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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Ανάκληση των 1321/24-08-2017 και 647/
01-04-2019 αποφάσεων Δημάρχου Αμπελοκήπων-Μενεμένης.

2

Συγχώνευση των Εργαστηρίων «Φυσικής» και
«Μηχανολογίας και Σχεδίων» του Τμήματος Φυσικής σε νέο Εργαστήριο με τίτλο «Εργαστήριο
Φυσικής Καίσαρ Αλεξόπουλος» του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και
καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού.

3

Έγκριση επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Νανοτεχνολογία-MPhil
in Nanotechnology» του Τμήματος Χημείας της
Σχολής Θετικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.).

4

Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία αυτοτελούς
Υπηρεσίας Πληροφορικής, Ψηφιακών Εφαρμογών και Διαχειρίσεως Έργων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
5

Διόρθωση σφάλματος στην 10429/20-9-2019
απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. πράξης 1918
(1)
Ανάκληση των 1321/24-08-2017 και 647/
01-04-2019 αποφάσεων Δημάρχου Αμπελοκήπων-Μενεμένης.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 19 του
ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/11-5-2017 τ. Α΄), όπως τροποποι-
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ήθηκαν με τις όμοιες της παρ. 3β του άρθρου 99 του
ν. 4483/2017 (Θέματα Δημοτικών Αστυνόμων-Άρση δυσμενών συνεπειών από την διαθεσιμότητα και την υποχρεωτική κινητικότητα), οι οποίες μεταξύ άλλων ορίζουν
ότι: «..Στην περίπτωση μη επανασύστασης Υπηρεσίας
Δημοτικής Αστυνομίας οι θέσεις δημοτικών αστυνόμων
καταργούνται και όσοι τις κατείχαν κατατάσσονται σε άλλες υπηρεσίες των οικείων δήμων, σε κλάδους της ίδιας
ή ανώτερης κατηγορίας, με βάση τα τυπικά προσόντα
που κατέχουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος,
κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης».
3. Τη με αριθμό 760/22-5-2015 πράξη (ΦΕΚ 1211/
23-6-2015 τ. Β΄) με την οποία διαπιστώθηκε η από
11-5-2015 (έναρξη ισχύος ν. 4325/2017) κατάταξη του
τακτικού υπαλλήλου Ρουσσέτη Ηλία του Γεωργίου, σε
οργανική θέση κλάδου ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας, με
βαθμό ΣΤ΄ και ΒΑΣΙΚΟ μισθολογικό κλιμάκιο, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 1α) και 2α) του προαναφερόμενου ν. 4325/2015.
4. Την 210/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία αποφασίστηκε μεταξύ άλλων και η μη
επανασύσταση υπηρεσίας Δημοτικής Αστυνομίας στον
Δήμο.
5. Την 1294/21-8-2015 απόφαση (ΦΕΚ 2132/
05-10-2015 τ. Β΄), όπως τροποποιήθηκε με την 279/
10-03-2016 όμοια (ΦΕΚ 807/28-03-2016 τ.Β΄) και ο
ανωτέρω τακτικός υπάλληλος, κατατάχθηκε από
