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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
13 Αυγούστου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Συμπλήρωση της υπό στοιχεία 85980/Δ2/03-072020 υπουργικής απόφασης «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου» (Β’ 2737).

2

Χορήγηση άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης
Επιπέδου ENA με διακριτικό τίτλο «ΑΝΥΦΑΝΤΗ Ν.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - OPENING 23 - Κ.Δ.Β.Μ. 1» του φορέα
«ΑΝΥΦΑΝΤΗ Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ».

3

Τροποποίηση άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης
Επιπέδου ΔΥΟ με διακριτικό τίτλο «ΚΑΛΑΘΑΚΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ - KAPPA STUDIES - Κε.Δι.Βι.Μ2» του
φορέα «ΚΑΛΑΘΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ» λόγω επέκτασης και αλλαγής χρήσης (αναμόρφωσης) υπάρχουσας δομής.

4

Ένταξη της Αλεξανδράκη Μαρίας του Εμμανουήλ, υπηρετούντος μέλους της κατηγορίας Ειδικού
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.)
στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας σε κενή οργανική
θέση της κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού
Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.)».

5

Ένταξη της Αλεξίου Ειρήνης του Σπυρίδωνα, υπηρετούντος μέλους της κατηγορίας Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας σε κενή οργανική θέση
της κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.).

6

Ανάθεση αρμοδιοτήτων της Συγκλήτου στο Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Πατρών.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 94222/Δ2
(1)
Συμπλήρωση της υπό στοιχεία 85980/Δ2/03-072020 υπουργικής απόφασης «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου» (Β’ 2737).
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2817/2000

Αρ. Φύλλου 3782

«Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» (Α’ 78).
2) Τις διατάξεις της περ. ζ της παρ. 2 του άρθρου 42
του ν. 4186/2013 (Α’ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως προστέθηκε με την περ. α της παρ. 4 του άρθρου 39 του
ν. 4403/2016 (Α’ 125).
3) Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3966/2011
«Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και
Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» (Α’ 118).
4) Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις»
(Α’ 38).
5) Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 111).
6) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98),
όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου
119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
7) Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
8) Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
9) Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
10) Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
11) Την υπό στοιχεία 168/Υ1/08-01-2021 απόφαση του
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’ 33).
12) Την υπό στοιχεία 85980/Δ2/03-07-2020 υπουργική
απόφαση «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού
Λυκείου» (Β’ 2737).
13) Την υπ’ αρ. 20/22-04-2021 πράξη του Δ.Σ. του
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
14) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη, σύμφωνα με την υπό στοιχεία
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Φ.1/Γ/394/72426/Β1/18-06-2021 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:
Συμπληρώνουμε την υπό στοιχεία 85980/Δ2/03-07-2020
υπουργική απόφαση «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου» (Β’ 2737) ως προς τις αναθέσεις
υλοποίησης των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων στο Γυμνάσιο,
ως εξής:
Α’ Ανάθεση:
ΠΕ08 (ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ)
ΠΕ11 (ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ)
ΠΕ78 (ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ)
ΠΕ79 (ΜΟΥΣΙΚΗΣ)
ΠΕ80 (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ)
ΠΕ81 (ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ)
ΠΕ82 (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ)
ΠΕ83 (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ)
ΠΕ84 (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ)
ΠΕ85 (ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)
ΠΕ88 (ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)
ΠΕ86 (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ)
ΠΕ89 (ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ)
ΠΕ91 (ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ)
Β’ Ανάθεση:
Όλες οι άλλες ειδικότητες
Ειδικά για την Γ’ Γυμνασίου και την Θεματική Ενότητα Δημιουργώ και Καινοτομώ - Δημιουργική Σκέψη και
Πρωτοβουλία, ο Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός ανατίθεται σε όλες/όλους τους εκπαιδευτικούς που
υπηρετούν στην οικεία σχολική μονάδα με την ακόλουθη
σειρά προτεραιότητας:
Α. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό προσανατολισμό.
Β. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό προσανατολισμό.
Γ. Εκπαιδευτικοί που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού ειδίκευσης του Σ.Υ.Π./ΠΕΣΥΠ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Δ. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι πιστοποιητικού ειδικού προγράμματος μεταπτυχιακού επιπέδου στη Συμβουλευτική
και στον Επαγγελματικό προσανατολισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων χρονικής διάρκειας
1.000 ωρών.
Ε. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι πιστοποιητικού ειδικού προγράμματος επιμόρφωσης στη Συμβουλευτική και στον
Επαγγελματικό προσανατολισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων χρονικής διάρκειας 520 ωρών ή
πιστοποιητικό προγράμματος κατάρτισης στην τεκμηρίωση πληροφοριακού υλικού Σ.Ε.Π. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων χρονικής διάρκειας 660 ωρών.
ΣΤ. Εκπαιδευτικοί που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού
πεντάμηνου σεμιναρίου επιμόρφωσης στελεχών στον
Σ.Ε.Π.
Ζ. Εκπαιδευτικοί που έχουν πτυχίο ΑΣΕΤΕΜ - ΣΕΛΕΤΕ/
ΑΣΠΑΙΤΕ, πιστοποιητικό ΕΠΠΑΙΚ, ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ.
Η. Εκπαιδευτικοί που έχουν παρακολουθήσει ολιγοήμερα σεμινάρια Σ.Ε.Π.
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Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος
2021-2022.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Ιουλίου 2021
Η Υφυπουργός
ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ
Ι

