σης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114).

6. Τα άρθρα 1, 2, 3 και 4 του ν. 3794/2009 «Ρύθμιση 
θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα 
της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 156).

7. Τις παρ. 22α και 24 του άρθρου 80, της παρ. 3 του άρ-
θρου 81, των παρ. α και γ του άρθρου 5 του ν. 4009/2011 
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπου-
δών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυ-
μάτων» (Α’ 195).

8. Το άρθρο 96 του ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική 
Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (Α΄258).

9. Τα άρθρα 28 και 29 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και 
λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114).

10. Την απόφαση της Συνέλευσης της Κοσμητείας 
της Πολυτεχνικής Σχολής από τη συνεδρίαση υπ’ αρ. 7/
23-11-2021.

11. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Μη-
χανολόγων Μηχανικών από τη συνεδρίαση υπ’ αρ. 326/
15-11-2021.

12. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημί-
ου Δυτικής Μακεδονίας (στη συνεδρίαση υπ’ αρ. 150/
29-11-2021) για την έγκριση ίδρυσης εργαστηρίου με τίτ-
λο «Εργαστήριο Μη Καταστροφικών Ελέγχων (MEANDER 
NDT Lab)» στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πο-
λυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδο-
νίας.

13. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμα το π.δ. της 
παρ. 10 του άρθρου 28 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

14. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού 
και του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας, αποφασίζει:

Την ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Μη Κα-
ταστροφικών Ελέγχων (MEANDER NDT Lab)» στο Τμήμα 
Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ως εξής:

Άρθρο 1
 Ίδρυση

Ιδρύεται στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της 
Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μα-
κεδονίας Εργαστήριο με την επωνυμία «Εργαστήριο Μη 
Καταστροφικών Ελέγχων (MEANDER NDT Lab)», σύμφωνα 
με το άρθρο 28 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουρ-
γία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114) που καλύπτει τις ερευνητι-
κές και διδακτικές ανάγκες σε γνωστικό αντικείμενο της 
Κατεύθυνσης του Κατασκευαστικού Τομέα και συγκεκρι-
μένα σε θέματα που αφορούν τον Έλεγχο της δομικής 
ακεραιότητας των μεταλλικών και μη κατασκευών, χρήση 
Μη Καταστροφικών Μεθόδων για την μελέτη των υλικών, 
βελτιστοποίηση των υπαρχουσών μεθόδων ελέγχου, ανά-
πτυξη νέων τεχνολογιών ελέγχου, θεωρητική και πειραμα-
τική προσομοίωση, διενέργεια πειραματικών μετρήσεων.

Άρθρο 2 
Σκοπός

Το εργαστήριο έχει σκοπό:
1. Την κάλυψη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών 

αναγκών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, άλ-
λων Τμημάτων και Σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας καθώς και της τοπικής κοινωνίας σε επίπεδο 
περιφέρειας, σε θέματα που εμπίπτουν στα γνωστικά αντι-
κείμενα του Εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται 
στο άρθρο 1 του παρόντος.

2. Την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και τη 
διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας.

3. Τη συνεργασία με ερευνητικούς φορείς, ακαδημαϊκά 
ιδρύματα, οργανισμούς και φορείς ημεδαπής και αλλο-
δαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν και 
αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.

4. Την οργάνωση σεμιναρίων και συμποσίων και κάθε 
είδους επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση 
δημοσιεύσεων και εκδόσεων και τη συμμετοχή σε διεθνή 
και εθνικά ερευνητικά προγράμματα.

5. Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο 
π.δ. 159/1984 «Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα 
Πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής 
μορφής οργανισμούς» (Α΄ 53).

Άρθρο 3 
Προσωπικό

Το Εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη του Δ.Ε.Π. του 
Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών καθώς και άλλων 
Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, που 
κατέχουν θέσεις των οποίων το γνωστικό αντικείμενο 
εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα του 
εργαστηρίου, από μέλη του Ειδικού Διδακτικού Προσω-
πικού (Ε.ΔΙ.Π.) και του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού 
Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), καθώς και από μέλη του λοιπού 
επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού που τοπο-
θετούνται στο εργαστήριο σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατά-
ξεις» (Α΄ 114) (παρ. 4-5 του άρθρου 28).

Άρθρο 4 
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

1. Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος Δ.Ε.Π. του 
Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημί-
ου Δυτικής Μακεδονίας, με τριετή θητεία που δύναται 
να ανανεωθεί και που ορίζεται με απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσής του σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 1-3 του 
ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατά-
ξεις» (Α΄ 114).

