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20 Φεβρουαρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της 60136/1580/15-12-2017 κοινής
υπουργικής απόφασης «Πρόγραμμα Διερμηνείας
εξ αποστάσεως Κωφών και Βαρήκοων Ατόμων»
(ΦΕΚ 4590/Β΄/2017).

2

Ανάθεση Αρμοδιοτήτων των Αντιπροέδρων της
Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ12α/Γ.Π.58012/1724
(1)
Τροποποίηση της 60136/1580/15-12-2017 κοινής υπουργικής απόφασης «Πρόγραμμα Διερμηνείας εξ αποστάσεως Κωφών και Βαρήκοων
Ατόμων» (ΦΕΚ 4590/Β΄/2017).
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου ενδέκατου του ν. 4506/2017
«Ανανέωση – τροποποίηση – κωδικοποίηση της σύμβασης περί παροχής ειδικής άδειας εκμετάλλευσης του
αποκλειστικού δικαιώματος του Ελληνικού Δημοσίου
στην πρόσβαση και χρήση της ονομαστικής θέσης των
39ο ανατολικώς επί της τροχιάς των τεχνητών γεωστατικών δορυφόρων της Γης και των συσχετισμένων αυτής
ραδιοσυχνοτήτων τηλεπικοινωνίας δια της κατασκευής,
εκτόξευσης, λειτουργίας και εμπορικής εκμετάλλευσης
ενός συστήματος δορυφορικών τηλεπικοινωνιών πανελλήνιας και διασυνοριακής εμβέλειας υπό την επωνυμία:
ΕΛΛΑΣ SAT (HELLAS SAT) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 191/
Α΄/2017).
2. 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).
3. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
(A΄ 143).
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4. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α΄ 145).
5. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης» (Α΄ 168).
6. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (ΦΕΚ 119 Α΄)
7. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 121 Α΄).
8. Την αριθμ. 33168/Δ1.11369/25-7-2019 (ΦΕΚ 3053/
Β΄/26.7.2019) απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα –Μαρία Μιχαηλίδου».
9. Την αριθμ. 340/18-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο
Σκυλακάκη» (ΦΕΚ 3051 Β΄).
10. Την αριθμ. οικ. 60136/1580/15-12-2017 (ΦΕΚ 4590/
Β΄/2017) κοινή υπουργική απόφαση «Πρόγραμμα Διερμηνείας εξ αποστάσεων Κωφών και Βαρήκοων Ατόμων».
11. Την αριθμ. 60118/11832/15.12.2017 απόφαση δέσμευσης πίστωσης.
12. Την αριθμ. οικ. 60453/5220/23-12-2019 εισηγητική έκθεση της προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων.
13. Την αριθμ. 8/02-07-2018 (Θ.Η.Δ. 2ο) απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών,
με την οποία επικαιροποιήθηκε το Χρονοδιάγραμμα
Υλοποίησης του Προγράμματος, και κοινοποιήθηκε με
το αριθμ. 2409/Φ104/9-7-2018 έγγραφο του Εθνικού
Ιδρύματος Κωφών προς το Υπουργείο Οικονομικών
και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 παρ. 6 της αριθμ. οικ.
60136/1580/15-12-2017 κοινής υπουργικής απόφασης.
14. Την αριθμ. 13/24-09-2018 (Θ.Η.Δ. 3ο) απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών,
με την οποία επικαιροποιήθηκε εκ νέου το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Προγράμματος, και κοινοποιήθηκε με το αριθμ. 3065/Φ104/1-10-2018 έγγραφο του
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Εθνικού Ιδρύματος Κωφών προς το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 παρ. 6 της αριθμ. οικ.