Αριθμ. 91914/K6
(2)
Χορήγηση άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης
Επιπέδου ENA με διακριτικό τίτλο «ΑΝΥΦΑΝΤΗ
Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - OPENING 23 - Κ.Δ.Β.Μ. 1» του φορέα «ΑΝΥΦΑΝΤΗ Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ».
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012
και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2013-2016», άρθρο πρώτο, παρ. Θ, (Α’ 222).
2. Τις περ. α’ και δ’ της παρ. 17 του άρθρου 169 του
ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση 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 περ. δ’ προστέθηκε με
το άρθρο 98 του ν. 4790/2021 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις 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 ζητήματα (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 (Ενσωμάτωση 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
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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
απόφαση 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 άρθρου πρώτου
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 Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
10. Την υπό στοιχεία 122600/Γ1/2019 (ΥΟΔΔ 513) απόφαση «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
11. Την υπό στοιχεία Κ1/143686/21-10-2020 αίτηση
του φυσικού προσώπου με την επωνυμία «ΑΝΥΦΑΝΤΗ
Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ» με τα συνημμένα δικαιολογητικά.
12. Τη θετική διατύπωση γνώμης του Δ.Σ. του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού 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/19732/27-05-2021 απόφασή του, της υπ’ αρ.
448/27-05-2021 συνεδρίασης.
13. Την υπό στοιχεία Κ6/88882/21-07-2021 δήλωση
του αιτούντος φυσικού προσώπου με την επωνυμία
«ΑΝΥΦΑΝΤΗ Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ» ότι επιθυμεί την εξέταση
της υπό στοιχεία Κ1/143686/21-10-2020 αίτησής του,
όπως έχει υποβληθεί και σύμφωνα με τις διατάξεις που
ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.
14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τη χορήγηση άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα με διακριτικό τίτλο «ΑΝΥΦΑΝΤΗ Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - OPENING 23 - Κ.Δ.Β.Μ. 1» και κωδικό 211+ΑΠ,
στο φυσικό πρόσωπο με την επωνυμία «ΑΝΥΦΑΝΤΗ Ν.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ» με δομή στη διεύθυνση ΕΓΝΑΤΙΑΣ 64, ΤΚ.
54624, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, με δυναμικότητα 19 άτομα, χωρίς
πρόσβαση ΑμεΑ.
Στην παρούσα προσαρτάται η υπό στοιχεία ΔΑ/19732/
27-05-2021 απόφαση του Δ.Σ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π περί θετικής διατύπωσης γνώμης ως προς τη συνδρομή των
κτιριολογικών προϋποθέσεων του Κέντρου Διά 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 χορήγηση της παρούσας άδειας υπόκειται στην υποχρέωση μετατροπής

51489

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 Δια 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, 27 Ιουλίου 2021
Ο Γενικός Γραμματέας
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και
Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ
Ι