11-05-2015, σε συνιστώμενη προσωρινή-προσωποπαγή
μόνιμη θέση κατηγορίας ΔΕ κλάδου Διοικητικού, με βαθμό ΣΤ΄ και ΒΑΣΙΚΟ μισθολογικό κλιμάκιο, επειδή αυτήν
την κατηγορία (ΔΕ) κατείχε στη Δημοτική Αστυνομία,
κατά τον χρόνο θέσης του σε διαθεσιμότητα.
6. Την 843/21-07-2016 απόφαση με την οποία ο
ανωτέρω κατατάχτηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. 4369/2016, στον Γ΄ βαθμό του κλάδου ΔΕ Διοικητικού,
με πλεονάζοντα χρόνο στον βαθμό αυτό: τρία (3) έτη,
εννέα (9) μήνες και δεκαεπτά (17) ημέρες.
7. Την 1321/24-08-2017 (ΦΕΚ 3329/22-9-2017 και
4165/30-11-2017 τ.Β΄) απόφαση, όπως τροποποιήθηκε
με την 647/01-04-2019 όμοια (ΦΕΚ 1468/03.05.2019/
τ.Β΄), με την οποία ο ανωτέρω κατατάχτηκε από
31-07-2017, βάσει των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου
99 του ν. 4483/2017, σε συνιστώμενη προσωρινή-προσωποπαγή μόνιμη θέση ανώτερης κατηγορίας ΤΕ, κλάδου Τεχνολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών, με βαθμό Γ΄.
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8. Τη με αριθμό 130/10-09-2018 πράξη του κλιμακίου
προληπτικού ελέγχου του Ι΄ Τμήματος του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, με την οποία αποφάνθηκε ότι δεν έπρεπε να
μεταταχθεί σε ανώτερη κατηγορία (ΤΕ), κρίνοντας ότι η
παρ. 3 του άρθρου 99 του ν. 4483/2017, είναι ανίσχυρη
και μη εφαρμοστέα, διότι αντίκειται στις συνταγματικές
αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας.
9. Το με αριθμό 42418/29-08-2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, με το οποίο
διαβίβασε σχετικό ερώτημα του Δήμου στο Υπουργείο
Εσωτερικών, εκφράζοντας την άποψη ότι ο Δήμος θα
πρέπει να συμμορφωθεί στην ανωτέρω (υπόψη 8) απόφαση του Ι΄ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και να
ανακαλέσει την απόφαση κατάταξης σε ανώτερη κατηγορία (ΤΕ) του υπαλλήλου.
10. Το με αριθμό 68624/03-10-2019 έγγραφο του
Υπουργείου Εσωτερικών, στο οποίο αναφέρει ότι αυτό
(το ΥΠ.ΕΣ.) συμφωνεί με την προαναφερόμενη άποψη
(υπόψη 9) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας
Θράκης, αποφασίζει:
Α. Ανακαλούμε την 1321/24-08-2017 απόφαση καθώς και την 647/01-04-2019 όμοια τροποποιητική της
(υπόψη 7) και
Β. Κατατάσσουμε τον ανωτέρω από 01-01-2016
(ημερομηνία κατάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. 4369/2016) σε συνιστώμενη προσωρινή-προσωποπαγή μόνιμη θέση κλάδου ΔΕ Διοικητικού, βαθμού Γ,
με πλεονάζοντα χρόνο στον βαθμό αυτό κατά την ίδια
ημερομηνία: τρία (3) έτη, εννέα (9) μήνες και δεκαεπτά
(17) ημέρες, σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αμπελόκηποι, 17 Οκτωβρίου 2019
Ο Δήμαρχος
ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ
I

