
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της 204/2020 απόφασης ΡΑΕ με 
θέμα: «Διενέργεια Κοινής Ανταγωνιστικής Διαδι-
κασίας υποβολής προσφορών για σταθμούς πα-
ραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 7 παρ. 5 του ν. 4414/2016 (ΦΕΚ Α΄ 149)».

2 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας προσωπικού 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών για το Α΄ Εξάμηνο του 2020.

3 Κανονιστική απόφαση της Συγκλήτου του Εθνι-
κού Μετσόβιου Πολυτεχνείου κατ’ άρθρο 27 (παρ. 
10) του ν. 4386/2016 για την προκήρυξη θέσεων 
και διαδικασία επιλογής μελών Ειδικό Εκπαιδευτι-
κό Προσωπικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προ-
σωπικό του Ιδρύματος.

4 Τροποποίηση του άρθρου 7.2 του Κανονισμού 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με 
τίτλο: «Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων MBA» 
(MBA Food Business Management) του Τμήματος 
Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων 
και Τροφίμων της Σχολής Οικονομικών Επιστη-
μών και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστη-
μίου Πατρών (ΦΕΚ 3913/τ.Β΄/10-9-2018).

5 Τροποποίηση της απόφασης 
1501/19518/25.6.2019 (ΦΕΚ 2941/τ.  Β΄/16-7-
2019) του Κανονισμού του Διατμηματικού Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: 
«Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή» των 
Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνο-
λογίας Υπολογιστών και Μηχανικών Ηλεκτρονι-
κών Υπολογιστών και Πληροφορικής της Πολυτε-
χνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών.

6 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας κατά τις νυ-
χτερινές ώρες κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες καθώς και αποζημίωση των εργαζομένων 
Ι.Δ.Α.Χ, της επιχείρησης «Κοινωφελής Επιχείρηση 
Πολλαπλής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Π.Α) Δήμου Βέροιας».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 260/2020 (1)
Τροποποίηση της 204/2020 απόφασης ΡΑΕ με 

θέμα: «Διενέργεια Κοινής Ανταγωνιστικής Διαδι-

κασίας υποβολής προσφορών για σταθμούς πα-

ραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 7 παρ. 5 του ν. 4414/2016 (ΦΕΚ Α΄ 149)».

  Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(Συνεδρίαση την 6η,7η και
10η Φεβρουαρίου 2020)

  Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Την ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/11163/409 απόφαση του Υπουρ-

γού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Καθορισμός 
εγκατεστημένης ισχύος, ανά τεχνολογία ή/και κατηγορία 
σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. 
και Σ.Η.Θ.Υ.Α., δημοπρατούμενης μέσω ανταγωνιστικής 
διαδικασίας υποβολής προσφορών και ελάχιστου αριθ-
μού ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών 
για το 2020, ανώτατης επιτρεπόμενης τιμής προσφοράς 
για κάθε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφο-
ρών και τέλους συμμετοχής σε ανταγωνιστική διαδικα-
σία υποβολής προσφορών, με βάση τις παρ. 3 και 6 του 
άρθρου 7 του ν. 4414/2016» (ΦΕΚ Β΄ 368/07.02.2020).

2. Την απόφαση ΡΑΕ 204/2020 (ΦΕΚ Β΄ 352/07.02.2020) 
«Διενέργεια Κοινής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας υποβολής 
προσφορών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργει-
ας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 7 παρ. 5 του ν. 4414/2016 (ΦΕΚ Α΄ 149)».

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού.

Σκέφτηκε ως εξής:
Επειδή, με την απόφαση ΡΑΕ 204/2020 ((ΦΕΚ Β΄ 

352/07.02.2020) με θέμα «Διενέργεια Κοινής Ανταγωνι-
στικής Διαδικασίας υποβολής προσφορών για σταθμούς 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πη-
γές ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 
παρ. 5 του ν. 4414/2016 (ΦΕΚ Α΄ 149)» προκηρύχθηκε 
κοινή ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών 
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για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ 
μέγιστης δημοπρατούμενης ισχύος 500MW.

Επειδή, η απόφαση ΡΑΕ 204/2020 λήφθηκε κατά την 
συνεδρίαση της Ολομέλειας την 30.01.2020 σύμφωνα 
με την ισχύουσα τότε νομοθεσία συμπεριλαμβανομέ-
νης της ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/34495/1107/15.04.2019 απόφα-
σης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 
Β΄ 1341/18.04.2019), όπου ορίζεται στον Πίνακα 1 του 
άρθρου 2 της εν λόγω υπουργική απόφαση η μέγιστη 
δημοπρατούμενη ισχύς για την κοινή ανταγωνιστική 
διαδικασία για το έτος 2020 σε 500 MW.

Επειδή, κατ' εξουσιοδότηση των παρ. 3 και 6 του άρθρου 7 
του ν.  4414/2016 (ΦΕΚ Α΄ 149/09.08.2016) εκδόθηκε 
στις 31.01.2020 η ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/11163/409 απόφαση 
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄ 
368/07.02.2020), στην παρ.3 του άρθρου 5 της οποίας 
ορίζεται ότι «Από τη δημοσίευση της παρούσας, παύει 
να ισχύει η ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/34495/1107/15.04.2019 από-
φαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 
Β΄ 1341)».