60136/1580/15-12-2017 κοινής υπουργικής απόφασης.
15. Την αριθμ. 11/13-09-2019 (Θ.Η.Δ. 2ο) απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών,
με την οποία επικαιροποιήθηκε εκ νέου το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Προγράμματος, και κοινοποιήθηκε με το αριθμ. 4022/Φ104/23-9-2019 έγγραφο του
Εθνικού Ιδρύματος Κωφών προς το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 παρ. 6 της αριθμ. οικ.
60136/1580/15-12-2017 κοινής υπουργικής απόφασης.
16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού, πέραν της δαπάνης που έχει προβλεφθεί με τις διατάξεις της αριθμ. 60136/1580/15-12-2017 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 4590/Β΄/2017), αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την αριθμ. οικ. 60136/1580/15-12-2017
κοινή υπουργική απόφαση «Πρόγραμμα Διερμηνείας εξ
αποστάσεων Κωφών και Βαρήκοων Ατόμων» (ΦΕΚ 4590/
Β΄/2017), ως εξής:
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 4, αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«Για την υλοποίηση του προγράμματος, ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει την υλοποίηση των δράσεων που
παρατίθενται ακολούθως:
α) Διαχείριση του προγράμματος,
β) Δημιουργία υποδομής για εξ αποστάσεως διερμηνείας για 6 σταθμούς διερμηνείας στο Ε.Ι.Κ.,
γ) Επιλογή και επιμόρφωση διερμηνέων που θα εργαστούν στο πρόγραμμα,
δ) Πιλοτικό πρόγραμμα λειτουργίας του προγράμματος 2 σταθμοί επί 24 ώρες,
ε) Υλοποίηση προγράμματος 4 σταθμοί 24 ώρες το
24ωρο 365 μέρες το χρόνο,
στ) Επέκταση προγράμματος relay με σταθερούς σταθμούς επικοινωνίας - πιλοτικό πρόγραμμα,
ζ) Κατάρτιση νέων διερμηνέων για την υποστήριξη
επικοινωνίας με κωφούς και βαρήκοους,
η) Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού (ΕΝΓ),
θ) Αναβάθμιση του λογισμικού με επιπρόσθετες λειτουργίες και αγορά νέου λογισμικού,
ι) Αξιολόγηση και διάχυση αποτελεσμάτων του προγράμματος.
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 6, αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«Η χρηματοδότηση καλύπτει το κόστος υλοποίησης
του προγράμματος έως και το 2021 για τις δράσεις που
αναλαμβάνει ο Φορέας Υλοποίησης σύμφωνα με τον
παρακάτω πίνακα.
1. Διαχείριση του προγράμματος
160,000.00 €
2. Δημιουργία υποδομής
για εξ αποστάσεως διερμηνείας για 6 51,874.00 €
σταθμούς διερμηνείας στο Ε.Ι.Κ.
3. Επιλογή και επιμόρφωση
διερμηνέων που θα εργαστούν
16,000.00 €
στο πρόγραμμα
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4. Πιλοτικό πρόγραμμα λειτουργίας
του προγράμματος 2 σταθμοί
επί 24 ώρες
5. Υλοποίηση προγράμματος 4
σταθμοί 24 ώρες το 24ωρο 365
μέρες το χρόνο
6. Επέκταση προγράμματος relay
με σταθερούς σταθμούς
επικοινωνίας - πιλοτικό πρόγραμμα
7. Κατάρτιση νέων διερμηνέων
για την υποστήριξη επικοινωνίας
με κωφούς και βαρήκοους
(για 20 διερμηνείς)
8. Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού
(ΕΝΓ)
9. Αναβάθμιση του λογισμικού
με επιπρόσθετες λειτουργίες
και αγορά νέου λογισμικού
10. Αξιολόγηση και διάχυση
των αποτελεσμάτων
11. Γενικά έξοδα έργου
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ

14,000.00 €

661,000.00 €

155,300.00 €

50,000.00 €

10,000.00 €
70,000.00 €
80,000.00 €
11,826.00 €
1.280.000,00€

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2020
Οι Υφυπουργοί
Οικονομικών

Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΔΟΜΝΑ – ΜΑΡΙΑ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
Ι

Αριθμ. ΔΦ 2.1/2325
(2)
Ανάθεση Αρμοδιοτήτων των Αντιπροέδρων της
Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 1 του ν. 4610/2019
(ΦΕΚ 70/Α΄/7.5.2019) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και
ΤΕΙ, πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του
ν. 4653/2020 και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 περ. γ΄ του ν. 4485/
2017, (ΦΕΚ 114/Α΄/4.8.2017), «Οργάνωση και λειτουργία
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και
άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α΄/6.9.2011)
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων», όπως ισχύει σήμερα.
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4. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 3 και 22(α) του
ν. 4009/2011, όπως ισχύουν, τις διατάξεις του άρθρου 2
του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες
διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του
ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254 Α΄) «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ
112 Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254
Α΄) «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις».
6. Το άρθρο 13 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α΄/9.3.1999).
7. Την αριθμ. 19407/Ζ1/11-2-2020 απόφαση της
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Συγκρότηση
της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου
της Ελλάδος» (ΦΕΚ 106/Υ.Ο.Δ.Δ./14.02.2020).
8. Την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με θέμα: «Έγκριση
Ανάθεσης Καθηκόντων στους Αντιπρόεδρους της Διοικούσας Επιτροπής» της συνεδρίασης 1/18-02-2020.
9. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αναθέτουμε στους Αντιπρόεδρους της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος τις εξής αρμοδιότητες:
Α. Η Αντιπρόεδρος Μακρίδου Καλλιόπη του Θωμά,
Καθηγήτρια Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ορίζεται Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών
Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας και της ανατίθενται
οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
1. Εποπτεύει την οργάνωση των Ακαδημαϊκών Μονάδων του Ιδρύματος.
2. Προΐσταται της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών.
3. Προΐσταται της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας
(ΜΟΔΙΠ).
4. Εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης και τη μέριμνα για τη διασύνδεση με συναφείς
εθνικούς και διεθνείς συνδέσμους.
5. Συντονίζει την Πρακτική Άσκηση των Φοιτητών και
προΐσταται του Γραφείου Σταδιοδρομίας.
6. Προΐσταται του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου
Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ).
7. Είναι υπεύθυνη για θέματα σχέσεων και ανταλλαγών
με άλλα ιδρύματα της χώρας ή της αλλοδαπής.
8. Προΐσταται της Επιτροπής Φοιτητικής Μέριμνας.
9. Είναι υπεύθυνη για τις αρμοδιότητες του Συνηγόρου
του Φοιτητή.
10. Εισηγείται στη Διοικούσα Επιτροπή του ΔΙ.ΠΑ.Ε.
όλα τα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Αντιπροέδρου Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, αντικαθίσταται από τον Αντιπρόεδρο Οικονομικών,
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης.
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Β. Ο Αντιπρόεδρος Αγγελόπουλος Σταμάτιος του
Χαραλάμπους, Καθηγητής Αγροτικής Οικονομίας του
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, ορίζεται Αντιπρόεδρος Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης, ορίζεται
Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του
ΕΛΚΕ και υπεύθυνος επίβλεψης πάσης φύσεως έργων/
προγραμμάτων που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός
Κονδυλίων Έρευνας του ΔΙ.ΠΑ.Ε. και του ανατίθενται οι
ακόλουθες αρμοδιότητες:
1. Εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον Ε.Λ.Κ.Ε.
του ΔΙ.ΠΑ.Ε.
2. Υπογράφει όλα τα αναγκαία έγγραφα για την υποβολή προτάσεων, προσφορών και αιτημάτων χρηματοδότησης για ερευνητικά και λοιπά έργα.
3. Υπογράφει τις συμβάσεις με τους φορείς χρηματοδότησης και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο πλαίσιο
των έργων και προγραμμάτων που υλοποιεί ο Ε.Λ.Κ.Ε.
του ΔΙ.ΠΑ.Ε.
4. Υπογράφει τα έγγραφα που είναι απαραίτητα για
την εκτέλεση των αποφάσεων της Επιτροπής Ερευνών.
5. Αναλαμβάνει υποχρεώσεις σε βάρος των πιστώσεων
του προϋπολογισμού του Ε.Λ.Κ.Ε. του ΔΙ.ΠΑ.Ε. και υπογράφει τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης.
6. Ασκεί τις αρμοδιότητες που του εκχωρεί ο Πρόεδρος
της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε. για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Ε.Λ.Κ.Ε. του ΔΙ.ΠΑ.Ε.
7. Έχει την εποπτεία επί δωρεών, χορηγιών και κληροδοτημάτων που εμπίπτουν στη διαχείριση του ΕΛΚΕ
του Δι.Πα.Ε.
8. Εισηγείται στη Διοικούσα Επιτροπή του ΔΙ.ΠΑ.Ε. όλα
τα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιπροέδρου Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης, αντικαθίσταται
από τον Αντιπρόεδρο Διοικητικών Υποθέσεων.
Γ. Ο Αντιπρόεδρος Μπαντέκας Δημήτριος του Βασιλείου, Καθηγητής του Τμήματος Φυσικής του Διεθνούς
Πανεπιστημίου της Ελλάδος, ορίζεται Αντιπρόεδρος Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης και του
ανατίθενται οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
1. Η εποπτεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του ΔΙ.ΠΑ.Ε.
2. Η διαχείριση των οικονομικών πόρων του ΔΙ.ΠΑ.Ε.
3. Τα θέματα που αφορούν στον τακτικό προϋπολογισμό και τον απολογισμό και ισολογισμό του Ιδρύματος.
4. Τα θέματα που αφορούν στον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και στον Απολογισμό αυτού.
5. Την υπογραφή των παρακάτω πράξεων:
5.1 Των αποφάσεων έγκρισης πραγματοποίησης δαπάνης.
5.2 Των αποφάσεων Έγκρισης Ανάληψης Πολυετούς
Υποχρέωσης για σύνολο συμβατικής αξίας που δεν απαιτεί έγκριση Υπουργού.
5.3 Της έγκρισης τεκμηριωμένων πρωτογενών αιτημάτων σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού
για τις δαπάνες έως 2.500 € χωρίς ΦΠΑ.
5.4 Των αποφάσεων απ΄ ευθείας ανάθεσης.
5.5 Όλων των συμβάσεων και συμφωνητικών με αναδόχους προμήθειας ειδών, αναδόχους παροχής υπηρεσιών, μισθωτές και εκμισθωτές του ΔΙ.ΠΑ.Ε. μετά την
έγκριση της κατακύρωσης από τα αρμόδια συλλογικά
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όργανα του Ιδρύματος και τα οποία αφορούν στην διαχείριση των πόρων που προορίζονται προς άμεση χρήση
των Υπηρεσιών του Ιδρύματος.
5.6 Των προκηρύξεων, διακηρύξεων και απλοποιημένων περιλήψεων στα πλαίσια διαδικασιών σύναψης
σύμβασης για την προμήθεια ειδών/παροχή υπηρεσιών,
μετά από έγκριση από τα αρμόδια συλλογικά όργανα
του Ιδρύματος.
5.7 Των μισθοδοτικών καταστάσεων του μόνιμου και
επί θητεία Προσωπικού.
5.8 των μισθοδοτικών καταστάσεων των αποδοχών
του επί συμβάσει προσωπικού.
5.9 Όλων των ενταλμάτων πληρωμής και προπληρωμής και πάγιας προκαταβολής που βαρύνουν τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού και του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων ανεξαρτήτως ποσού, με
τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Οικονομικού.
5.10 Όλων των γραμματίων είσπραξης που αφορούν
στον Τακτικό Προϋπολογισμό και τον Προϋπολογισμό
Δημοσίων Επενδύσεων με τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης
Οικονομικού.
6. Την εποπτεία επί δωρεών και κληροδοτημάτων του
Ιδρύματος.
7. Την προπαρασκευή και εισήγηση στα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος της στρατηγικής για τον προγραμματισμό, την ανάπτυξη και εξέλιξη του ΔΙ.ΠΑ.Ε.
8. Την προπαρασκευή και εισήγηση στα αρμόδια όργανα θεμάτων σχετικών με τον χωροταξικό και κτιριακό
σχεδιασμό και προγραμματισμό του Πανεπιστημίου.
9. Εισηγείται στη Διοικούσα Επιτροπή του ΔΙ.ΠΑ.Ε. όλα
τα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιπροέδρου Διοικητικών Υποθέσεων, αντικαθίσταται από τον
Αντιπρόεδρο Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης.
Δ. Ο Αντιπρόεδρος Καραπάντζος Ηλίας του Βεργουλάκη, Καθηγητής Ανατομίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου
της Ελλάδος, ορίζεται Αντιπρόεδρος Διοικητικών Υποθέσεων και του ανατίθενται οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
1. Εποπτεύει την οργάνωση των Διοικητικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος και την αναδιάρθρωσή τους.
2. Προΐσταται του Διοικητικού Προσωπικού του Ιδρύματος και αντιμετωπίζει όλα τα θέματα που αφορούν σε
διοικητικά θέματα προσωπικού.
3. Είναι υπεύθυνος για την υπογραφή των εντολών
μετακίνησης Καθηγητών και Λεκτόρων, Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και
Ε.Τ.Ε.Π., στο εσωτερικό και στο εξωτερικό για συμμετοχή
σε συνέδρια, ανταλλαγές, διαπανεπιστημιακές συμφωνίες, έρευνα, εκπροσώπηση της Σχολής/Τμήματος ή του
Πανεπιστημίου καθώς και του Διοικητικού Προσωπικού
για εκτέλεση υπηρεσίας.
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4. Είναι υπεύθυνος της Αξιολόγησης του Διοικητικού
Προσωπικού.
5. Προΐσταται της επιτροπής σύνταξης του Εσωτερικού
Κανονισμού.
6. Συντονίζει και εισηγείται στη Διοικούσα Επιτροπή τις
απαιτούμενες ενέργειεςπου αφορούν στη σύνταξη και
τροποποίηση του Οργανισμού και του Οργανογράμματος του Ιδρύματος.
7. Προΐσταται της Επιτροπής Δεοντολογίας.
8. Προΐσταται και συντονίζει την Διεύθυνση Πληροφορικής και Δικτύων.
9. Προΐσταται και συντονίζει την Διεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών.
10. Συντονίζει δράσεις σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας.
11. Εισηγείται στη Σύγκλητο του ΔΙ.ΠΑ.Ε. όλα τα θέματα
που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιπροέδρου Διοικητικών Υποθέσεων, αντικαθίσταται από τον
Αντιπρόεδρο Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης.
Οι Αντιπρόεδροι εισηγούνται θέματα της αρμοδιότητάς τους στη Διοικούσα Επιτροπή του Ιδρύματος και
μπορούν να υποβάλλουν στο πλαίσιο των ανατεθεισών
αρμοδιοτήτων τους, ερωτήματα προς τη Νομική Υπηρεσία του Ιδρύματος.
Παραμένουν στην αποκλειστική ευθύνη του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε. οι αρμοδιότητες που απορρέουν από τις διατάξεις του ν. 4485/2017
(ΦΕΚ 114/Α΄/4-8-2018) και δεν μεταβιβάζονται με την
παρούσα απόφαση σε Αντιπρόεδρο.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, ο Πρόεδρος
της Διοικούσας Επιτροπής αναπληρώνεται κατά σειρά
αναπλήρωσης από τον Αντιπρόεδρο Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, εφόσον δε αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από τον Αντιπρόεδρο Έρευνας και Δια
Βίου Εκπαίδευσης, εφόσον αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, από την Αντιπρόεδρο Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και
Φοιτητικής Μέριμνας και εφόσον αυτός απουσιάζει ή
κωλύεται, από τον Αντιπρόεδρο Διοικητικών Υποθέσεων.
Κάθε προηγούμενη πράξη σε σχέση με τις ανωτέρω
καθοριζόμενες αρμοδιότητες καταργείται από την δημοσίευσης της παρούσας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 19 Φεβρουαρίου 2020
Ο Πρόεδρος Δ.Ε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΪΣΗΣ
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