2. Ο Διευθυντής του εργαστηρίου έχει την ευθύνη της 
ομαλούς και απρόσκοπτης λειτουργίας του εργαστηρίου 
μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ο συντονισμός του 
διδακτικού (προπτυχιακού και μεταπτυχιακού) και ερευ-
νητικού έργου του εργαστηρίου, η κατάρτιση και η υπο-
βολή αρμοδίως του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας 
του εργαστηρίου και η μέριμνα για την εφαρμογή του, η 
μέριμνα για την κατανομή των χώρων του εργαστηρίου, η 
στελέχωσή του με το αναγκαίο προσωπικό, η οικονομική 
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διαχείριση των πόρων του και η εισήγηση στη Γενική Συ-
νέλευση του τμήματος για τον ορισμό των υπευθύνων για 
τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό. Επιπλέον, 
ο Διευθυντής του εργαστηρίου υπογράφει κάθε έγγραφο 
που σχετίζεται με το εργαστήριο και είναι αρμόδιος για 
οποιαδήποτε θέμα που αφορά το εργαστήριο και δεν 
ανατίθεται ρητώς σε άλλο όργανο.

Άρθρο 5 
Εγκατάσταση - Λειτουργία

1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και σε χώρους που πα-
ραχωρούνται σ’ αυτό για την εγκατάσταση των οργάνων 
και του λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος 
για τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των 
ερευνητικών προγραμμάτων. Στον χώρο εγκατάστασης 
τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου.

2. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή 
κάθε εργασίας που γίνεται στο εργαστήριο στο πλαίσιο 
ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει 
αποφασιστεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη χρη-
σιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που δεν 
υπάρχει σχετική απόφαση.

3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων 
και υλικών που ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή των ερ-
γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους 
χώρους, καθώς και την προστασία των οργάνων και εγκα-
ταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες.

4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστηρίου 
επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους ερευνητές, 
που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση και 
εξουσιοδότηση από τον διευθυντή αυτού. Κινητά όργανα 
και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή ερ-
γασιών, επιστρέφονται μετά τη χρησιμοποίησή τους στην 
κατάσταση που είχαν παραδοθεί.

5. Με εισήγηση του Διευθυντή στη Γενική Συνέλευση 
του Τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων σε 
τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές δρα-
στηριότητες του εργαστηρίου (ακαδημαϊκοί υπότροφοι, 
έκτακτοι διδάσκοντες κτλ).

Άρθρο 6
Έσοδα και Πόροι του Εργαστηρίου

Η λειτουργία του εργαστηρίου θα γίνεται από ιδίους 
πόρους οι οποίοι θα προέρχονται από:

α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγ-
ματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων.

β. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων.

γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 
3 του π.δ. 159/1984.

δ. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από Διε-
θνείς Οργανισμούς, Δημόσιες ή Ιδιωτικές επιχειρήσεις και 
Νομικά ή Φυσικά Πρόσωπα.

ε. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που 
καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας για 
τους σκοπούς του εργαστηρίου.

στ. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 7
 Τηρούμενα βιβλία

Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακό-
λουθα βιβλία και στοιχεία: βαθμολόγιο φοιτητών, βιβλίο 
περιουσιακών στοιχείων, φάκελος οικονομικών στοιχείων 
κάθε έτους, κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδι-
κών και οργάνων, αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων, βι-
βλίο μεταβολών προσωπικού, πρωτόκολλο εισερχομένων 
και εξερχομένων εγγράφων. Με απόφαση του διευθυντή 
μπορεί να τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που 
προ βλέπεται από ειδικές διατάξεις ή κρίνεται απαραίτητο.

Άρθρο 8 
Τίτλος - Σφραγίδα

1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι: «Εργαστήριο Μη 
Καταστροφικών Ελέγχων (MEANDER NDT Lab)». Αυτός 
ο τίτλος, καθώς και τα στοιχεία του Διευθυντή του Εργα-
στηρίου αναγράφονται στους χώρους που είναι εγκατε-
στημένο και δραστηριοποιείται το Εργαστήριο.