Επειδή, στον Πίνακα 1 του άρθρου 2 της ανωτέρω 
υπουργικής απόφασης καθορίζεται η δημοπρατούμε-
νη ισχύς για την κοινή ανταγωνιστική διαδικασία για το 
έτος 2020 ως εξής:

Τεχνολογία Κατηγορίες σταθμών Δημοπρατούμενη 
ισχύς (MW)

Αιολικοί και 
φωτοβολταϊκοί 
σταθμοί

Αιολικοί σταθμοί Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 50 MW/
Φωτοβολταϊκοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης των 20 
MW/Συγκροτήματα τουλάχιστον δύο (2) αιολικών σταθμών που έχουν 
κοινό σημείο σύνδεσης στο Σύστημα ή το Δίκτυο Μέγιστης Ισχύος 
Παραγωγής μεγαλύτερης των 50 MW/Συγκροτήματα τουλάχιστον δύο 
(2) φωτοβολταϊκών σταθμών που έχουν κοινό σημείο σύνδεσης στο 
Σύστημα ή το Δίκτυο εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης των 20 MW/
Συγκροτήματα τουλάχιστον ενός (1) αιολικού και ενός (1) φωτοβολταϊκού 
σταθμού που έχουν κοινό σημείο σύνδεσης στο Σύστημα ή το Δίκτυο 
Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 50 MW/Φωτοβολταϊκοί 
σταθμοί που έχουν ενταχθεί στη Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης του 
άρθρου 9 του ν. 3775/2009 (Α΄ 122) ή στις Διαδικασίες Στρατηγικών 
Επενδύσεων του ν. 3894/2010 (Α΄ 204), ανεξαρτήτως ύπαρξης ή μη κοινού 
σημείου σύνδεσης στο Σύστημα ή το Δίκτυο, συνολικής εγκατεστημένης 
ισχύος μεγαλύτερης των 20 MW

600

Για τους παραπάνω λόγους, αποφασίζει:
Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 4414/2016, την 

τροποποίηση της μέγιστης δημοπρατούμενης ισχύος, όπως αυτήν προσδιορίζεται στην απόφαση ΡΑΕ 204/2020 
(ΦΕΚ Β΄ 352/07.02.2020) και στο τεύχος της Προκήρυξης 1/2020, της οποίας το περιεχόμενο αποτελεί συνημμένο, 
αναπόσπαστο μέρος της 204/2020 απόφασης ΡΑΕ, από 500MW σε 600MW.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2020

Ο Πρόεδρος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΛΑΞΗΣ

I

    Αριθμ. πράξης 858 (2)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας προσωπικού 

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

Αθηνών για το Α΄ Εξάμηνο του 2020.

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 15 του ν. 4485/2017 

«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης,
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ: 

114/τ. Α΄/4-8-2017).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 

176/16-12-2015, τ. Α΄) «Διαχείριση των μη εξυπηρετού-
μενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επεί-
γουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιο-
νομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

3. Την υπ' αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 εγκύκλιο του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με θέμα «Παροχή οδη-
γιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφ. Β του 
ν. 4354/2015 (176/Α΄)».

4. Την 2/1757/0026/10-1-2017 (ΦΕΚ 17/τ.  Β΄/
12-1-2017) απόφαση Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών με 
θέμα «Καθορισμός δικαιολογητικών για την καταβολή 
αποζημίωσης για υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και 
εξαιρέσιμων ημερών εργασία».

5. Την 42045/Β 1/17-5-2007 απόφαση του Υφυπουργού 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Καθορι-
σμός του ωραρίου εργασίας ορισμένων κατηγοριών ερ-
γαζομένων στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών» (ΦΕΚ: 841/τ. Β΄/30-5-2007).
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6. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Αθηνών (12η Συνεδρίαση/16-3-2017) αναφορικά με την 
εικοσιτετράωρη λειτουργία των Υπηρεσιών του για τη 
διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των διοικητικών 
υπηρεσιών, της διευκόλυνσης του διοικητικού προσωπι-
κού και της εξυπηρέτησης των φοιτητών του Ιδρύματος.

7. Την 59423/Ζ2/17-4-2018 απόφαση του Υπουρ-
γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΑΔΑ: 
6ΤΧΝ4653ΠΣ-ΡΥΛ) με θέμα: «Καθορισμός του ωραρίου 
λειτουργίας των Υπηρεσιών του Εθνικού και Καποδιστρι-
ακού Πανεπιστημίου Αθηνών» με την οποία εγκρίθηκε η 
24ωρη λειτουργία του Ιδρύματος (ΦΕΚ: 1500/2-5-2018, 
τ. Β΄).

8. Το αριθμ. 1920015501/10-1-2020 αίτημα της Προϊ-
σταμένης της Διεύθυνσης Δημοσίων Σχέσεων και Ιστορί-
ας περί έγκρισης υπερωριακής απογευματινής απασχό-
λησης 120 ωρών για το Α΄ εξάμηνο έτους 2020 συνολικά 
πέντε (5) υπαλλήλων του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων, 
Εθιμοτυπίας και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων.

9. Το αριθμ. 2020001579/27-1-2020 έγγραφο της 
Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΚΠΑ σύμφωνα 
με το οποίο η προκαλούμενη δαπάνη ανέρχεται σε 
4.000,00 € και θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πι-
στώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Ιδρύματος 
(ΚΑΕ: 0261).

10. Τη διαπίστωση ότι κρίνεται επιβεβλημένη η πα-
ροχή υπερωριακής εργασίας για την αντιμετώπιση των 
υπηρεσιακών αναγκών και συγκεκριμένα για την υπο-
στήριξη των ειδικών εκδηλώσεων του Πανεπιστημίου 
και την προβολή αυτού, αποφασίζουμε:

την καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργασίας 
πέραν της υποχρεωτικής και μέχρι την 22α ώρα του πα-
ρακάτω προσωπικού του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων, 
Εθιμοτυπίας και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων της Διεύθυν-
σης Δημοσίων Σχέσεων και Ιστορίας του Πανεπιστημίου 
Αθηνών έως εκατόν είκοσι (120) ώρες, ανώτατο όριο ανά 
υπάλληλο, για το Α΄ εξάμηνο του τρέχοντος έτους, ήτοι 
έως και την 30η-6-2020, με έργο την υποστήριξη ειδικών 
εκδηλώσεων του Ιδρύματος και τη προβολή αυτού.