Αριθμ. 91947/Κ6
(3)
Τροποποίηση άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης
Επιπέδου ΔΥΟ με διακριτικό τίτλο «ΚΑΛΑΘΑΚΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ - KAPPA STUDIES - Κε.Δι.Βι.Μ2» του
φορέα «ΚΑΛΑΘΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ» λόγω επέκτασης και αλλαγής χρήσης (αναμόρφωσης) υπάρχουσας δομής.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012
και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2013-2016», άρθρο πρώτο, παρ. Θ, (Α’ 222).
2. Τις περ. α’ και δ’ της παρ. 17 του άρθρου 169 του
ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση 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 περ. δ’ προστέθηκε με
το άρθρο 98 του ν. 4790/2021 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις 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 ζητήματα (Α’ 48).
3. Τις διατάξεις του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις
(Α’ 193).
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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 (Ενσωμάτωση 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
απόφαση 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 άρθρου πρώτου
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 Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
10. Την υπό στοιχεία 122600/Γ1/2019 (ΥΟΔΔ 513) απόφαση «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
11. Την άδεια Κέντρου Δια Βίου Μάθησης επιπέδου
ΔΥΟ με διακριτικό τίτλο «ΚΑΛΑΘΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣKAPPA STUDIES - Κε.Δι.Βι.Μ2» και κωδικό 2000483 που
εκδόθηκε με την απόφαση της υπ’ αρ. 247/15-12-2016
συνεδρίασης του Δ.Σ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π και χορηγήθηκε
στο φυσικό πρόσωπο με την επωνυμία «ΚΑΛΑΘΑΚΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ», όπως ισχύει.
12. Την υπό στοιχεία 96628/Κ1/21-07-2020 αίτηση του
φυσικού προσώπου με την επωνυμία «ΚΑΛΑΘΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ», με τα συνημμένα δικαιολογητικά.
13. Τη θετική διατύπωση γνώμης του Δ.Σ. του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού 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/12836/15-04-2021 απόφασή του, της υπ’ αρ.
443/14-04-2021 συνεδρίασης.
14. Την υπό στοιχεία 82154/Κ6/08-07-2021 δήλωση
του αιτούντος φυσικού προσώπου με την επωνυμία «ΚΑΛΑΘΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ» ότι επιθυμεί την εξέταση της
υπό στοιχεία 96628/Κ1/21- 07-2020 αίτησής του, όπως
έχει υποβληθεί και σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν
κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.
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15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης
Επιπέδου Δύο με διακριτικό τίτλο «ΚΑΛΑΘΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ - KAPPA STUDIES - Κε.Δι.Βι.Μ2» και κωδικό 2000483,
στο φυσικό πρόσωπο με την επωνυμία «ΚΑΛΑΘΑΚΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ» λόγω επέκτασης και αλλαγής χρήσης (αναμόρφωσης) υπάρχουσας δομής στη διεύθυνση ΚΟΚΚΙΝΗ
ΧΑΝΙ, ΤΚ. 71500, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, με δυναμικότητα 592 άτομα,
με πρόσβαση ΑμεΑ.
Στην παρούσα προσαρτάται η υπό στοιχεία
ΔΑ/12836/15-04-2021 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
παρούσας 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, 27 Ιουλίου 2021
Ο Γενικός Γραμματέας
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και
Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ
Ι