Αριθμ. πράξης 41
(2)
Συγχώνευση των Εργαστηρίων «Φυσικής» και
«Μηχανολογίας και Σχεδίων» του Τμήματος Φυσικής σε νέο Εργαστήριο με τίτλο «Εργαστήριο Φυσικής Καίσαρ Αλεξόπουλος» του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και
καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 24 του άρθρ. 80 του ν. 4009/2011, όπως
προστέθηκε με το άρθ. 96 του ν. 4310/2014, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει και το άρθ. 28 του ν. 4485/2017.
2. Το άρθ. 22 του ν. 3823/1911 (ΦΕΚ 178 τ. Α΄) «Περί
οργανισμού του Εθνικού Πανεπιστημίου» με το οποίο
το Φυσικό Εργαστήριο αποτελεί ένα εκ των επιστημονικών εργαστηρίων της Φυσικομαθηματικής Σχολής του
Πανεπιστημίου.
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3. Το άρθ. 290 του ν. 5343/1932 (ΦΕΚ 86 τ. Α΄) «Περί
οργανισμού του Πανεπιστημίου Αθηνών» με το οποίο το
Εργαστήριο Μηχανολογίας και Σχεδίων προσαρτήθηκε
στη Φυσικομαθηματική Σχολή.
4. Την Β1/109/1-2-1983 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 83
τ. Β΄) «Κατανομή Εργαστηρίων, Σπουδαστηρίων, Μουσείων και λοιπών παραρτημάτων Σχολών Φιλοσοφικής, Νομικής και Φυσικομαθηματικής του Πανεπιστημίου Αθηνών στα Τμήματα», με την οποία τα Εργαστήρια Φυσικής
και Μηχανολογίας και Σχεδίων κατανεμήθηκαν από τη
Φιλοσοφική Σχολή στο Τμήμα Φυσικής.
5. Την από 29-8-2019 απόφαση της Συγκλήτου.
6. Την από 15-4-2019 απόφαση της Συνέλευσης του
Τμήματος Φυσικής
7. Το γεγονός ότι το Εργαστήριο με τίτλο «Εργαστήριο
Φυσικής Καίσαρ Αλεξόπουλος» το οποίο θα προέλθει
από τη συγχώνευση των Εργαστηρίων «Φυσικής» και
«Μηχανολογίας και Σχεδίων» δεν θα βαρύνει τον τακτικό
προϋπολογισμό ή την κρατική επιχορήγηση, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Συγχώνευση-Αντικείμενο
Το "Εργαστήριο Φυσικής" (άρθ. 22 ν. 3823/1911-ΦΕΚ
178 τ. Α΄), και το "Εργαστήριο Μηχανολογίας και Σχεδίων"
(άρθ. 290 ν. 5343/1932 - ΦΕΚ 86 τ.Α΄) του Τμήματος Φυσικής (υπ' αριθ. Β1/109/1.2.1983-ΦΕΚ 83 τ. Β΄ υπουργική
απόφαση) της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών συγχωνεύονται σε ένα νέο Εργαστήριο με τίτλο "Εργαστήριο
Φυσικής Καίσαρ Αλεξόπουλος". Το Εργαστήριο αυτό, θα
έχει ως αντικείμενο την εκπαίδευση στην πειραματική
Φυσική και θα εξυπηρετεί διδακτικές, ακαδημαϊκές,
ερευνητικές και επιμορφωτικές ανάγκες στο γνωστικό
αντικείμενο της Φυσικής. Στο εργαστήριο αυτό εντάσσεται Μονάδα με τίτλο "Μηχανουργείο".
Άρθρο 2
Σκοπός
Σκοπός του "Εργαστηρίου Φυσικής Καίσαρ Αλεξόπουλος" είναι η κάλυψη σε προπτυχιακό επίπεδο των
ερευνητικών και διδακτικών αναγκών του Τμήματος
Φυσικής καθώς και άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων,
στην περιοχή της Φυσικής.
Επιπροσθέτως, στόχο του συγκεκριμένου εργαστηρίου αποτελεί και η γνωριμία των φοιτητών με το μηχανολογικό υπόβαθρο που είναι απαραίτητο για τη σχεδίαση,
δημιουργία και λειτουργία των πειραματικών διατάξεων.
Η δυνατότητα αυτή θα υποστηρίζεται από το Εργαστήριο και τη Μονάδα του. Το Εργαστήριο αποβλέπει στην
κάθε μορφής συνεργασία με επιστήμονες, ερευνητές,
πανεπιστημιακά τμήματα, σχολεία, εγχώριους και διεθνείς οργανισμούς, καθώς και με δημόσιους ή ιδιωτικούς
διακρατικούς φορείς. Επίσης, υποστηρίζει και εγγυάται
τη διδακτική επάρκεια των φοιτητών του Τμήματος Φυσικής, η οποία, μέσω του προγράμματος σπουδών του,
περνάει από το συγκεκριμένο Εργαστήριο. Στους στόχους του εντάσσεται επίσης, η συνεργασία με αντίστοιχα
Εργαστήρια, Ερευνητικά Κέντρα, συναφείς κρατικούς και
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ιδιωτικούς φορείς και ακαδημαϊκά ιδρύματα ελληνικά
και της αλλοδαπής. Στις κύριες επιδιώξεις του ανήκουν,
μεταξύ άλλων, η εκπαίδευση των φοιτητών στον πειραματισμό και τη Φυσική, η ανάληψη-αυτοτελώς ή από
κοινού με άλλους φορείς-ερευνητικών προγραμμάτων,
η διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων-ημερίδων ή
συνεδρίων-και η έκδοση επίτομων έργων, επιστημονικών σειρών και επιστημονικών περιοδικών.
Άρθρο 3
Προσωπικό
Το Εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
των οποίων, το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που
κατέχουν εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου, από μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), από μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), από μέλη
Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), καθώς
και από μέλη του λοιπού επιστημονικού και διοικητικού
προσωπικού που τοποθετούνται στο Εργαστήριο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Άρθρο 4
Διοίκηση - Αρμοδιότητες
Το "Εργαστήριο Φυσικής Καίσαρ Αλεξόπουλος"
διευθύνεται από μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Φυσικής του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με
αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο και εκλέγεται σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία.
Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί τις εξής αρμοδιότητες:
- συντονισμός του διδακτικού και ερευνητικού έργου
του Εργαστηρίου, κατάρτιση και υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου και μέριμνα για την τήρησή του,