Α/Α Κατηγορία/κλάδος-
ειδικότητα

Σχέση
εργασίας

Αριθμός 
υπαλλήλων

1. ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΜΟΝΙΜΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 2

2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΠΕ ΙΔΑΧ 2

3. ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΜΟΝΙΜΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 1

Η προκαλούμενη δαπάνη από την ως άνω απασχόλη-
ση ανέρχεται στο ποσό των 4.000,00 € και θα βαρύνει 
εγγεγραμμένες πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού 
του Ιδρύματος, ΚΑΕ: 0261 οικονομικού έτους 2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως

  Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2020

Ο Πρύτανης

 ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

    Αριθμ. 6136 (3)
Κανονιστική απόφαση της Συγκλήτου του Εθνι-

κού Μετσόβιου Πολυτεχνείου κατ' άρθρο 27 

(παρ. 10) του ν. 4386/2016 για την προκήρυξη 

θέσεων και διαδικασία επιλογής μελών Ειδικό Εκ-

παιδευτικό Προσωπικό και Εργαστηριακό Διδα-

κτικό Προσωπικό του Ιδρύματος.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
(Συνεδρίαση 1η/2020, 28.01.2020)

  Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 147/2009 (ΦΕΚ 189/2009 τ. Α΄).
2. Το άρθρο 27 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α΄83) «Ρυθμίσεις 

για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις των παρ. 1 έως 6 του άρθρου 29 του 

ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφά-
λιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των 
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποι-
ήθηκαν και ισχύουν και της παρ. 22γ του άρθρου 80 του 
ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195) όπως αντικαταστάθηκε με 
την παρ. 6 του άρθρου 26 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α΄83).

4. Την αριθμ. 126603/Ζ2/29-07-2016 (ΑΔΑ: Ω73Λ4653
ΠΣ-Ψ60) εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
θρησκευμάτων, «Οδηγίες σχετικά με την υλοποίηση και 
την εφαρμογή των περιεχομένων στο άρθρο 27 και στο 
άρθρο 64 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α΄83) «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» που αφορούν στις κατηγορί-
ες προσωπικού Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.

5. Το γεγονός ότι δεν έχει δημοσιευθεί ο Οργανισμός 
του Ιδρύματος σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 4009/2011.

6. Την 39233/17.07.2019 κανονιστική απόφαση της 
Συγκλήτου του Ιδρύματος (ΦΕΚ 3214/22.08.19 τ. Γ΄)

7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζει:

Την προσωρινή ρύθμιση των όρων και προϋποθέσεων 
προκήρυξης θέσεων και διαδικασίας επιλογής μελών 
των κατηγοριών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού 
(Ε.Ε.Π.) και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού 
(Ε.ΔΙ.Π.) και μέχρι τη δημοσίευση του Οργανισμού του 
Ιδρύματος, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Προκήρυξη-Δικαιολογητικά

1. Η Γενική Συνέλευση της Σχολής ή η Σύγκλητος του 
ιδρύματος, ανάλογα με τη μονάδα στην οποία, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, όπως 
ισχύουν κάθε φορά, ανήκει κάθε θέση Ειδικού Εκπαιδευ-
τικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Εργαστηριακού Διδακτι-
κού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) αποφασίζει σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, 
όπως ισχύει, την προκήρυξη της αντίστοιχης θέσης.

2. Στην ανωτέρω προκήρυξη η οποία δημοσιεύεται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και τουλάχιστον δύο 
φορές σε δύο ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών, της 
Θεσσαλονίκης και των άλλων πόλεων όπου εδρεύουν 
πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας, εφόσον κυκλο-
φορούν, καθορίζονται:
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α) η κατηγορία προσωπικού (Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π.), η εισαγω-
γική κατά κατηγορία εκπαίδευσης βαθμίδα (ΠΕ, TE) και 
η ακαδημαϊκή μονάδα στην οποία ανήκει η προκηρυσ-
σόμενη θέση, καθώς και

αα) εφόσον πρόκειται για θέση κατηγορίας Ε.Ε.Π. η ει-
δικότητα της που συνίσταται στη διδασκαλία ορισμένης 
ξένης γλώσσας ή της ελληνικής γλώσσας διδασκόμενης 
ως ξένης, της φυσικής αγωγής, του σχεδίου καθώς επί-
σης των καλών τεχνών ή των εφαρμοσμένων τεχνών 
ή άλλου συγκεκριμένου αντικειμένου όπως ορίζονται 
στην παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 όπως αυτή 
ισχύει κάθε φορά,

αβ) εφόσον πρόκειται για θέση κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π., το 
πεδίο του εργαστηριακού-εφαρμοσμένου διδακτικού 
έργου όπως αυτό ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 29 
του ν. 4009/2011, όπως ισχύει και

β) το γνωστικό αντικείμενο της θέσης
γ) τα τυπικά προσόντα που σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις απαιτούνται για την κατάληψη της προκη-
ρυσσόμενης θέσης, τα δικαιολογητικά που απαιτείται 
να υποβληθούν από τους υποψηφίους, η αποκλειστική 
προθεσμία της επόμενης παραγράφου για την υποβολή 
των σχετικών αιτήσεων και δικαιολογητικών, ο τρόπος 
και η διαδικασία πλήρωσης της θέσης και κάθε άλλη 
λεπτομέρεια που κρίνεται απαραίτητη για την πλήρη 
ενημέρωση των υποψηφίων.