Αριθμ. 14026/21/ΓΠ1
(4)
Ένταξη της Αλεξανδράκη Μαρίας του Εμμανουήλ, υπηρετούντος μέλους της κατηγορίας Ειδικού
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.)
στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας σε κενή οργανική
θέση της κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού
Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.)».
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπ’ όψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 83/1984 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας» (Α΄ 31).
2. Τις διατάξεις του π.δ. 167/1988 «Ίδρυση θέσεων
Ε.Ε.Π. και Ε.Δ.Τ.Π. στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας» (Α΄ 76).
3. Τις διατάξεις των άρθρων 29 και 79 του ν. 4009/2011
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων» (Α΄ 195).
4. Τις διατάξεις της περ. 2 της παρ. 3 του άρθρου 68
του ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυ-
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ρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και
της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις
αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων» (Α΄ 32).
5. Τις διατάξεις των παρ. 18 και 20 του άρθρου 8 του
ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 9 του
άρθρου 2 του ν. 4076/2012 (Α΄ 159).
6. Την υπ’ αρ. 2702/05-03-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΣ469Β7Ξ-ΧΧΕ)
Διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη για την αυτοδίκαια μετατροπή των θέσεων Ε.Ε.ΔΙ.Π, κλάδου ΙΙ σε θέσεις Ε.ΔΙ.Π.
7. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 55 του
ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων
εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις» (Α΄ 118), όπως
αντικαταστάθηκε με τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 27 του
ν. 4386/2016 (Α΄ 83).
8. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 27 του
ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 83).
9. Την υπό στοιχεία 126603/Ζ2/29-7-2016 εγκύκλιο
του ΥΠ.Π.Ε.Θ..
10. Την υπό στοιχεία 127422/Ζ1/26-7-2018 (ΥΟΔΔ 463)
διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων για την εκλογή Πρύτανη του Π.Θ.
11. Το υπό στοιχεία 143349/Ζ2/21-10-2020 έγγραφο
του ΥΠΑΙΘ «Σχετικά με εντάξεις διοικητικού προσωπικού
και μελών ΕΤΕΠ σε θέσεις ΕΔΙΠ».
12. Το γεγονός ότι η ανωτέρω διορίσθηκε με την
υπ’ αρ. 1021/24-02-2016 (Γ΄ 252) πράξη του Προέδρου
του ΤΕΙ Θεσσαλίας, σε κενή οργανική θέση Ε.Τ.Ε.Π, κλάδου ΤΕ1, με δοκιμαστική διετή θητεία στο Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων (με έδρα την Καρδίτσα) της Σχολής
Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και
Διατροφής (ΣΤΕΓ και Τ.Τ. και Δ.) του ΤΕΙ Θεσσαλίας, της
κατηγορίας ΤΕ, και ανέλαβε καθήκοντα την 08-04-2016.
13. Την υπ’ αρ. 5042/19-09-2017 πράξη του Πρύτανη
του ΤΕΙ Θεσσαλίας με την οποία διαπιστώθηκε η κατάταξη της Αλεξανδράκη Μαρίας του Εμμανουήλ, μέλος
ΕΤΕΠ κλάδου ΤΕ1 στον κλάδο ΠΕ18 από 02-03-2017
(ημερομηνία υποβολής της αίτησης).
14. Την υπ’ αρ. 2408/17-09-2018 απόφαση του Πρύτανη του ΤΕΙ Θεσσαλίας με την οποία το μέλος ΕΤΕΠ
Αλεξανδράκη Μαρία μονιμοποιήθηκε από 08-04-2018
διότι συμπλήρωσε ευδόκιμα την προβλεπόμενη από το
νόμο διετή δοκιμαστική θητεία.
15. Την υπό στοιχεία 3731/19/ΓΠ/20-2-2019 (Γ΄ 451)
πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με
την οποία μεταφέρθηκε αυτοδίκαια στο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας και εντάχθηκε στο Γενικό Τμήμα, με έδρα τη
Λάρισα, αναδρομικά από 29-1-2019 (ν. 4589/2019 - Α΄ 13).
16. Την υπό στοιχεία 21726/19/ΓΠ1/17-09-2019
(Γ΄ 1943) πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με την οποία μετακινήθηκε σε μόνιμη τακτική
θέση ΕΤΕΠ κλάδου ΠΕ18 του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ανέλαβε καθήκοντα την
01-11-2019.
17. Την υπ’ αρ. 312/23-12-2019 (υπ’ αρ. 214/4-12-2019
Τμ. Ε.Ζ.Π.) αίτηση της Αλεξανδράκη Μαρίας, μόνιμου
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μέλους ΕΤΕΠ, ΠΕ κατηγορίας, της Σχολής Γεωπονικών
Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προς την Κοσμητεία της εν λόγω Σχολής.
18. Την απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών στην υπ’ αρ. α.α 6/19-06-2020 συνεδρίασή της για τον ορισμό Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής.
19. Την υπ’ αρ. 149/9-9-2020 απόφαση του Κοσμήτορα
της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών με την οποία ορίστηκε η συγκρότηση τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής.
20. Την υπ’ αρ. 179/23-11-2020 εισήγηση των μελών
της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
21. Την απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών στην υπ’ αρ. 1/25-11-2020 συνεδρίασή
της για την ένταξη της Αλεξανδράκη Μαρίας σε θέση
Ε.ΔΙ.Π.
22. Την απόφαση της Συγκλήτου στην υπ’ αρ. 249/
26-03-2021 συνεδρίασή της για την μεταφορά μιας (1)
κενής οργανικής θέσης της κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π. από το
ΑΕΙ στο Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής της Σχολής
Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
23. Την από 18-05-2021 «Έκθεση προκαλούμενης
δαπάνης για ένταξη σε κατηγορία ΕΔΙΠ» του Τμήματος
Μισθοδοσίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
24. Την υπό στοιχεία 2/9854/ΔΠΓΚ/6-2-2017 (ΑΔΑ:
ΩΖ18Η-563) εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ.
25. Το υπό στοιχεία 64944/Β1/4-6-2021 έγγραφο της
Δ/νσης Τακτικού Προϋπολογισμού ΜΠ.Δ.Σ. της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υ.ΠΑΙ.Θ.
26. Το υπό στοιχεία 86601/Ζ2/16-07-2021 έγγραφο
του Τμήματος Β’ Λοιπού Διδακτικού Προσωπικού της
Διεύθυνσης Προσωπικού Ανώτατης Εκπαίδευσης του
Υ.Π.ΑΙ.Θ.
27. Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου της Αλεξανδράκη Μαρίας, αποφασίζουμε:
την ένταξη της Αλεξανδράκη Μαρίας του Εμμανουήλ, μόνιμου μέλους της κατηγορίας Ειδικού Τεχνικού
Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), ΠΕ κατηγορίας
της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστήμιου
Θεσσαλίας, σε κενή οργανική θέση της κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), ΠΕ κατηγορίας, για εργαστηριακό - εφαρμοσμένο διδακτικό έργο,
του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής της ίδιας
Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, επειδή είναι κάτοχος συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών κατά το
χρόνο υποβολής της αίτησής της και διαθέτει τα προβλεπόμενα στην παρ. 2γ του άρθρου 29 του ν. 4009/2011,
όπως ισχύει σήμερα, τυπικά προσόντα, σύμφωνα με την
παρ. 5 του άρθρου 27 του ν. 4386/2016.
Η θέση που κατείχε η ανωτέρω ως μέλος της κατηγορίας Ε.Τ.Ε.Π. καταργείται.
Η διανυθείσα προϋπηρεσία της ανωτέρω λαμβάνεται
υπόψη για κάθε υπηρεσιακή και μισθολογική συνέπεια.
(Αρ. βεβ. της Διεύθυνσης Εκκαθάρισης Αποδοχών
και Λοιπών Επιδομάτων της Γ.Δ.Ο.Υ./Υ.ΠΑΙ.Θ.: 4216/Β3/
15-07-2021).
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1063189911/4-3-2020).
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λάρισα, 28 Ιουλίου 2021
Ο Πρύτανης
ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ
Ι