- μέριμνα για τη στελέχωσή του,
- εισήγηση στη Συνέλευση του Τμήματος για τον ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον
κινητό εξοπλισμό,
- υπογραφή κάθε εγγράφου που διακινεί και γενικά
η ευθύνη για την ομαλή λειτουργία του Εργαστηρίου.
Άρθρο 5
Εγκατάσταση - Λειτουργία
1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι μονάδες που
το απαρτίζουν στεγάζονται σε χώρους του Τμήματος Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών, που έχουν παραχωρηθεί για την εγκατάσταση
των οργάνων και του λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που
είναι αναγκαίος για τη διενέργεια των εργαστηριακών
ασκήσεων, τη λειτουργία των μηχανημάτων του Μηχανουργείου, καθώς και την υλοποίηση των ερευνητικών
προγραμμάτων. Στους χώρους του Εργαστηρίου, τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του Εργαστηρίου.
2. Ο Διευθυντής πρέπει να είναι ενήμερος για τη διεξαγωγή οποιασδήποτε δραστηριότητας λαμβάνει χώρα
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σε όλες τις μονάδες του Εργαστηρίου στο πλαίσιο κάθε
έργου και καθορίζει την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση τεχνικού εξοπλισμού και χώρων, σε περίπτωση
που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία των μονάδων του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού και υλικών που ανήκουν σε αυτό,
την παραμονή των εργαζομένων, δηλ. προσωπικού,
φοιτητών, επισκεπτών, κ.α., στους χώρους, καθώς και
την προστασία του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων
του Εργαστηρίου από βλάβες.
4. Η χρησιμοποίηση της υλικοτεχνικής υποδομής του
Εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή
άλλους ερευνητές, που έχουν ειδική επί του εξοπλισμού
αυτού εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από τον Διευθυντή του Εργαστηρίου. Εξοπλισμός και υλικά, τα οποία
παραδίδονται για την διεξαγωγή εργασιών και πειραμάτων, επιστρέφονται μετά την χρησιμοποίησή τους στην
κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
5. Μέρος του υλικοτεχνικού εξοπλισμού του Εργαστηρίου μπορεί να σχεδιάζεται στο Εργαστήριο αλλά και να
υλοποιείται, να συντηρείται ή/και να επισκευάζεται στο
"Μηχανουργείο", με στόχο την απρόσκοπτη λειτουργία
των εργαστηριακών ασκήσεων στις οποίες ασκούνται
οι εκπαιδευόμενοι.
6. Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα
του Τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων
σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου, καθώς και του
απαραίτητου τεχνικού προσωπικού για την ομαλή και
απρόσκοπτη λειτουργία του, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία.
Άρθρο 6
Πόροι
Το Εργαστήριο θα λειτουργεί με ιδίους πόρους και δεν
θα βαρύνει τον Τακτικό προϋπολογισμό ή την κρατική
επιχορήγηση. Τα έσοδα του Εργαστηρίου προέρχονται
από:
α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό
τρίτων,
β. Τη διάθεση ερευνητικών, μηχανουργικών και εν γένει επιστημονικών προϊόντων και υπηρεσιών σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία.
γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.
δ. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από
διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα,
ε. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που
καταλείπονται για τους σκοπούς του Εργαστηρίου,
στ. Τη διοργάνωση συνεδρίων, εκπαιδευτικών σεμιναρίων, επιστημονικών συναντήσεων, καθώς και από την
διοργάνωση ή/και υποστήριξη Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών,
ξ. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Άρθρο 7
Σφραγίδα - Τίτλος
Ο κύριος τίτλος του Εργαστηρίου είναι "Εργαστήριο
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Φυσικής Καίσαρ Αλεξόπουλος". Ο κύριος τίτλος αναγράφεται σε κάθε έντυπό του, αποτυπώνεται σε στρογγυλή
σφραγίδα αλληλογραφίας από κοινού με τους τίτλους
"Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών"
και "Τμήμα Φυσικής" και αναρτάται στους χώρους που
δραστηριοποιείται το Εργαστήριο.
Για τις σχέσεις του με το εξωτερικό, το Εργαστήριο χρησιμοποιεί τον τίτλο "Laboratory of Physics". O κύριος τίτλος αναγράφεται σε κάθε μη ελληνόγλωσσο έντυπό του,
αποτυπώνεται σε στρογγυλή σφραγίδα αλληλογραφίας
από κοινού με τους τίτλους "National and Kapodistrian
University of Athens" και "Laboratory of Physics" και
αναρτάται στους χώρους που δραστηριοποιείται το
Εργαστήριο.
Άρθρο 8
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία:
α. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων του Εργαστηρίου,
β. Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
γ. Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών, εξοπλισμού και ηλεκτρονικών υπολογιστών.
δ. Πρωτόκολλο διακίνησης αλληλογραφίας και εγγράφων.
ε. Κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από
την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για τη
λειτουργία του εργαστηρίου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2019
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
I