2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία 
του στρογγυλή σφραγίδα που αναγράφει στον εξωτερικό 
κύκλο «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και στον 
εσωτερικό «Εργαστήριο Μη Καταστροφικών Ελέγχων», 
έχει ως έμβλημα στα έγγραφά του το αντίστοιχο του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και η συντομογραφία 
του είναι «MEANDER NDT Lab».

3. Ανάλογη σφραγίδα, με τα στοιχεία στην αγγλική 
γλώσσα, χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για την ξενόγλωσση 
αλληλογραφία του και τα έγγραφά του. Η ονομασία του 
εργαστηρίου στα αγγλικά ορίζεται ως «MEANDER Non 
Destructive Testing Laboratory» και η συντομογραφία του 
ως «MEANDER NDT Lab».

Άρθρο 9 
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Κοζάνη, 13 Δεκεμβρίου 2021 

Ο Πρύτανης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

Ι

Αριθμ. 75633 (4)
Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης των 

υπαλλήλων της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων 

Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας για το Α΄ 

εξάμηνο του οικονομικού έτους 2022.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 3329/2005 όπως τροποποιήθηκε με τον 

ν. 3527/2007 (Α΄ 25).
2. Τον ν. 4238/2014 (Α΄ 38).



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 82705Τεύχος B’ 6488/31.12.2021

3. Τον ν. 4354/2015 (Α΄ 176) και συγκεκριμένα του 
άρθρου 20 σχετικά με «Αποζημίωση για εργασία καθ’ 
υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου- αποζημίωση για 
εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου».

4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή θα προκληθεί 
δαπάνη ύψους εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιάδων τριακο-
σίων τριάντα ευρώ (188.330,00€), η οποία θα βαρύνει 
τον προϋπολογισμό της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων 
Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας (ΚΑΕ 0261α) και 
(ΚΑΕ 9416ε).

5. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλή-
λων της Κεντρικής Υπηρεσίας της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννή-
σου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, λόγω 
των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση εκατόν ενε-
νήντα (190) υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας της 
6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων 
Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας και μέχρι είκοσι 
δύο χιλιάδες οκτακόσιες (22.800) ώρες, οι οποίες δεν θα 
υπερβαίνουν τις εκατόν είκοσι (120) ώρες το εξάμηνο ανά 
υπάλληλο, για το Α΄ εξάμηνο του οικονομικού έτους 2022.

Η απασχόληση των παραπάνω υπαλλήλων κρίνεται 
αναγκαία, για την αντιμετώπιση πραγματικών, επειγου-
σών υπηρεσιακών αναγκών που θα παρουσιαστούν, και 
πιο συγκεκριμένα:

1. Παρακολούθηση υπηρεσιακής κατάστασης του 
προσωπικού πρώην ΕΟΠΥΥ και του προσωπικού των 
Κέντρων Υγείας και Περιφερειακών Ιατρείων τους στην 
οργανωτική δομή της 6ης ΥΠΕ (περίπου 6000 εργαζο-
μένων συνολικά).

2. Αξιολόγηση του ιατρικού προσωπικού των ΚΥ (πρώ-
ην ΜΥ του ΕΟΠΥΥ) και την ένταξή τους στον κλάδο ΕΣΥ.

3. Στα πλαίσια υλοποίησης του αρ.106 του ν.4461/2017, 
συγκροτούνται με Απόφαση Διοικητή 6ης ΥΠΕ Τοπικές 
Μονάδες Υγείας. Η Διοίκηση της 6ης ΥΠΕ αναλαμβάνει 
την υλοποίηση προσλήψεων για τη στελέχωσή τους, ενώ 
μεριμνά και για τη υλικοτεχνική τους υποδομή.

4. Μετατάξεις, Αποσπάσεις, Μετακινήσεις Ιατρικού και 
λοιπού προσωπικού των αποκεντρωμένων μονάδων και 
των Νοσοκομείων αρμοδιότητας της 6ης ΥΠΕ.

5. Υλοποίηση πληροφοριακού συστήματος της Διεύ-
θυνσης Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού για όλα τα 
Κέντρα Υγείας και Κέντρα Υγείας (πρώην ΜΥ ΕΟΠΥΥ).

6. Συλλογικά Όργανα-Διαδικασία Εκλογών (Ορισμός 
Εισηγητών για κρίσεις ιατρών ΕΣΥ, Επιστημονικά Συμ-
βούλια, Πειθαρχικό Συμβούλιο Ιατρών κ.α.).

