
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ίδρυση Εργαστηρίου του Τμήματος Ηλεκτρολό-
γων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της 
Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας, με τίτλο «Εργαστήριο Εφαρμοσμέ-
νου και Υπολογιστικού Ηλεκτρομαγνητισμού».

2 Μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης της Ανα-
στασίας Ιμσιρίδου του Θεμιστοκλή, μέλους Δ.Ε.Π. 
Καθηγήτριας Α΄ βαθμίδας του Διεθνούς Πανεπι-
στημίου της Ελλάδος σε μόνιμη οργανική.

3 Μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του Με-
νέλαου Ζαφράκα του Απόστολου, μέλους Δ.Ε.Π. 
Καθηγητή Α΄ βαθμίδας του Διεθνούς Πανεπιστη-
μίου της Ελλάδος σε μόνιμη οργανική.

4 Μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του Αθα-
νάσιου Στυλιάδη του Δημητρίου, μέλους Δ.Ε.Π. 
Καθηγητή Α΄ βαθμίδας του Διεθνούς Πανεπιστη-
μίου της Ελλάδος σε μόνιμη οργανική.

5 Μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του 
Γεώργιου Οικονομίδη του Αλέξανδρου, μέλους 
Δ.Ε.Π. Καθηγητή Α΄ βαθμίδας του Διεθνούς Πανε-
πιστημίου της Ελλάδος σε μόνιμη οργανική ανα-
δρομικά από 7-5-2019.

6 Μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του Ηλία 
Καλλίστρατου του Αναστασίου, μέλους Δ.Ε.Π. Κα-
θηγητή Α΄ βαθμίδας του Διεθνούς Πανεπιστημίου 
της Ελλάδος σε μόνιμη οργανική.

7 Μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του Ηλία 
Καραπάντζου του Βεργουλάκη, μέλους Δ.Ε.Π. Κα-
θηγητή Α΄ βαθμίδας του Διεθνούς Πανεπιστημίου 
της Ελλάδος σε μόνιμη οργανική.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

      Αριθμ. 5851 (1)
Ίδρυση Εργαστηρίου του Τμήματος Ηλεκτρολό-

γων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της 

Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας, με τίτλο «Εργαστήριο Εφαρμοσμέ-

νου και Υπολογιστικού Ηλεκτρομαγνητισμού». 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ.  92/2003 (ΦΕΚ  83/τ.Α΄/

11-04-2003) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Μακε-
δονίας».

2. Το π.δ. 72/2013 (ΦΕΚ 119/τ.Α΄/28-05-2013) «Μετο-
νομασία Τμήματος, συγχώνευση Τμήματος και ίδρυση - 
συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπι-
στήμιο Δυτικής Μακεδονίας».

3. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ (άρθρα 13–22 «ΠΑ-
ΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ») του ν. 4610/2019 
(ΦΕΚ 70/τ.Α΄/07-05-2019) «Συνέργειες Πανεπιστημίων 
και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πει-
ραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές 
διατάξεις».

4. Την αριθμ. 137444/Ζ1/6-9-2019 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ  709/
τ.Υ.Ο.Δ.Δ./9-9-2019), με θέμα: «Διορισμός Πρύτανη και 
Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτι-
κής Μακεδονίας».

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

6. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3 και 4 του ν. 3794/2009 
(Α΄ 156) «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τε-
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χνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Τις διατάξεις των παρ. 22α και 24 του άρθρου 80, 
της παρ. 3 του άρθρου 81, των παρ. α και γ του άρθρου 5 
του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄/06-09-2011) «Δομή, λει-
τουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και δι-
εθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».

8. Τις διατάξεις του άρθρου  96 του ν.  4310/2014 
(ΦΕΚ 258/τ.Α΄/8-12-2014) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανά-
πτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις».

9. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαί-
δευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

10. Τις αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογι-
στών από τις συνεδριάσεις με αριθμό 37/26-02-2020 
και 38/19-03-2020.