Αριθμ. ΔΦ 15/4923
(3)
Έγκριση επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «ΝανοτεχνολογίαMPhil in Nanotechnology» του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Διεθνούς
Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.).
Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α’ /
04-08-2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», και ιδίως των άρθρων 30 «Γενικές διατάξεις», 31
«Όργανα διοίκησης των Π.Μ.Σ.», 32 «Ίδρυση Π.Μ.Σ.», 33
«Διάρκεια φοίτησης και πιστωτικές μονάδες», 34 «Επιλογή, δικαιώματα και υποχρεώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών», 35 «Δωρεάν φοίτηση-υποτροφίες», 36 «Διδακτικό
προσωπικό», 37 «Πόροι-χρηματοδότηση ΠΜΣ».
2. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 19 του
ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ. Α΄/02-03-2018).
3. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/
02-08-2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτα-
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τη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης
πιστωτικών μονάδων-Παράρτημα Διπλώματος», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 και της παρ. 10 του
άρθρου 55 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ. Α΄/07-05-2019)
«Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά
Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».
5. Την 216772/Ζ1/08-12-2017 υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 4334/τ. Β΄/12-12-2017) «Τρόπος κατάρτισης του
αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών
Σπουδών».
6. Την 122/27-01-2017 απόφαση του Προέδρου του
ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΦΕΚ 557/τ. Β΄/
23-02-2017) "Έγκριση προγράμματος μεταπτυχιακών
σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου TE και Μηχανολόγων Μηχανικών TE του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με
τίτλο: «ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ»".
7. Την οικ. 2000/09-08-2018 απόφαση Συγκλήτου
του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΦΕΚ 4055/
τ.Β΄/17-09-2018) "Έγκριση Επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου ΤΕ.
και Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης με τίτλο: «ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ»".
8. Το αριθμ. 1/20-06-2019 πρακτικό της προσωρινής
Συνέλευσης του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών
Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.
9. Το αριθμ. 4/03-07-2019 πρακτικό της Συνεδρίασης
της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου
της Ελλάδος.
10. Την 86094/Ζ1/30-05-2019 (ΦΕΚ 326/τ. ΥΟΔΔ/
05-06-2019) υπουργική απόφαση «Συγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της
Ελλάδος».
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020
την επανίδρυση και λειτουργία του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών «Νανοτεχνολογία-MPhil in
Nanotechnology» στο Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Το Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) διοργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο
«Νανοτεχνολογία-MPhil in Nanotechnology» σύμφωνα
με τις διατάξεις της απόφασης αυτής, τις διατάξεις του
ν. 4485/2017 (Α΄ 114), καθώς και τις διατάξεις της παρ. 10
του άρ. 55 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70).
Άρθρο 2
Αντικείμενο-Σκοπός
Αντικείμενο του προγράμματος είναι η Νανοτεχνο-
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λογία με έμφαση στις Βιομηχανικές Εφαρμογές αυτής.
Σκοπός του προγράμματος είναι η εμβάθυνση, επέκταση
και παραγωγή γνώσης στο υπόψη αντικείμενο με τη χρήση προηγμένου εξοπλισμού υπερύψηλης τεχνολογίας,
καθώς και η εφαρμογή της ούτως παραχθείσας γνώσης
στην επιχειρηματική και παραγωγική διαδικασία. Στόχοι
του ΠΜΣ είναι: α) να συμβάλει στο να κατακτήσουν οι
φοιτητές του τις θεωρητικές και τεχνικές γνώσεις που
είναι απαραίτητες προκειμένου να ερευνήσουν και να
ερμηνεύσουν την πολυπλοκότητα της φύσης σε νανοκλίμακα και β) να εφοδιαστούν με τα αναγκαία επιστημονικά και μεθοδολογικά εργαλεία ώστε να είναι ικανοί
να εισάγουν την Νανοτεχνολογία στη βιομηχανική παραγωγή και την εν γένει επιχειρηματική δραστηριότητα
επ' ωφελεία της οικονομίας και της κοινωνίας.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός τίτλος
Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
Ερευνητικού Χαρακτήρα (ΜΔΕ-ΕΧ), 120 Πιστωτικών Μονάδων (ECTS), στη «ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ». Ο αντίστοιχος
αγγλικός τίτλος είναι "MPhil in Nanotechnology".
Άρθρο 4
Κατηγορίες υποψηφίων
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ
(Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής, καθώς και πτυχιούχοι ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του ΜΔΕ-ΕΧ είναι δύο έτη, ήτοι τέσσερα (4) εξάμηνα σπουδών, εκ των
οποίων το πρώτο εξάμηνο διατίθεται στη διδασκαλία
μαθημάτων, το δεύτερο εξάμηνο στον προσδιορισμό
των βιομηχανικών εφαρμογών της έρευνας και τα υπόλοιπα δύο εξάμηνα στην έρευνα και τη συγγραφή της
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Το ΠΜΣ είναι πλήρους φοίτησης. Κατά τη διάρκεια των
σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται:
α) στην παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση των μεταπτυχιακών μαθημάτων,
β) σε συνεχή παρουσία στους εργαστηριακούς χώρους
έρευνας και
γ) στην εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και τη δημόσια υποστήριξη αυτής ενώπιον ειδικής
επιτροπής.
Για την απόκτηση ΜΔΕ-ΕΧ απαιτούνται εκατόν είκοσι
(120) πιστωτικές μονάδες.
Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων και έρευνας έχει
ως εξής:
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
α/α ΜΑΘΗΜΑ