Αριθμ. 14024/21/ΓΠ1
(5)
Ένταξη της Αλεξίου Ειρήνης του Σπυρίδωνα, υπηρετούντος μέλους της κατηγορίας Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας σε κενή οργανική θέση
της κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.).
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπ’ όψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 83/1984 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας» (Α΄ 31).
2. Τις διατάξεις του π.δ. 167/1988 «Ίδρυση θέσεων
Ε.Ε.Π. και Ε.Δ.Τ.Π. στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας» (Α΄ 76).
3. Τις διατάξεις των άρθρων 29 και 79 του ν. 4009/2011
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων» (Α΄ 195).
4. Τις διατάξεις της περ. 2 της παρ. 3 του άρθρου 68
του ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και
της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις
αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων» (Α΄ 32).
5. Τις διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 8 και 20 του
ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 9 του
άρθρου 2 του ν. 4076/2012 (Α΄ 159).
6. Την υπ’ αρ. 2702/05-03-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΣ469Β7Ξ-ΧΧΕ)
Διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη για την αυτοδίκαια μετατροπή των θέσεων Ε.Ε.ΔΙ.Π, κλάδου ΙΙ σε θέσεις Ε.ΔΙ.Π.
7. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 55 του
ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων
εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις» (Α΄ 118), όπως
αντικαταστάθηκε με τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 27 του
ν. 4386/2016 (Α΄ 83).
8. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 27 του
ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 83).
9. Την υπό στοιχεία 126603/Ζ2/29-7-2016 εγκύκλιο
του ΥΠ.Π.Ε.Θ. .
10. Την υπό στοιχεία 127422/Ζ1/26-7-2018 (ΥΟΔΔ 463)
διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων για την εκλογή Πρύτανη του Π.Θ.
11. Το υπό στοιχεία 143349/Ζ2/21-10-2020 έγγραφο
του ΥΠΑΙΘ «Σχετικά με εντάξεις διοικητικού προσωπικού
και μελών ΕΤΕΠ σε θέσεις ΕΔΙΠ».
12. Την υπό στοιχεία 77556Β/Ε5/06.11.2002 υπουργική