11. Τις αποφάσεις της Κοσμητείας Πολυτεχνικής Σχο-
λής από τις συνεδριάσεις με αριθμό 71/18-03-2020 και 
72/30-03-2020.

12. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημί-
ου Δυτικής Μακεδονίας (στη συνεδρίαση με αριθμό 
111/24-04-2020) για την έγκριση ίδρυσης εργαστηρίου, 
με τίτλο: «Εργαστήριο Εφαρμοσμένου και Υπολογιστικού 
Ηλεκτρομαγνητισμού» στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μη-
χανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

13. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμα το προεδρι-
κό διάταγμα της παρ. 10 του άρθρου 28 του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114).

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

Την ίδρυση εργαστηρίου, με τίτλο «Εργαστήριο Εφαρ-
μοσμένου και Υπολογιστικού Ηλεκτρομαγνητισμού» στο 
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπο-
λογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας, ως εξής:

Άρθρο 1 
Ίδρυση

Ιδρύεται στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας το Εργαστήριο, με 
την επωνυμία «Εργαστήριο Εφαρμοσμένου και Υπο-
λογιστικού Ηλεκτρομαγνητισμού - ΕΕΥΗ» (τίτλος στα 
αγγλικά: «Laboratory of Applied and Computational 
Electromagnetics - LACEL»). Το Εργαστήριο εξυπηρετεί 
τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά 
αντικείμενα του Εφαρμοσμένου Ηλεκτρομαγνητισμού, 
των Στατικών και των Χρονικά Μεταβαλλόμενων Ηλε-
κτρομαγνητικών Πεδίων, της Κυματικής Διάδοσης, των 
Αναλυτικών και των Αριθμητικών Μεθόδων, της Ηλε-
κτρομαγνητικής Συμβατότητας, της Ηλεκτρομαγνητικής 
Ακτινοβολίας, της Ηλεκτρομαγνητικής Σκέδασης, των 
Ασύρματων Ζεύξεων, των Κεραιών, των Κυματοδηγών, 
των Γραμμών Μεταφοράς, των Τεχνητών Υλικών, των 
Μικροκυματικών, Χιλιοστομετρικών και Οπτικών Κυκλω-
μάτων, της Μικροκυματικής Τηλεπισκόπισης και του Βι-
οηλεκτρομαγνητισμού.

Άρθρο 2 
Εσωτερικός Κανονισμός

Η λειτουργία του Εργαστηρίου διέπεται από τον πα-
ρόντα Εσωτερικό Κανονισμό, όπως αναλύεται στα πα-
ρακάτω άρθρα.

Το Εργαστήριο έχει σκοπό:

Άρθρο 3
Σκοπός - Τομείς Δραστηριότητας

1. Την κάλυψη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών 
αναγκών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών και άλλων Τμημάτων του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, σε θέματα που εμπί-
πτουν στα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου, όπως 
αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος.

2. Την εκπαίδευση (θεωρητική και πρακτική άσκηση) 
ειδικευμένων επιστημόνων στα γνωστικά αντικείμενα 
που καλύπτει το Εργαστήριο και προβλέπεται από το 
νόμο.

3. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και 
ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον 
οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν και αλληλοσυμπλη-
ρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου.

4. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημε-
ρίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων 
επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δη-
μοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων 
και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.

5. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες κατά τα προβλε-
πόμενα στο π.δ. 159/1984 «Προϋποθέσεις παροχής υπη-
ρεσιών από τα Πανεπιστημιακά Εργαστήρια σε ιδιώτες 
και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς» (Α΄ 53).

6. Τη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, 
τη συγγραφή και δημοσίευση πρωτότυπων επιστημονι-
κών εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά 
συνεδρίων και τη συμμετοχή σε εθνικά και διεθνή ερευ-
νητικά και αναπτυξιακά προγράμματα.