3

Νανοτεχνολογία/Νανοϋλικά

10

2

Οργανολογία

10

Ερευνητική Μεθοδολογία

10

ΣΥΝΟΛΟ

30

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
α/α ΜΑΘΗΜΑ
1

ECTS

Βιομηχανικές Εφαρμογές

30

Γ΄ και Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΑ
α/α ΜΑΘΗΜΑ
1

ECTS

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

90

Άρθρο 7
Γλώσσα διδασκαλίας
Το πρόγραμμα διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα η
διπλωματική εργασία μπορεί να είναι στην αγγλική.
Άρθρο 8
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων κατ' έτος στο πρόγραμμα ορίζεται κατ' ανώτατο όριο σε δεκαπέντε (15) κατά έτος.
Επιπλέον του αριθμού των εισακτέων γίνονται δεκτοί
και μέλη ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ που είναι κάτοχοι τίτλου του
πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρ.34, παρ.8 του ν. 4485/2017.
Άρθρο 9
Προσωπικό
Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων μπορούν να συμμετέχουν: α) μέλη ΔΕΠ και Επιστημονικοί
Συνεργάτες του οικείου Τμήματος και β) μέλη ΔΕΠ άλλων
Τμημάτων του οικείου ή άλλων ΑΕΙ σε ποσοστό 40%.
Άρθρο 10
Υλικοτεχνική Υποδομή
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις του Τμήματος με την υπάρχουσα υποδομή η οποία περιλαμβάνει
χώρους διδασκαλίας και εργαστήρια, κατάλληλα εξοπλισμένα με σύγχρονα μέσα διδασκαλίας και υψηλής
τεχνολογίας εργαστηριακό εξοπλισμό.
Άρθρο 11
Διάρκεια Λειτουργίας
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος
2022-2023, οπότε και θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του.
Άρθρο 12
Αναλυτικός Προϋπολογισμός Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)
το 70% των εσόδων κατανέμεται για την κάλυψη των
λειτουργικών εξόδων του προγράμματος, τα οποία υπολογίζονται συνολικά σε 30.000 ευρώ και αναλύονται σε
κατηγορίες δαπανών (ανά έτος) ως εξής:
α/α

ECTS

1

47003

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

€

%

1

Διοικητική και Τεχνική
Υποστήριξη

5.000

20

2

Δαπάνες Μετακίνησης

5.000

20
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3

Ανανέωση-Συντήρηση
Εξοπλισμού

5.000

20

4

Αναλώσιμα

5.000

20

5

Λοιπά έξοδα

5.000

20

ΣΥΝΟΛΟ

25.000

100

Άρθρο 13
Πηγές χρηματοδότησης του Π.Μ.Σ.
Το ΠΜΣ είναι δωρεάν, χωρίς τέλη φοίτησης, και οι διδάσκοντες σε αυτό δεν αμείβονται. Το κόστος λειτουργίας του θα καλυφθεί από μέρος των εσόδων (30%) των
αυτοχρηματοδοτούμενων ΠΜΣ του Ιδρύματος, καθώς
και από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων, χορηγίες, ερευνητικά προγράμματα, παροχές, δωρεές και κληροδοτήματα, και μέρος των
εσόδων του Ε.Λ.Κ.Ε. του Διεθνούς Πανεπιστημίου της
Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
37 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).
Άρθρο 14
Μεταβατικές Διατάξεις
Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα
απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 27 Αυγούστου 2019
Ο Πρόεδρος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΟΥ
I