3. Οι αιτήσεις και τα σχετικά νόμιμα δικαιολογητικά υπο-
βάλλονται στη γραμματεία της αρμόδιας ακαδημαϊκής μο-
νάδας από τους ενδιαφερόμενους μέσα σε αποκλειστική 
προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της τελευ-
ταίας δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο. Τα ξενόγλωσσα 
δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται από επίσημες με-
ταφράσεις και επιπλέον οι τίτλοι σπουδών του εξωτερικού 
πρέπει να συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση του κατά 
νόμο αρμόδιου οργάνου με την οποία αναγνωρίζονται ως 
ισότιμοι και αντίστοιχοι προς τους απονεμόμενους από 
τα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα. Τα δικαιολογητικά 
πρέπει να φέρουν αρίθμηση, να είναι τοποθετημένα μέσα 
σε ειδικό φάκελο και να συνοδεύονται από πλήρες βιογρα-
φικό σημείωμα, συνοπτική ανάλυση των προσόντων των 
ενδιαφερόμενων καθώς και από το τυχόν επιστημονικό 
και συγγραφικό έργο ή δημοσιεύσεις. Στην τελευταία αυτή 
περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν 
και τα σχετικά αντίτυπα ή φύλλα δημοσίευσης.

Συμπλήρωση των δικαιολογητικών της προκήρυξης 
μετά την κατάθεση και πρωτοκόλληση των αιτήσεων 
υποψηφιότητας, επιτρέπεται μόνο αν πρόκειται για δια-
σαφηνιστικά στοιχεία που ζητήθηκαν συμπληρωματικά 
από την οικεία εισηγητική επιτροπή και αφορούν σε δι-
καιολογητικά που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα.

4. Εντός δέκα πέντε (15) ημερών από τη λήξη της προ-
θεσμίας υποβολής των σχετικών αιτήσεων, η γραμμα-
τεία της αρμόδιας ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία 
υποβλήθηκαν οι αιτήσεις, καταγράφει σε σχετικό πίνακα 
κατά αλφαβητική σειρά, τα ονοματεπώνυμα των υποψη-
φίων, και τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά τους όπως 
αυτά προκύπτουν από τις σχετικές αιτήσεις και δικαιο-
λογητικά των υποψηφίων και τον διαβιβάζει μαζί με τον 
φάκελο κάθε υποψηφίου στην εισηγητική επιτροπή του 
άρθρου 2 του παρόντος.

Άρθρο 2
Εισηγητική Επιτροπή

1. Εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην παρ. 4 του 
προηγούμενου άρθρου, συγκροτείται με απόφαση του 
αρμοδίου συλλογικού οργάνου, ανάλογα με την ακαδη-
μαϊκή μονάδα που προκήρυξε τη θέση, τριμελής εισηγη-
τική επιτροπή η οποία αποτελείται: α) από το Διευθυντή 
του Τομέα ή τον Κοσμήτορα της Σχολής, εφόσον δεν 
υπάρχουν Τομείς ή τον Πρύτανη β) από ένα μέλος ΔΕΠ 
του ιδίου ή συγγενέστερου γνωστικού αντικειμένου με 
αυτό της προκηρυχθείσας θέσης, και γ) από ένα μέλος 
Ε.Ε.Π. ή Ε.ΔΙ.Π., ανάλογα με την κατηγορία της προκη-
ρυσσόμενης θέσης, το οποίο ανήκει στην οικεία Σχολή 
ή σε άλλη ακαδημαϊκή μονάδα του ιδρύματος και είναι 
του ιδίου ή συγγενέστερου γνωστικού αντικειμένου με 
αυτό της προκηρυχθείσας θέσης. Αν δεν υπηρετεί μέ-
λος της ίδιας κατηγορίας προσωπικού στο ίδρυμα τότε 
η επιτροπή συμπληρώνεται από μέλος ίδιας κατηγορίας 
προσωπικού άλλου ιδρύματος, με ίδιο ή συγγενές γνω-
στικό αντικείμενο με αυτό της προκηρυχθείσας θέσης. 
Στην περίπτωση αυτή ο ορισμός του εκπροσώπου αυτού 
γίνεται εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή του 
σχετικού αιτήματος στο οικείο εκπαιδευτικό ίδρυμα, με 
υπόδειξη της ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία ανήκει 
και πάντως όχι αργότερα από την προθεσμία που ορίζεται 
στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του προηγούμενου άρθρου. 
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να ορισθεί ή δεν ορι-
σθεί εντός διαστήματος σαράντα ημερών ο εκπρόσωπος 
αυτός, τότε στη συγκρότηση της επιτροπής μετέχει αντ' 
αυτού, και τρίτο μέλος ΔΕΠ κατά τον τρόπο που ορίζεται 
ανωτέρω και μόνο εφόσον ανήκει στο ίδιο ή συγγενέ-
στερο αντικείμενο με αυτό της προκηρυχθείσας θέσης.