7. Ορισμό Διευθυντών Ιατρικής Υπηρεσίας Νοσοκο-
μείων και Συντονιστών Επιστημονικής Λειτουργίας ΚΥ.

8. Θέματα Αγροτικών Ιατρών (διορισμοί, αποσπάσεις, 
παρατάσεις κ.λπ.).

9. Αναφορές-καταγγελίες πολιτών, προσωπικού.
10. Πειθαρχικές υποθέσεις όλου του προσωπικού των 

Φορέων ευθύνης της Υ.ΠΕ. (ΕΔΕ, πορίσματα, παραπο-
μπές).

11. Παρακολούθηση και τήρηση στοιχείων υποθέσεων 
στα Διοικητικά Εφετεία.

12. Προγραμματισμός Προσλήψεων και προσλήψεις 
προσωπικού των Νοσοκομείων και των αποκεντρωμένων 
μονάδων (Κ.Υ. και ΚΥ (πρώην Μ.Υ. ΕΟΠΥΥ) της 6ης ΥΠΕ.

13. Συγκρότηση Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας.

14. Προσλήψεις Επικουρικού Προσωπικού σύμφωνα μα 
τις διατάξεις του ν. 4052/2012 (διαχείριση και αξιολόγηση 
αιτήσεων κατάρτιση καταλόγων και έκδοση αποφάσεων).

15. Κατάρτιση και τήρηση του καταλόγου των Επικου-
ρικών Ιατρών όλων των Φ.Π.Υ.Υ. αρμοδιότητας 6ης Υ.ΠΕ.

16. Πρόσληψη επικουρικών Ιατρών.
17. Συγκρότηση και γραμματειακή υποστήριξη όλων 

των Συμβουλίων που προβλέπονται από τις διατάξεις 
του ν. 4368/2016.

18. Συμβολή στην ηλεκτρονική καταγραφή του προσω-
πικού όλων των φορέων μας και μηναία παρακολούθηση 
μεταβολών.

19. Παρακολούθηση υπηρεσιακής κατάστασης, με-
ταβολών και θεμάτων που αφορούν το προσωπικό της 
Κεντρικής Υπηρεσίας της 6ης ΥΠΕ, του προσωπικού και 
επικουρικών ιατρών των, Κ.Υ και ΚΥ (πρώην ΜΥ ΕΟΠΥΥ)., 
Π.Π.Ι και Π.Ι. της 6ης Υ.ΠΕ.

20. Προγραμματισμός εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 
και συμμετοχή σε αυτές των υπαλλήλων της 6ης ΥΠΕ, 
των αποκεντρωμένων μονάδων και των Νοσοκομείων.

21. Τήρηση Μητρώου Αποκλειστικών Νοσοκόμων και 
κατάρτιση ονομαστικών πινάκων μετά.

22. Πρόσληψη - Παρακολούθηση και έλεγχος ανέρ-
γων μέσω κοινωφελούς εργασίας (ΕΣΠΑ) στην Κεντρική 
Υπηρεσία και στις αποκεντρωμένες δομές της 6ης Υγει-
ονομικής Περιφέρειας.

23. Αρμοδιότητες που προκύπτουν από τις διατάξεις 
του ν.4368/2016 (Α΄ 21) και του ν. 4461/2017 (Α΄ 38).

24. Αρμοδιότητες για μοριοδότηση - επιλογή - πρόσλη-
ψη πάσης φύσεως προσωπικού.

25. Σειρά νέων αρμοδιοτήτων μετά τις τελευταίες με-
ταρρυθμίσεις του Υπουργείου Υγείας.

26. Οργανισμοί Νοσοκομείων, Κέντρων Υγείας, Κέ-
ντρων Ψυχικής Υγείας.

27. Τροποποιήσεις θέσεων Προσωπικού Ιατρικού, Νο-
σηλευτικού.

28. Εγκρίσεις σκοπιμότητας για νέες δομές.
29. Ανάπτυξη, λειτουργία κατάργηση Μονάδων, Τμη-

μάτων.
30. Άδειες λειτουργίας Εργαστηρίων, Ιοντιζουσών Ακτι-

νοβολιών, Ακτινοπροστασία.
31. Νοσοκομειακά Απόβλητα, Απόβλητα Ακτινολογι-

κών.
32. Παρακολούθηση του Συστήματος ΕSY.net και επε-

ξεργασία δεδομένων.
33. Τη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την προ-

μήθεια προϊόντων, μηχανημάτων και υπηρεσιών, κινητών 
και ακινήτων πραγμάτων από τη Διοίκηση της ΥΠΕ και 
των Μονάδων ευθύνης της.