Αριθμ. 4414/2185
(4)
Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία αυτοτελούς Υπηρεσίας Πληροφορικής, Ψηφιακών
Εφαρμογών και Διαχειρίσεως Έργων της Ιεράς
Αρχιεπισκοπής Αθηνών.
Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Λαβούσα υπόψη:
1. τα άρθρα 1 παρ. 4, 29 παρ. 2 και 30 παρ. 1 του
ν. 590/1977 «Περί καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας
της Ελλάδος» (Α΄ 146),
2. τας υποχρεώσεις της ποιμαινούσης Εκκλησίας προς
το χριστεπώνυμον πλήρωμα, οι οποίαι απορρέουν από
τας Ευαγγελικάς επιταγάς, τους Ιερούς Κανόνας και τους
νόμους του Κράτους,
3. τας υφισταμένας κοινωνικάς, ποιμαντικάς και πνευματικάς ανάγκας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών,
4. την αριθμ. 6285/25.9.2019 Πρότασιν του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος
Ιερωνύμου,
5. την αριθμ. 163/30.9.2019 γνωμοδότησιν της Νομικής Υπηρεσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος και
6. την από 1.10.2019 απόφασιν της Διαρκούς Ιεράς
Συνόδου, αποφασίζει:
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συνιστά στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών αυτοτελή
Υπηρεσία Πληροφορικής, Ψηφιακών Εφαρμογών και
Διαχειρίσεως Έργων, η λειτουργία της οποίας διέπεται
από τις διατάξεις του εξής Κανονισμού.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ, ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ,
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ
ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Άρθρο 1
Σύσταση και Συγκρότηση
1.1. Συστήνεται αυτοτελής Υπηρεσία Πληροφορικής,
Ψηφιακών Εφαρμογών και Διαχείρισης Έργων στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής
Αθηνών.
1.2. Η πρόσληψη του προσωπικού γίνεται διά συμβάσεως εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου ή
συμβάσεως έργου, δι' αποφάσεως του Μακαριωτάτου
Αρχιεπισκόπου ή του Μητροπολιτικού Συμβουλίου. Σε
περίπτωση πρόβλεψης νέων θέσεων ή αναδιάρθρωσης
των ήδη υπαρχόντων στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών,
κατά το άρθρο 152 κεφ. 2 του αριθμ. 156/2002 Κανονισμού, η πρόσληψη του προσωπικού της Υπηρεσίας
γίνεται κατά τις διατάξεις του αριθμ. 5/1978 Κανονισμού
της Εκκλησίας της Ελλάδος (ΦΕΚ Α΄ 48).
Άρθρο 2
Αρμοδιότητες Υπηρεσίας
2.1. Οι αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Πληροφορικής,
Ψηφιακών Εφαρμογών και Διαχείρισης Έργων, σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες/τμήματα/γραφεία
της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και με απώτερο στόχο
τον εκσυγχρονισμό της διοικητικής λειτουργίας και τη
συνεχή ψηφιακή ανάπτυξη της Εκκλησιαστικής Αρχής,
είναι:
2.1.1. Ο σχεδιασμός, διασφάλιση χρηματοδότησης,
διαχείριση και υλοποίηση των εξειδικευμένων έργων,
πλην των έργων αποκλειστικής αρμοδιότητας της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, και
ειδικότερα:
α) Η υποστήριξη στην αναζήτηση πόρων για χρηματοδότηση των έργων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών από
δημόσιους, ιδιωτικούς (δωρεές, χορηγίες), ενωσιακούς
και λοιπούς πόρους, καθώς και για τη βέλτιστη δυνατή
αξιοποίηση αυτών.
β) Η διαμόρφωση σε ετήσια βάση, του προγραμματισμού των έργων και του πλάνου εξεύρεσης πόρων.
γ) Ο σχεδιασμός των τεχνικών προδιαγραφών των έργων και η διενέργεια όλων των απαραίτητων ενεργειών,
ώστε να εξασφαλισθεί η χρηματοδότηση των έργων.
δ) Η προετοιμασία και η διενέργεια, σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία και τους κανόνες διαφάνειας και
ανταγωνισμού, των απαιτουμένων διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
ε) Η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης, της
παραλαβής των παραδοτέων/εκροών των Αναδόχων
και της γενικότερης προόδου των επιμέρους εργασιών
των έργων, ώστε να ελαχιστοποιούνται προβλήματα και
καθυστερήσεις στην εξέλιξή τους.
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στ) Η συνεργασία με το Τμήμα Οικονομικών της Ιεράς
Αρχιεπισκοπής Αθηνών, προκειμένου να διασφαλιστεί
η τήρηση των υποχρεώσεων που συνδέονται με την
οικονομική διαχείριση, όπως αυτές απορρέουν από το
πλαίσιο χρηματοδότησης των έργων.
ζ) Η διασφάλιση της τήρησης των υποχρεώσεων που
απορρέουν από τις συμφωνίες χρηματοδότησης των
έργων.
η) Η συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία της Ιεράς
Αρχιεπισκοπής Αθηνών για τη διενέργεια όλων των ανωτέρω αναφερόμενων ενεργειών και διαδικασιών, όπου
απαιτείται.
2.1.2. Επιπλέον των ανωτέρω, για τον Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε), η Υπηρεσία Πληροφορικής, Διαχείρισης και Υλοποίησης Έργων
αναλαμβάνει:
α) Τον συντονισμό των ψηφιακών δράσεων και της
γενικότερης ψηφιακής στρατηγικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.
β) Την εκπροσώπηση της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών
σε διεθνή και ελληνικά FORA, συνέδρια, ημερίδες κ.ά. για
θέματα εφαρμογής νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε).
γ) Την υποστήριξη της διαρκούς επικοινωνίας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών με φορείς του Δημοσίου, με