2. Η ανωτέρω εισηγητική επιτροπή μέσα σε αποκλει-
στική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της 
προθεσμίας της παρ. 4 του προηγούμενου άρθρου, 
υποβάλλει στο αντίστοιχο συλλογικό όργανο γραπτή 
εισηγητική έκθεση στην οποία περιλαμβάνονται: α) πί-
νακας των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά στον οποίο 
καταγράφονται τα τυπικά τους προσόντα, β) αναλυτική 
παρουσίαση και αξιολόγηση των υποψηφίων με βάση 
την ουσιαστική κρίση της επιτροπής για το βαθμό αντα-
πόκρισης τους στα κατά νόμο απαιτούμενα προσόντα 
και, γ) αξιολογική κατάταξη των υποψηφίων. Η ανωτέ-
ρω εισηγητική έκθεση επιδίδεται και στους υποψηφίους 
δια της οικείας γραμματείας, εντός της προθεσμίας που 
ορίζεται στην παρούσα παράγραφο. Οι υποψήφιοι μπο-
ρούν να υποβάλουν σχετικό υπόμνημα προς το αρμόδιο 
όργανο που προκήρυξε τη θέση αυτή, εντός πέντε (5) 
ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησής της.

Αν παρέλθουν άπρακτες οι προθεσμίες για την υποβο-
λή τόσο της γραπτής εισηγητικής έκθεσης της ανωτέρω 
επιτροπής όσο και των σχετικών υπομνημάτων των υπο-
ψηφίων, η διαδικασία συνεχίζεται χωρίς αυτά.

Άρθρο 3
Διαδικασία Επιλογής

1. Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα πέντε (15) 
ημερών από την υποβολή της γραπτής εισηγητικής έκ-
θεσης της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής ή μετά την 
άπρακτη πάροδο της σχετικής προθεσμίας της παρ. 2 
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του προηγούμενου άρθρου, συνέρχεται το αρμόδιο 
συλλογικό όργανο για να αποφασίσει για την πλήρωση 
της θέσης, το οποίο ανάλογα με τη μονάδα που προκή-
ρυξε τη θέση είναι η Γενική Συνέλευση της Σχολής ή η 
Σύγκλητος του ιδρύματος, ύστερα από πρόσκληση του 
Κοσμήτορα ή του Πρύτανη αντίστοιχα. Στο όργανο αυτό 
συμμετέχουν όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. και όλα τα μόνιμα μέλη 
Ε.Ε.Π. ή Ε.ΔΙ.Π. του οργάνου, ανάλογα με την κατηγορία 
της προκηρυσσόμενης θέσης, καθώς και τρία μέλη Ε.Ε.Π. 
ή Ε.ΔΙ.Π., ανάλογα με την κατηγορία της προκηρυσσό-
μενης θέσης, του ιδίου ή συγγενέστερου γνωστικού 
αντικειμένου έργου με αυτό της προκηρυχθείσας θέ-
σης και τα οποία υπηρετούν στη μονάδα αυτή. Τα τρία 
αυτά μέλη Ε.Ε.Π./Ε.ΔΙ.Π. στα οποία συμπεριλαμβάνεται 
και το μέλος που συμμετείχε στην εισηγητική επιτρο-
πή, ορίζονται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου. Αν 
στην ακαδημαϊκή μονάδα υπηρετούν λιγότερα από τρία 
μέλη της κατηγορίας προσωπικού, ο αριθμός των μελών 
του αρμόδιου για την πλήρωση της θέσης συλλογικού 
οργάνου, συμπληρώνεται με μέλη της ίδιας κατηγορίας 
προσωπικού και του ιδίου ή συγγενέστερου γνωστικού 
αντικειμένου με αυτό της προκηρυχθείσας θέσης, από 
άλλη ακαδημαϊκή μονάδα του ιδρύματος. Αν δεν υπάρ-
χουν, δεν γίνεται συμπλήρωση.

2. Το αρμόδιο όργανο, προκειμένου να προβεί σε ου-
σιαστική αξιολόγηση των υποψηφίων, λαμβάνει υπόψη 
του όλα τα στοιχεία των φακέλων τους, τη γραπτή ει-
σηγητική έκθεση της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής, 
καθώς και τα υπομνήματα που τυχόν υποβλήθηκαν προς 
αυτήν από τους υποψηφίους. Διαπιστώνει ποιοι από αυ-
τούς έχουν τα τυπικά προσόντα και προϋποθέσεις που 
προβλέπονται για την προκηρυχθείσα θέση, αποκλείει 
από την κρίση όσους δεν κατέχουν τα ανωτέρω τυπικά 
προσόντα και στη συνέχεια προβαίνει στην αξιολογική 
κρίση όλων των λοιπών υποψηφίων. Με απόφαση του 
ιδίου οργάνου, είναι δυνατή η πρόσκληση των υποψη-
φίων στη συνεδρίαση, προκειμένου να αναπτύξουν 
προφορικά τις σχετικές απόψεις τους και να απαντή-
σουν σε σχετικές ερωτήσεις των μελών του οργάνου. 
Οι υποψήφιοι σε κάθε περίπτωση αποχωρούν πριν από 
την έναρξη της συζήτησης.

3. α. Για την επιλογή ενός υποψηφίου απαιτείται η από-
λυτη υπέρ αυτού πλειοψηφία των παρόντων μελών του 
συνεδριάζοντος οργάνου.

β. Στην περίπτωση που κανείς από τους υποψηφίους 
δεν συγκέντρωσε απόλυτη πλειοψηφία, τότε επαναλαμ-
βάνεται η ψηφοφορία για την επιλογή ενός εκ των δύο 
υποψηφίων που πλειοψήφησαν κατά την προηγούμενη 
ψηφοφορία.

γ. Σε κάθε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος 
του προεδρεύοντος του οικείου οργάνου.

δ. Οι λευκές ψήφοι και οι αποχές δεν προσμετρώνται 
στο αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Όσοι έδωσαν λευκή 
ψήφο ή απείχαν σε μία ψηφοφορία δεν υπολογίζονται 
στον αριθμό των παρόντων, χωρίς αυτό να έχει καμία 
επίπτωση σε θέματα απαρτίας.