Τεύχος B’ 3782/13.08.2021

απόφαση (ΦΕΚ 271/04.12.2002/τ. ΝΠΔΔ) διορισμού της
Αλεξίου Ειρήνης του Σπυρίδωνα σε κενή οργανική θέση
Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π.) κλάδου ΤΕ1 ειδικότητας «Αναπαραγωγή Αγροτικών Ζώων» του Τμήματος
Ζωικής Παραγωγής της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας
του Τ.Ε.Ι Λάρισας.
13. Την υπό στοιχεία 105179/Ε5/29.10.2003 (ΦΕΚ 309/
12.12.2003/τ. ΝΠΔΔ) υπουργική απόφαση, σχετικά με
την κατάταξή της (αναδρομικώς) από 15.09.2003 (ημερομηνία απόφασης Υ.Σ.) στον κλάδο ΠΕ18.
14. Την υπό στοιχεία 576α/10.02.2005 πράξη του Προέδρου του ΤΕΙ Λάρισας, σχετικά με τη μονιμοποίησή της,
γιατί συμπλήρωσε τη διετή δοκιμαστική θητεία.
15. Την υπ’ αρ. 4241/10.07.2014 (Β΄ 2022) πράξη του
Προέδρου του ΤΕΙ Θεσσαλίας, σχετικά με την ένταξή της
από θέση Ε.Τ.Π. σε θέση Ε.Τ.Ε.Π. του ΤΕΙ Θεσσαλίας.
16. Την υπό στοιχεία 3731/19/ΓΠ/20.02.2019 (Γ΄ 451)
πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σχετικά με την ένταξή της σε τακτική μόνιμη θέση Ε.Τ.Ε.Π.
στο Γενικό Τμήμα με έδρα τη Λάρισα του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας.
17. Την υπό στοιχεία 28735/19/ΓΠ1/20.11.2019
(Γ΄ 2256) πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την αυτοδίκαιη βαθμολογική κατάταξη της
Αλεξίου Ειρήνης στην κατηγορία Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) ΠΕ.
18. Την υπό στοιχεία 21740/19/ΓΠ1/17.09.2019
(Γ΄ 1943) πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μετακίνησης από τη μόνιμη τακτική θέση Ειδικού
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), του Γενικού Τμήματος με έδρα τη Λάρισα του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας, σε μόνιμη τακτική θέση Ειδικού Τεχνικού
Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) κατηγορίας ΠΕ
του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, με έδρα
τη Λάρισα, της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, και ανέλαβε καθήκοντα την
01.11.2019.
19. Την υπ’ αρ. 44/11.03.2020 αίτηση της Αλεξίου
Ειρήνης, μόνιμου μέλους ΕΤΕΠ, ΠΕ κατηγορίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προς την Κοσμητεία της εν λόγω Σχολής, για την
ένταξή της σε θέση Ε.ΔΙ.Π..
20. Την απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών στην υπ’ αρ. 6/19.06.2020 συνεδρίασή
της για τον ορισμό Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής.
21. Την υπ’ αρ. 178/23.11.2020 εισήγηση των μελών της
Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
22. Την απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών στην υπ’ αρ. 1/25.11.2020 συνεδρίασή
της για την ένταξη της Αλεξίου Ειρήνης σε θέση Ε.ΔΙ.Π.
23. Την απόφαση της Συγκλήτου στην υπ’ αρ. 249/
26.03.2021 συνεδρίασή της για την μεταφορά μιας (1)
κενής οργανικής θέσης της κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π. από το
ΑΕΙ στο Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής της Σχολής
Γεωπονικών Επιστημών.
24. Την από 18.05.2021 «Έκθεση προκαλούμενης δαπάνης για ένταξη σε κατηγορία ΕΔΙΠ» του Τμήματος Μισθοδοσίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
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25. Την υπό στοιχεία 2/9854/ΔΠΓΚ/6-2-2017 (ΑΔΑ:
ΩΖ18Η-563) εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ.
26. Το υπό στοιχεία 64928/Β1/4-6-2021 έγγραφο της
Δ/νσης Τακτικού Προϋπολογισμού ΜΠ.Δ.Σ. της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υ.ΠΑΙ.Θ.
27. Το υπό στοιχεία 86611/Ζ2/16-07-2021 έγγραφο
του Τμήματος Β’ Λοιπού Διδακτικού Προσωπικού της
Διεύθυνσης Προσωπικού Ανώτατης Εκπαίδευσης του
Υ.Π.ΑΙ.Θ.
28. Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου της Αλεξίου
Ειρήνης, αποφασίζουμε:
την ένταξη της Αλεξίου Ειρήνης του Σπυρίδωνα, μόνιμου μέλους της κατηγορίας Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), ΠΕ κατηγορίας της Σχολής
Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
σε κενή οργανική θέση της κατηγορίας Εργαστηριακού
Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), ΠΕ κατηγορίας, για
εργαστηριακό - εφαρμοσμένο διδακτικό έργο, του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής της ίδιας Σχολής
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, επειδή είναι κάτοχος συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών κατά το χρόνο
υποβολής της αίτησής της και διαθέτει τα προβλεπόμενα στην παρ. 2γ του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, όπως
ισχύει σήμερα, τυπικά προσόντα, σύμφωνα με την παρ. 5
του άρθρου 27 του ν. 4386/2016.
Η θέση που κατείχε η ανωτέρω ως μέλος της κατηγορίας Ε.Τ.Ε.Π. καταργείται.
Η διανυθείσα προϋπηρεσία της ανωτέρω λαμβάνεται
υπόψη για κάθε υπηρεσιακή και μισθολογική συνέπεια.
(Αρ. βεβ. της Διεύθυνσης Εκκαθάρισης Αποδοχών
και Λοιπών Επιδομάτων της Γ.Δ.Ο.Υ./Υ.ΠΑΙ.Θ.: 4215/Β3/
15-07-2021).
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1223125124/4-3-2020).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λάρισα, 28 Ιουλίου 2021
Ο Πρύτανης
ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ
Ι