ιδιωτικούς φορείς, αλλά και με διεθνείς φορείς για τον
σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων και την ανάπτυξη
συνεργασιών, με έμφαση στις ψηφιακές τεχνολογίες.
δ) Την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας και της βέλτιστης αξιοποίησης των υφιστάμενων συστημάτων, ψηφιακών πλατφόρμων και διαδικτυακών εφαρμογών της
Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, μέσω του εμπλουτισμού
τους με πρόσθετο περιεχόμενο και υπηρεσίες, καθώς
και τη συντήρηση και επέκταση αυτών.
ε) Τη διασφάλιση της συνεχούς ενημέρωσης της Ιεράς
Αρχιεπισκοπής Αθηνών σχετικά με τις εξελίξεις στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
(Τ.Π.Ε.), επισημαίνοντας αλλαγές στις οποίες απαιτείται
σχετική συμμόρφωση.
στ) Την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής
και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) για την προώθηση των κοινωνικοπρονοιακών και λοιπών δράσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών προς όφελος των πολιτών και την
επέκταση της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) και σε άλλους σημαντικούς τομείς
υπηρεσιών, που παρέχει η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών
στην κοινωνία, στο πλαίσιο της αποστολής της.
Άρθρο 3
Αρμοδιότητες Προϊσταμένου
Ο Προϊστάμενος της εν λόγω Υπηρεσίας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α. Ορίζεται ως υπεύθυνος έργου και υπογράφει στο
πλαίσιο της αρμοδιότητας του: i) όλα τα σχετικά έγγραφα
για τα ως άνω αναφερόμενα έργα που υλοποιεί η Υπηρεσία και τις αποφάσεις που απαιτούνται για την υποβολή,
ένταξη και την χρηματοδότηση των έργων, ii) ψηφιακά
ως «ακριβές αντίγραφο» κάθε έγγραφο που απαιτείται να
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καταχωρηθεί-αναρτηθεί στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για τη διενέργεια
ηλεκτρονικών εφαρμογών καθώς και σε κάθε άλλη ηλεκτρονική πλατφόρμα, στην οποία απαιτείται ψηφιακή
υπογραφή, iii) για την διενέργεια των διαγωνιστικών διαδικασιών και των σχετικών τευχών διακήρυξης καθώς
και των Συμβάσεων.
β. Επιμελείται: i) την παρακολούθηση της πορείας και
την υλοποίηση των έργων, ii) την ολοκλήρωση των έργων και iii) την εκπλήρωση του συνόλου των υποχρεώσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, που απορρέουν
από τις συμφωνίες χρηματοδότησης των έργων.
γ. Εκπροσωπεί την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών σε διεθνή και ελληνικά FORA, συνέδρια, ημερίδες κ.ά., για την
προώθηση της ψηφιακής στρατηγικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και εν γένει για θέματα Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.).
δ. Εκπροσωπεί την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών στο
σύνολο των ενεργειών ή/και διαφορών i) ενώπιον των
διοικητικών, ελεγκτικών και δικαστικών αρχών σε σχέση
με τη διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης των έργων
αρμοδιότητας της Υπηρεσίας και ii) ενώπιον των ιδιωτικών, διεθνών φορέων καθώς και φορέων του Δημοσίου,
ήτοι τις εμπλεκόμενες Διευθύνσεις/Υπηρεσίες, Διαχειριστικές Αρχές των Προγραμμάτων, Ειδικές και Γενικές
Γραμματείες, την αρμόδια Πολιτική ηγεσία κ.ά., για την
εξασφάλιση πόρων, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση
έργων και την ανάπτυξη συνεργασιών με έμφαση στις
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.).
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας, αυτός θα ορίζει τον αναπληρωτή του
εξ ενός εκ των συνεργατών της Υπηρεσίας.
Άρθρο 4
Σε περιπτώσεις έργων με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά,
από τα οποία μπορεί να προκύπτει σύγκρουση αρμοδιότητας μεταξύ των Υπηρεσιών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής
Αθηνών, θα αποφαίνεται αρμοδίως ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος, μετά από εισήγηση του Μητροπολιτικού
Συμβουλίου.
Άρθρο 5
Κάθε διάταξη που αντιτίθεται στις ρυθμίσεις της παρούσης, καταργείται.
Η παρούσα απόφαση δύναται να τροποποιηθεί ή να
συμπληρωθεί οποτεδήποτε με απόφαση της Διαρκούς
Ιεράς Συνόδου, κατόπιν προτάσεως του Μακαριωτάτου
Αρχιεπισκόπου.
Άρθρο 6
Με την παρούσα δεν προκαλείται οποιαδήποτε δαπάνη. Κάθε μελλοντική δαπάνη που θα προκαλείται από
τη λειτουργία της Υπηρεσίας, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.
Άρθρο 7
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και στο Δελτίο «ΕΚΚΛΗΣΙΑ».
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Άρθρο 8
Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει από της δημοσιεύσεώς του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2019
Ο Πρόεδρος
† Ο Αθηνών ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ
Ι

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(5)
Στην 10429/20-9-2019 απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3836/Β΄/17-10-2019, στη σελίδα 44463, στη στήλη β΄, στον 24ο στίχο εκ των κάτω,
διορθώνεται:
το εσφαλμένο: «κλάδου ΔΕΙ»
στο ορθό: «κλάδου ΔΕ1».
(Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης)
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