4. Οι εργασίες του αρμόδιου για την επιλογή οργάνου, 
ολοκληρώνονται με τη σύνταξη σχετικού πρακτικού το 
οποίο υποβάλλεται στον Πρύτανη του οικείου Πανε-
πιστημίου εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) 
ημερών από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

5. Ο υποψήφιος που τελικά επιλέγεται για την προκη-
ρυχθείσα θέση, διορίζεται με σχετική πράξη του οικείου 
Πρύτανη που εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 
ενός μηνός από την κοινοποίηση του σχετικού πρακτι-
κού και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 4
Προϋποθέσεις

Τα προσόντα και οι προϋποθέσεις για την πλήρωση των 
θέσεων καθορίζονται στο άρθρο 29 του ν. 4009/2011, 
όπως ισχύει, και συγκεκριμένα στην παρ. 1(γ) για τα μέλη 
Ε.Ε.Π και παρ. 2(γ) για τα μέλη Ε.ΔΙ.Π.

Άρθρο 5
Επαναπροκήρυξη πλήρωσης της θέσης.

1. Επαναπροκήρυξη πλήρωσης θέσης σύμφωνα με 
τη διαδικασία του άρθρου 1 του παρόντος είναι δυνατή 
στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α. Αν δεν υποβλήθηκαν αιτήσεις μετά από σχετική 
προκήρυξη.

β. Αν αιτιολογημένα κηρύχθηκε άγονη η διαδικασία 
επιλογής υποψηφίου για την κάλυψη της προκηρυχθεί-
σας θέσης.

γ. Αν ο υποψήφιος που επιλέχθηκε, μετά το διορισμό 
του δεν ανέλαβε υπηρεσία για οποιοδήποτε λόγο ή υπέ-
βαλε στο Ίδρυμα δήλωση του ν. 1599/1986 περί μη απο-
δοχής του διορισμού του στη θέση για την οποία επελέγη.

2. Η ως άνω επαναπροκήρυξη γίνεται εντός αποκλει-
στικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από τον χρόνο κατά 
τον οποίο διαπιστώνεται η συνδρομή μιας εκ των προϋ-
ποθέσεων α, β και γ της προηγούμενης παραγράφου και 
εφόσον σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, διατηρείται η 
σχετική πίστωση, είναι δε δυνατή η επαναπροκήρυξη της 
θέσης σε διαφορετική κατηγορία εκπαίδευσης (ΠΕ ή TE) 
και σε διαφορετικό διδακτικό έργο, εφόσον πρόκειται για 
την κατηγορία Ε.Ε.Π. ή εργαστηριακό/εφαρμοσμένο δι-
δακτικό έργο εφόσον πρόκειται για την κατηγορία Ε.ΔΙ.Π.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2020

Ο Πρύτανης

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΥΝΤΟΥΒΗΣ

Ι

    Αριθμ. 23/153/5672 (4)
Τροποποίηση του άρθρου 7.2 του Κανονισμού 

του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με 

τίτλο: «Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων MBA» 

(MBA Food Business Management) του Τμήματος 

Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων 

και Τροφίμων της Σχολής Οικονομικών Επιστη-

μών και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστη-

μίου Πατρών (ΦΕΚ 3913/τ.Β΄/10-9-2018).

  Η ΣΥΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργά-
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νωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθ-
μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει και ιδίως των άρθρων 32 και 45.

2. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 και 17 (παρ. γ) του 
ν. 4559/2018.

3. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό: 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 - λοι-
πά θέματα».

4. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί-
ηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», (ΦΕΚ 
195/6.9.2011, τ. Α΄), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

5. Την απόφαση της Συγκλήτου 1742/25234 (ΦΕΚ 
3913/τ. Β΄/10-9-2018) σχετικά με έγκριση Κανονισμού 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: 
«Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων MBA» (MBA Food 
Business Management) του Τμήματος Διοίκησης Επιχει-
ρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων της Σχολής 
Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων 
του Πανεπιστημίου Πατρών.

6. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Διοίκη-
σης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων 
της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επι-
χειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρίαση με 
αριθμό 297/15-1-2020).

7. Την θετική εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρίαση με 
αριθμό 21/31.1.2020).

8. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Πατρών (συνεδρίαση με αριθμό 162/6.2.2020).

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

Την τροποποίηση του άρθρου 7.2 του Κανονισμού 
(ΦΕΚ 3913/τ. Β΄/10-9-2018) του Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων 
Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων της Σχολής Οικονο-
μικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πα-
νεπιστημίου Πατρών με τίτλο: «Διοίκηση Επιχειρήσεων 
Τροφίμων MBA» (MBA Food Business Management), από 
το ακαδημαικό έτος 2019-2020, ως ακολούθως:

Άρθρο 7.2
Συγγραφή διπλωματικής εργασίας

Θέματα που αφορούν στη συγγραφή της ΔΕ, όπως π.χ. 
γλώσσα, γραμματοσειρά, οδηγίες για την περίληψη, το 
περιεχόμενο, τη διάρθρωση και τον τρόπο παρουσίασης 
της εργασίας, ζητήματα βιβλιογραφίας κ.λπ., παρατίθε-
νται στο Παράρτημα 2 του παρόντος Κανονισμού.