Αριθμ. 5151
(6)
Ανάθεση αρμοδιοτήτων της Συγκλήτου στο Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Πατρών.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2690/1999, «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 45).
2. Τις διατάξεις των περ. λα και λστ της παρ. 2 του άρθρου 13 και της περ. θ της παρ. 2 του άρθρου 14 του
ν. 4485/2017, «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114).
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3. Τις διατάξεις της περ. γ της παρ. 15 του άρθρου 15
του ν. 4485/2017, (Α΄ 114).
4. Τις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου Πατρών (Β΄ 3899).
5. Τις διατάξεις του Οργανισμού Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών (π.δ. 63/1999, Α΄ 71).
6. Την υπ’ αρ. 831/28175/1.9.2020 Πρυτανική πράξη
συγκρότησης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών ακαδημαϊκού έτους 2020 - 2021.
7. Την υπ’ αρ. 1344/40019/1.12.2020 πράξη Συγκρότησης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών από
1.12.2020 έως 30.11.2021.
8. Την υπ’ αρ. 444/15981/21.5.2021 πράξη ανασυγκρότησης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών.
9. Την υπ’ αρ. 633/20028/23.6.2021 πράξη 2ης ανασυγκρότησης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών
από 1.12.2020 έως 30.11.2021.
10. Την υπ’ αρ. 691/21266/2.7.2021 πράξη 3ης ανασυγκρότησης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών
από 1.12.2020 έως 30.11.2021.
11. Την υπ’ αρ. 619/28179/1.9.2020 Πρυτανική πράξη
συγκρότησης του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πατρών ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.
12. Την υπ’ αρ. 1032/4293/2.12.2020 πράξη συγκρότησης του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου
Πατρών από 1.12.2020 έως 30.11.2021.
13. Τις επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών που επιβάλλουν άμεση έγκριση και
διεκπεραίωση θεμάτων για την απρόσκοπτη λειτουργία
του.
14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού
προϋπολογισμού,
αποφασίζει ομόφωνα και με πλειοψηφία μεγαλύτερη των ¾ των μελών της, πληρώντας την προϋπόθεση
της διάταξης της περ. λα της παρ. 2 του άρθρου 13 του
ν. 4485/2017, και αναθέτει στο Πρυτανικό Συμβούλιο
του Πανεπιστημίου Πατρών, πλέον των αρμοδιοτήτων
που προβλέπονται στον ν. 4485/2017 ή στις εκάστοτε
ισχύουσες διατάξεις, τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Την έγκριση των σταδίων ανάθεσης και εκτέλεσης
έργων, συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών, δημοσίων και διεθνών διαγωνισμών, όπως ιδίως τη συγκρότηση επιτροπών διαγωνισμών, προσωρινή κατακύρωση
αποτελεσμάτων των ενδιάμεσων σταδίων, απόφανση
επί αιτήσεων θεραπείας, ενστάσεων, προσφυγών, παράταση προθεσμιών, εκτός από τη δημοπράτηση και
την έκδοση της οριστικής απόφασης κατακύρωσης των
διαγωνισμών, που παραμένουν στην αρμοδιότητα της
Συγκλήτου.
2. Την έγκριση όλων των σταδίων ανάθεσης και εκτέλεσης έργων, συμβάσεων, προμηθειών και υπηρεσιών,
όπως ιδίως τη συγκρότηση Επιτροπών διαγωνισμών,
οριστική κατακύρωση αποτελεσμάτων, απόφαση επί
αιτήσεων θεραπείας, ενστάσεων, προσφυγών, παράταση
προθεσμιών για το ισχύον κάθε φορά όριο συνοπτικών
διαγωνισμών.
3. Την έγκριση των δαπανών για αποζημίωση επιστημόνων άλλων ΑΕΙ, οι οποίοι καλούνται να δώσουν
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διαλέξεις στο Ίδρυμα μετά από προτάσεις των οικείων
Τμημάτων.
4. Την έγκριση της καταβολής αποζημιώσεως στα
μέλη Δ.Ε.Π. και στο λοιπό προσωπικό για συμμετοχή
σε συνέδρια της αλλοδαπής ή ημεδαπής, ως και τυχόν
απαιτούμενων εξόδων εγγραφής εντός του πλαισίου των
εγκεκριμένων για τον ως άνω σκοπό πιστώσεων και μετά
από εισήγηση των οικείων Διοικητικών Συμβουλίων του
Τμήματος.
5. Την παρακολούθηση της εκτέλεσης τόσο του τακτικού προϋπολογισμού όσο και του προϋπολογισμού
δημοσίων επενδύσεων.
6. Την έγκριση της διάθεσης και χρήσης των χώρων
του Πανεπιστημίου, πλην των χώρων του Συνεδριακού
και Πολιτιστικού Κέντρου, και τη λήψη απόφασης επί
αιτήσεων φορέων εκτός του Πανεπιστημίου για παραχώρηση αιθουσών και λοιπών χώρων του Ιδρύματος για
την οργάνωση διαλέξεων, αθλητικών εκδηλώσεων κ.λπ.,
μετά από συνεννόηση με την αρμόδια ακαδημαϊκή μονάδα ή Υπηρεσία.
7. Τη λήψη οιασδήποτε αποφάσεως, σχετικώς με την
οργάνωση στο Ίδρυμα εκδηλώσεων, κατά τις εθνικές
ή άλλες εορτές, ή και σεμιναρίων, συνεδρίων που αποσκοπούν στην εκπλήρωση της ευρύτερης πολιτιστικής,