7. Την ανάπτυξη και επικαιροποίηση των υλικοτεχνι-
κών υποδομών και του επιστημονικού λογισμικού του 
Εργαστηρίου.

8. Την παροχή γνωμοδοτήσεων (εμπειρογνώμονες σε 
δικαστήρια κ.τ.λ.) σε θέματα που άπτονται του γνωστι-
κού αντικειμένου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

9. Την ύπαρξη και διατήρηση ιστοχώρου, στον οποίο 
δημοσιεύονται τα αποτελέσματα της ερευνητικής και 
λοιπής δραστηριότητας των μελών του.

10. Τη σύνδεση του Εργαστηρίου με παραγωγικούς 
τομείς και φορείς της κοινωνίας και της οικονομίας, με 
σκοπό την προαγωγή των ευρύτερων επιστημονικών 
του στόχων και την ανταποδοτικότητα στην κοινωνία.

11. Την υποστήριξη της έρευνας προπτυχιακών και 
μεταπτυχιακών φοιτητών, υποψήφιων διδακτόρων και 
μεταδιδακτόρων στα αντικείμενα δραστηριότητας του 
Εργαστηρίου.

Οι τομείς δραστηριότητας του Εργαστηρίου περιλαμ-
βάνουν:

1. Τη μελέτη ηλεκτρομαγνητικών φαινομένων, τη σχε-
δίαση νέων ηλεκτρομαγνητικών διατάξεων και την διε-
ρεύνηση σύνθετων προβλημάτων ηλεκτρομαγνητικής 
φύσης.
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2. Την προσομοιωτική μελέτη ηλεκτρομαγνητικών 
προβλημάτων με τη χρήση υπολογιστικών μεθόδων και 
την αξιοποίηση σύγχρονων υπολογιστικών συστημάτων.

3. Τη διεξαγωγή μετρήσεων της στάθμης ηλεκτρομα-
γνητικών πεδίων, με τη χρήση εξειδικευμένου Εργαστη-
ριακού εξοπλισμού.

4. Την ανάπτυξη νέων μαθηματικών μοντέλων και 
καινοτόμων αριθμητικών τεχνικών για τη μελέτη ηλε-
κτρομαγνητικών προβλημάτων.

5. Τη συγκριτική αξιολόγηση διαφορετικών υπολο-
γιστικών προσεγγίσεων και την εξαγωγή αξιόπιστων 
συμπερασμάτων.

6. Την παραγωγή κατάλληλου λογισμικού για την επίλυ-
ση εξειδικευμένων ηλεκτρομαγνητικών προβλημάτων.

7. Τη μελέτη των επιπτώσεων της ηλεκτρομαγνητικής 
ακτινοβολίας σε οργανισμούς έμβιων όντων, με έμφαση 
στο ανθρώπινο σώμα.

Άρθρο 4 
Προσωπικό

Το Εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη Διδακτικού 
και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος Ηλε-
κτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, των οποίων το 
γνωστικό αντικείμενο εμπίπτει στα διδακτικά και ερευ-
νητικά ενδιαφέροντα του οικείου Εργαστηρίου, καθώς 
και από λοιπό προσωπικό του (Μέλη ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, 
διδάσκοντες βάσει του π.δ. 407/1980, Ακαδημαϊκούς 
Υπότροφους και Διοικητικό Προσωπικό κ.λπ.), προπτυ-
χιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδά-
κτορες και μεταδιδακτορικούς ερευνητές του Τμήματος 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και από 
Ομότιμους και επισκέπτες καθηγητές και ερευνητές που 
ανήκουν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, καθώς 
και σε άλλα ΑΕΙ ή ερευνητικά κέντρα της αλλοδαπής ή 
ημεδαπής και συνεργάζονται κατά περίπτωση με το Ερ-
γαστήριο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 5 
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