Ειδικότερα, η συγγραφή της διπλωματικής εργασίας 
γίνεται στην ελληνική και κατ’ εξαίρεση στην Αγγλική 
μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου στη ΣΕ. Ο ελά-
χιστος χρόνος εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας 
από την έγκριση της από τη ΣΤ είναι τέσσερις (4) μήνες 
και ο μέγιστος έξι (6) μήνες. Η διπλωματική εργασία υπο-
βάλλεται στη Γραμματεία του Τμήματος ή του Π.Μ.Σ. σε 

δύο έντυπα αντίγραφα ένα για τη βιβλιοθήκη και ένα για 
τον επιβλέποντα της TEE και ένα cd (για τη βιβλιοθήκη) 
έχοντας όμως και την υποχρέωση της έγκαιρης αποστο-
λής της εργασίας (μέσω e-mail) στην επιτροπή, σε μία 
εβδομάδα από την συμπλήρωση του χρόνου εκπόνησης, 
δηλαδή την τρίτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου ή Απριλί-
ου. Δύναται παράταση ενός μηνός από το μέγιστο χρόνο 
εκπόνησης (έξι μήνες) της διπλωματικής εργασίας για 
σοβαρούς λόγους, μετά από αίτηση του μεταπτυχιακού 
φοιτητή. Η αίτηση δεν μπορεί να γίνει σε ημερομηνία 
μεταγενέστερη του μέγιστου χρόνου εκπόνησης της 
διπλωματικής εργασίας και κατάθεσης της στη Γραμμα-
τεία. Η παρουσίαση και η αξιολόγηση της διπλωματικής 
εργασίας πραγματοποιείται, μετά από επιτυχή ολοκλή-
ρωση όλου του κύκλου μαθημάτων του Π.Μ.Σ. και την 
ολοκληρωμένη καταβολή των διδάκτρων. Η παρουσίαση 
είναι δημόσια και ανακοινώνεται και πραγματοποιείται 
σε διάστημα δύο εβδομάδων από την ημέρα κατάθεσης 
και όχι αργότερα από της λήξεως του μηνός Φεβρουα-
ρίου ή/και μηνός Απριλίου κάθε έτους.

Μεταβατικές διατάξεις
Για τους φοιτητές που άρχισαν τη φοίτηση τους στο 

Π.Μ.Σ. «Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων MBA» (MBA 
Food Business Management), του Τμήματος Διοίκησης 
Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων κατά 
το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 εφαρμόζονται οι διατά-
ξεις της παρούσας απόφασης.

Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση με αριθμό: 1742/25234 
(ΦΕΚ 3913/τ. Β΄/10-9-2018) της Συγκλήτου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πάτρα, 11 Φεβρουαρίου 2020

Η Πρύτανης

ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

I

    Αριθμ. 24/154/5673 (5)
Τροποποίηση της απόφασης 1501/19518/ 

25.6.2019 (ΦΕΚ 2941/τ. Β΄/16-7-2019) του Κα-

νονισμού του Διατμηματικού Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Αλληλεπί-

δραση Ανθρώπου-Υπολογιστή» των Τμημάτων 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπο-

λογιστών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολο-

γιστών και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχο-

λής του Πανεπιστημίου Πατρών.

  Η ΣΥΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργά-

νωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθ-
μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει και ιδίως των άρθρων 32 και 45.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 19 (παρ. 7) του ν. 4521/2018 
και 17 (παρ. γ) του ν. 4559/2018,

3. Την υπουργική απόφαση με αριθμό 216772/Ζ1/
8-12-2017 (ΦΕΚ 4334/τ. Β΄/12-12-2017): «Τρόπος κατάρ-
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τισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και 
της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μετα-
πτυχιακών Σπουδών».

4. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό: 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 - λοι-
πά θέματα», β) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινίσεις 
σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114), και γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22-12-2017 
«Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) 
για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών», δ) 22879/Ζ1/
9-2-2018 «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 
114), 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 (Α΄ 38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (ΦΕΚ 189/τ. Α΄/2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιό-
τητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα 
διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98/τ. Α΄).

7. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί-
ηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», (ΦΕΚ 
195/6.9.2011, τ. Α΄), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

8. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ. Α΄/7.5.2019) 
«Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά 
Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».

9. Την απόφαση της Συγκλήτου με αριθμό 
1501/19518/25.6.2019 (ΦΕΚ 2941/τ. Β΄/16-7-2019) σχε-
τικά με έγκριση του Κανονισμού του Διατμηματικού 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: 
«Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή» των Τμημά-
των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολο-
γιστών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και 
Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπι-
στημίου Πατρών.

10. Την απόφαση της ΕΔΕ του ΔΠΜΣ Αλληλεπίδραση 
Ανθρώπου-Υπολογιστή» των Τμημάτων Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών και Μηχανι-
κών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής 
της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών 
(συνεδρίαση με αριθμό 2/25-11-2019).

11. Την θετική εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχια-
κών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρίαση 
με αριθμό 21/31.1.2020).

12. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας των συνεργα-
ζόμενων Τμημάτων.

13. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Πατρών (συνεδρίαση με αριθμό 162/6.2.2020).

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 

αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση του άρθρου 4.1 του Κανονισμού 
(ΦΕΚ 2941/τ. Β΄/16-7-2019) του Διατμηματικού Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογι-
στών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και 
Πληροφορικής της Πολυτεχνυικής Σχολής του Πανεπι-
στημίου Πατρών με τίτλο: «Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-
Υπολογιστή», από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, ως 
ακολούθως:

Άρθρο 4
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

4.1 Για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών διενερ-
γείται προκήρυξη (Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέρο-
ντος), με απόφαση της ΕΔΕ του ΔΠΜΣ, κάθε ακαδημαϊκό 
έτος.