κοινωνικής και αναπτυξιακής πολιτικής, είτε αυτοτελώς
είτε και σε συνεργασία με άλλους φορείς.
8. Την έγκριση, ύστερα από εισήγηση της οικείας
Κοσμητείας, μετά από απόφαση της Συνέλευσης του
Τμήματος, των καταρτιζόμενων για πρώτη φορά και
των επικαιροποιημένων μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών, τα οποία τηρούνται για τις διαδικασίες
εκλογής, εξέλιξης, μονιμοποίησης και ανανέωσης της
θητείας μελών Δ.Ε.Π.
9. Τη λήψη απόφασης για την προσωρινή διακοπή της
λειτουργίας ή του εκπαιδευτικού έργου του Ιδρύματος
για έκτακτους λόγους, όπως ιδίως λόγους ασφάλειας
και φυσικών καταστροφών, καθώς και για τη λειτουργία
συλλογικών οργάνων κατά τη διάρκεια των διακοπών.
10. Την εισήγηση στη Σύγκλητο για το ακαδημαϊκό
ημερολόγιο συμπεριλαμβανομένων και των εξεταστικών
περιόδων.
11. Την εισήγηση στη Σύγκλητο για την κατανομή
στα Τμήματα των θέσεων με τις αντίστοιχες πιστώσεις
του διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού του άρθρου 5 του π.δ. 407/1980 (Α’ 112) και του άρθρου 19 του
ν. 1404/1983 (Α’ 173).
12. Τη μέριμνα για τη λήψη μέτρων που διασφαλίζουν
την πρόσβαση στους χώρους του Ιδρύματος ατόμων με
αναπηρία, καθώς και την προσβασιμότητα των φοιτητών
με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη
διδασκαλία και τα προτεινόμενα συγγράμματα των τριών
κύκλων σπουδών.
13. Την έγκριση των τροποποιήσεων του ετήσιου τακτικού προϋπολογισμού του Ιδρύματος και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και άλλων πηγών
χρηματοδότησης.
14. Τον ορισμό επιτροπών για τη μελέτη και διεκπεραίωση θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του
και/ή όσες του ανατίθενται στη Σύγκλητο, χωρίς να θί-
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γονται τα οριζόμενα σε ειδικές διατάξεις της ισχύουσας
νομοθεσίας και του Εσωτερικού Κανονισμού.
15. Τη λήψη απόφασης για θέματα μετακίνησης και
ανακατανομής προσωπικού και αναπλήρωση σε θέσεις
ευθύνης.
16. Εγκρίνει τη χρήση αιθουσών του Συνεδριακού και
Πολιτιστικού Κέντρου, τηρουμένων των διατάξεων της
παρ. 1.3.γ. του άρθρου 91 του Εσωτερικού Κανονισμού
του Πανεπιστημίου Πατρών (Β΄ 3899/2019).
17. Εγκρίνει την ανάθεση διδακτικού έργου σε μέλη
ΔΕΠ Τμημάτων άλλων Σχολών.
18. Την εισήγηση στη Σύγκλητο για τον ορισμό μελών
στην Επιτροπή Βιβλιοθήκης.
19. Την αντικατάσταση μελών της Επιτροπής Δεοντολογίας, σε περίπτωση που η συζητούμενη υπόθεση τα
αφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις τη ς παρ. 10.6 του άρθρου 91 του Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου
Πατρών (Β΄ 3899/2019).
20. Τη συγκρότηση επιτροπών εποπτείας της φύλαξης
του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 13 του άρθρου 93 του Εσωτερικού Κανονισμού
του Πανεπιστημίου Πατρών (Β΄ 3899/2019).
21. Τη χορήγηση αδειών εξαιρετικών περιπτώσεων σε
μέλη ΔΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 54 του Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου
Πατρών (Β΄ 3899/2019).
22. Τα θέματα επιμόρφωσης προσωπικού.
23. Τα θέματα χορήγησης βραβείων - υποτροφιών σε
φοιτητές με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται από τη Σύγκλητο.
24. Τη συγκρότηση της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του διοικητικού προσωπικού (ν. 4369/2016).
25. Την έγκριση υπερωριακής απασχόλησης του διοικητικού προσωπικού.
26. Την έγκριση της συμμετοχής εκπροσώπων του Πανεπιστημίου Πατρών ως και της καταβολής σε αυτούς
σε επιτροπές, διαγωνισμούς, συνέδρια, σεμινάρια κ.λπ.
27. Τη μέριμνα για θέματα οργάνωσης εκδηλώσεων,
σεμιναρίων, συνεδρίων στο πλαίσιο εκπλήρωσης της
ευρύτερης πολιτιστικής, κοινωνικής και αναπτυξιακής
πολιτικής, είτε αυτοτελώς, είτε με άλλους φορείς.
28. Την έγκριση των εκπαιδευτικών εκδρομών κατόπιν
προτάσεων των Τμημάτων και των σχετικών δαπανών
στο ύψος των εγκεκριμένων ανά Τμήμα πιστώσεων.
29. Την έγκριση θεμάτων εισαγόμενων φοιτητών όλων
των κατηγοριών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
Το Πρυτανικό Συμβούλιο θα κοινοποιεί τις αποφάσεις
του στη Σύγκλητο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της
και έως την 31.8.2022 και δύναται να τροποποιηθεί
ομοίως με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Πατρών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 30 Ιουλίου 2021
Ο Πρύτανης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
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