34. Η σύνταξη μελετών, εισηγήσεων, τεχνικών εκθέσε-
ων και γνωματεύσεων, για οποιοδήποτε τεχνικό θέμα, 
που αφορά οποιοδήποτε κινητό και ακίνητο στοιχείο, που 
ανήκει ή πρόκειται να αποκτηθεί από την ΥΠΕ και τους 
Φορείς ευθύνης της, κατόπιν αιτήματος του Διοικητού 
αυτής ή του Δ.Σ. των Φορέων περιοχής ευθύνης της ΥΠΕ.

35. Στην εκτέλεση τεχνικών έργων, στην επισκευή και 
τη συντήρηση όλων των κινητών και ακινήτων περιουσια-
κών στοιχείων και των Φορέων περιοχής ευθύνης της ΥΠΕ.

36. Στην υποστήριξη προγραμμάτων του ΚΕΕΛΠΝΟ.
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37. Αποδοχή, συντονισμός και διεκπεραίωση Δωρεών 
του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Οργανισμού των ορθοδό-
ξων (IOCC).

38. Θέματα νοσοκομειακών Λοιμώξεων.
39. Προώθηση δράσεων εθελοντικής αιμοδοσίας.
40. Θέματα Ε.Κ.Ε.Π.Υ.
41. Στη συμμετοχή της Υπηρεσίας ή υπαλλήλων αυτής 

σε Επιτροπές κατάρτισης αυτοψίας, πραγματογνωμο-
σύνης, κατάρτισης κτιριολογικών προγραμμάτων, αξι-
οποίησης κινητής και ακίνητης περιουσίας της ΥΠΕ και 
των Φορέων αυτής, σε διαγωνισμούς για την προμήθεια 
πάσης φύσεως κινητών και ακινήτων πραγμάτων, μηχα-
νημάτων, εγκαταστάσεων.

42. Στον έλεγχο, επίβλεψη και παραλαβή κάθε τεχνικού 
έργου και προμήθειας υπηρεσιών, μηχανημάτων, κινητών 
και ακινήτων στοιχείων.

43. Υποστήριξη και τον έλεγχο της οικονομικής λει-
τουργίας της ΥΠΕ και των εποπτευόμενων ΦΠΥΥKA. 
Η αρμοδιότητα αυτή κατανέμεται στα τμήματα της ως 
ακολούθως:

44. Συντάσσει τον προϋπολογισμό, απολογισμό, ισο-
λογισμό της Y.ΠE. και έχει όλες τις αρμοδιότητες οικονο-
μικής υποστήριξης των Διευθύνσεων της. Ειδικότερα: 
Μεριμνά για την εκκαθάριση και την καταβολή των τα-
κτικών και πρόσθετων αποδοχών του προσωπικού της 
Υ.ΠΕ. και διενεργεί τις πάσης φύσεως πληρωμές, τηρεί 
τα προβλεπόμενα λογιστικά βιβλία, στοιχεία και λογα-
ριασμούς και μεριμνά για την εκκαθάριση και καταβολή 
των λειτουργικών και λοιπών δαπανών της.

45. Παρακολουθεί και παρεμβαίνει στη σύνταξη των 
προϋπολογισμών και των τροποποιήσεων αυτών των 
ΦΠΥΥKA της Περιφέρειας και μεριμνά για τον έλεγχο της 
εκτέλεσης των ανωτέρω προϋπολογισμών σε μηνιαία 
και ετήσια βάση.

46. Ελέγχει τους Απολογισμούς και Ισολογισμούς των 
ΦΠΥΥΚΑ της ΥΠΕ.

47. Αξιολογεί τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχεί-
ων των ΦΠΥΥKA της ΥΠΕ.

48. Μεριμνά για την εφαρμογή του διπλογραφικού λο-
γιστικού συστήματος και της αναλυτικής λογιστικής από 
τους ΦΠΥΥKA της ΥΠΕ.

49. Διεκπεραιώνει τη διαδικασία χορήγησης και πληρω-
μής των επιχορηγήσεων που δίνονται από τη Διοίκηση 
της Υ.ΠΕ. στους εποπτευόμενους φορείς της.

50. Συγκεντρώνει και επεξεργάζεται τα οικονομικά 
στοιχεία των εποπτευόμενων ΦΠΥΥΚΑ.