Η υποβολή υποψηφιοτήτων γίνεται σε δύο φάσεις. Η 
πρώτη φάση έχει καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων και 
δικαιολογητικών την περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου σύμφωνα 
με την απόφαση της ΕΔΕ του ΔΠΜΣ. Οι θέσεις που δεν 
θα συμπληρωθούν κατά την πρώτη φάση μπορούν να 
συμπληρωθούν κατά την δεύτερη φάση υποβολής αιτή-
σεων και δικαιολογητικών, η οποία θα έχει καταληκτική 
ημερομηνία την περίοδο Αυγούστου και όχι αργότερα 
από τις 31 Αυγούστου κάθε έτους. Η δημοσίευση της 
προκήρυξης γίνεται από το Πανεπιστήμιο Πατρών με 
ευθύνη του επισπεύδοντος Τμήματος, ενώ το σχετικό 
κόστος βαρύνει το Πανεπιστήμιο.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων (ΕΑΥ) ορίζεται 
με απόφαση της Ε.Δ.Ε. για διετή θητεία και αποτελείται 
από τον Δ.Μ.Σ. και (4) τέσσερα μέλη Δ.Ε.Π των συνερ-
γαζόμενων Τμημάτων. Η ΕΑΥ εισηγείται στην ΕΔΕ την 
επιλογή των ΜΦ λαμβάνοντας υπόψιν τις σχετικές δια-
τάξεις της νομοθεσίας προκειμένου η ΕΔΕ να λάβει την 
σχετική απόφαση. Η ΕΑΥ συντάσσει πρακτικό επιλογής 
των ΜΦ και η ΕΔΕ επικυρώνει το πρακτικό. Η επιλογή 
ολοκληρώνεται μέχρι αρχές Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιλαμβάνονται στο 
Παράρτημα Α, καθώς και στην προκήρυξη κάθε έτους. 
Οι υποψήφιοι υποβάλλουν την αίτηση τους ηλεκτρονικά 
στην ιστοσελίδα που ανακοινώνεται στον ιστότοπο του 
προγράμματος.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να απευθύ-
νονται: Γραμματεία, 1ος Όροφος, Τμήμα Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πολυτεχνική 
Σχολή, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ρίο Πάτρα 26504 Ελλάδα.

Email: secretary-postgrad@ece.upatras.gr
http://hcimaster.upatras.gr
Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση με αριθμό 

1501/19518/25.6.2019 (ΦΕΚ 2941/τ. Β΄/16-7-2019) της 
Συγκλήτου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 11 Φεβρουαρίου 2020

Η Πρύτανης

ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
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    Αριθμ. απόφ. 3/3-2-2020 (6)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας κατά τις νυ-

χτερινές ώρες κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 

ημέρες καθώς και αποζημίωση των εργαζομένων 

Ι.Δ.Α.Χ, της επιχείρησης «Κοινωφελής Επιχείρηση 

Πολλαπλής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Π.Α) Δήμου Βέροιας».

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
(Κ.Ε.Π.Α.) ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1) Την 108/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

Βέροιας «Συγχώνευση Δημοτικών Κοινωφελών Επιχει-
ρήσεων Δήμου Βέροιας (άρθρο 109, ν. 3852/2010) και 
σύσταση νέας με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση 
Πολλαπλής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Π.Α.) Δήμου Βέροιας (ΦΕΚ 
1574/Β΄/27-6-2011).

2) Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 στο οποίο ορίζεται το 
καθεστώς της αποζημίωσης για εργασία καθ' υπέρβαση 
του υποχρεωτικού ωραρίου και προς συμπλήρωση του 
υποχρεωτικού ωραρίου.

3) Την απόφαση 2/2020 του Δ.Σ. της επιχείρησης όπου 
βεβαιώνεται η λειτουργία της επιχείρησης όλες τις ημέ-
ρες της εβδομάδας.

4) Το γεγονός ότι για την εκπλήρωση των καταστατι-
κών σκοπών της επιχείρησης που περιλαμβάνουν μεταξύ 
των άλλων δραστηριοτήτων καλλιτεχνικές και εκπαι-
δευτικές δραστηριότητες οι οποίες λαμβάνουν χώρα 
κυρίως κατά τις νυκτερινές ώρες Κυριακές και εξαιρέ-
σιμες απαιτείται η λειτουργία της επιχείρησης αυτές τις 
ώρες και ημέρες.

5) Ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την ανωτέρω 
απασχόληση θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις των 
ΚΑ 60-000-02 αμοιβές υπερωριακής απασχόλησης και 
60-03-006 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ υπερω-
ριακής απασχόλησης του Π/Υ οικονομικού έτους 2020 
και υπολογίζεται στο ποσό των 16.976,00€ συνολικά, 
αποφασίζουμε την έγκριση:

1. Της υπερωριακής εργασίας: α) κατά τις νυχτερινές 
ώρες και β) κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες 
δέκα έξι (16) υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ. της επιχείρησης κατά 
το χρονικό διάστημα από την δημοσίευση της παρούσας 
απόφασης έως και 31/12/2020 έως (96) ώρες για την υπο-
περίπτωση α) ανά υπάλληλο και έως ενενήντα έξι (96) 
ώρες για την υποπερίπτωση β) ανά υπάλληλο ανά εξά-
μηνο με την προβλεπόμενη από το νόμο αποζημίωση.

2. Την αποζημίωση για υπερωριακή απογευματινή 
εργασία έως 120 ώρες ανά υπάλληλο ανά εξάμηνο καθ' 
υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου, δεκαέξι υπαλ-
λήλων (16) Ι.Δ.Α.Χ. της επιχείρησης κατά το χρονικό δι-
άστημα από την δημοσίευση της παρούσας απόφασης 
έως και 31/12/2020 για 1.920 ώρες συνολικά για τους 
δεκαέξι υπαλλήλους με την προβλεπόμενη από το νόμο 
αποζημίωση.

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπι-
κού θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες της 
υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Πρόεδρος

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΟΡΩΝΑΣ   

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