51. Διεκπεραιώνει τις απαιτούμενες διαδικασίες για τις 
προμήθειες της Υ.ΠΕ.

52. Συγκεντρώνει τα Προγράμματα Προμηθειών όλων 
των ΦΠΥΥKA της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, κα-
θώς και τις τροποποιήσεις τους, και τα αξιολογεί, ελέγχει 
και ενοποιεί. Επίσης, μπορεί να διενεργεί διαγωνισμούς 
κατά τις κείμενες διατάξεις.

53. Διενέργεια ενιαίων διαγωνισμών.
54. Συλλογή και εισαγωγή στοιχείων για το Γ.Λ.Κ. και το 

Υπουργείο Υγείας.
55. Συγκρότηση και λειτουργία Συμβουλίων Κρί-

σεων και Επιλογής Ιατρών ΕΣΥ, δυνάμει του αρ. 7 του 
ν. 4498/2017.

56. Σύσταση και λειτουργία Τοπικών Μονάδων Υγεί-
ας (ΤΟΜΥ) της 6ης ΥΠΕ, δυνάμει των διατάξεων του 
ν. 4486/2017.

57. Σύσταση Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας καθώς και 
τα τρία τμήματα αυτής, μεταξύ των οποίων κατανέμονται 
οι αρμοδιότητές της, στις Διοικήσεις των Υγειονομικών 
Περιφερειών, δυνάμει του άρθρου 8 του Ν.4675/2020.

58. Διαχείριση ΕΣΠΑ 2014-2020 «Ενίσχυση των Φορέων 
Υγείας με Επικουρικό Προσωπικό για την ανταπόκριση 
στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19» στην 6η 
Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, 
Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας.

59. Τη συνολική Εποπτεία, συντονισμό, παρακολούθη-
ση του Προγράμματος Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων και 
την απονομή τίτλου αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 58 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104).

60. Συλλογή στοιχείων προσωπικού από Νοσοκομεία 
και Κέντρα Υγείας αρμοδιότητας 6ης Υ.ΠΕ. για τον εμβο-
λιασμό των υγειονομικών.

61. Σχεδιασμός και συντονισμός για την ανάπτυξη εμ-
βολιαστικών κέντρων στα Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας 
αρμοδιότητας 6ης Υ.ΠΕ.

62. Σχεδιασμός και συντονισμός εμβολιασμού στα νη-
σιά λόγω της καλοκαιρινής περιόδου.

63. Ανάπτυξη νέων εμβολιαστικών γραμμών σε Νοσο-
κομεία και Κέντρα Υγείας κατά την εξέλιξη του εμβολια-
σμού από τους φορείς.

64. Αποφάσεις αναστολής καθηκόντων για επιτακτικούς 
λόγους προστασίας της Δημόσιας Υγείας, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 (ΦΕΚ 130/
Α΄/2021), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 36 
του ν.4829/2021 (Α΄ 166), καθώς και άρσεις αναστολών.

65. Συγκροτήσεις Επιτροπών για απαλλαγή από την 
υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού των υπαλλήλων των 
δομών παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Κέ-
ντρων Υγείας και ΤΟ.Μ.Υ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 206 του ν. 4820/2021.

66. Διαχείριση, παρακολούθηση και συλλογή στοιχεί-
ων αναφορικά με καταγγελίες για ψευδή Πιστοποιητικά 
εμβολιασμού και νόσησης.

67. Σύναψη συμβάσεων με ιδιώτες Ιατρούς για παροχή 
υπηρεσιών στους Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.

68. Σύναψη συμβάσεων με ιδιώτες Ιατρούς για εμβο-
λιασμούς κατ΄οίκον και στα Ιατρεία.

Η υπερωριακή απασχόληση των παραπάνω υπαλλή-
λων θα πραγματοποιείται από Δευτέρα έως Παρασκευή 
από 15:30-22:00.

Υπεύθυνη παρακολούθησης της υλοποίησης υπερωρι-
ακής απασχόλησης ορίζεται η κα Καρούνη Χαριτίνη, Προ-
ϊσταμένη του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων.

Η δαπάνη που προκύπτει από την ανωτέρω υπερωρια-
κή απασχόληση δεν υπερβαίνει το ύψος της εγγεγραμμέ-
νης πίστωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.

Η απόφαση ισχύει από της δημοσιεύσεώς της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Πάτρα, 9 Δεκεμβρίου 2021

Ο Διοικητής 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΒΕΛΗΣ
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 

Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02064883112210008*
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