1. Το Εργαστήριο διευθύνεται από μέλος ΔΕΠ του 
Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 
Το γνωστικό αντικείμενο του Διευθυντή πρέπει να συ-
μπίπτει με το γνωστικό αντικείμενο του Εργαστηρίου. 
Η θητεία του Διευθυντή είναι τριών (3) ετών. Είναι δυνατή 
η εκλογή του ίδιου προσώπου ως Διευθυντή για περισ-
σότερες από μία θητείες. Η ιδιότητα του Διευθυντή δεν 
είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα μονοπρόσωπου ορ-
γάνου ή μέλους συλλογικού οργάνου ΑΕΙ. Δεν μπορεί να 
είναι υποψήφιοι και να εκλεγούν εκείνοι που αποχωρούν 
λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά 
τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θέσης. Ο Διευθυντής 
αναπληρώνεται, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, 
από μέλη ΔΕΠ αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου, 
του ίδιου Εργαστηρίου, και ειδικότερα από το αρχαι-
ότερο μέλος ΔΕΠ ξεκινώντας από την πρώτη βαθμίδα 
και εξαντλώντας τις βαθμίδες μέχρι και τη βαθμίδα του 
επίκουρου.

2. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί αρμοδιότη-
τες, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται: α) ο συντονι-
σμός του διδακτικού (προπτυχιακού-μεταπτυχιακού) και 
ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου, β) η κατάρτιση και 
η υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου 
προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου και η μέρι-
μνα για την τήρησή του, γ) η μέριμνα για τη στελέχωση 
με το αναγκαίο προσωπικό, την οικονομική διαχείριση 
των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων του Εργαστηρίου 
και την κατανομή των πόρων και των χώρων του Εργα-
στηρίου, δ) η εισήγηση στη Συνέλευση του Τμήματος 
για τον ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά 
και τον τεχνικό εξοπλισμό, ε) η υπογραφή κάθε εξερχό-
μενου εγγράφου και, γενικά, η ευθύνη για την ομαλή 
και απρόσκοπτη λειτουργία του Εργαστηρίου, στ) η εκ-
προσώπηση του Εργαστηρίου στα αρμόδια όργανα του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ζ) ο ορισμός ως 
αναπληρωτή του ενός από τα μέλη του Εργαστηρίου σε 
περίπτωση κωλύματος, η) η εποπτεία του προσωπικού 
που έχει τοποθετηθεί στο Εργαστήριο.

Άρθρο 6 
Εγκατάσταση - Λειτουργία

1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ-
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και σε χώρους 
που παραχωρούνται σ’ αυτό για την εγκατάσταση των 
οργάνων και του λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που είναι 
αναγκαίος για τη διενέργεια των Εργαστηριακών ασκή-
σεων και των ερευνητικών προγραμμάτων. Στον χώρο 
εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του 
Εργαστηρίου.

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

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

4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του Εργαστη-
ρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους 
ερευνητές που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών 
εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από τον Διευθυντή αυ-
τού. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται 
για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται μετά τη χρη-
σιμοποίησή τους στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.

Άρθρο 7
Έσοδα και Πόροι του Εργαστηρίου

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

1. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που 
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό 
τρίτων.
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2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων.

3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τα προβλεπό-
μενα στην κείμενη νομοθεσία.

4. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι-
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις 
και Νομικά ή Φυσικά Πρόσωπα.

5. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που 
καταλείπονται στο Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 
για τους σκοπούς του Εργαστηρίου.

6. Εκπαιδευτικές ή ερευνητικές ή δραστηριότητες 
κατάρτισης, στις οποίες συμμετέχει το Εργαστήριο και 
οι οποίες προβλέπουν αποζημίωση για τις δράσεις του 
Εργαστηρίου.

7. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 8 
Τηρούμενα βιβλία

Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου μπορούν να τηρού-
νται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία: βιβλίο περιουσι-
ακών στοιχείων, φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε 
έτους, κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών 
και οργάνων, αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων, βιβλίο 
μεταβολών προσωπικού, πρωτόκολλο εισερχομένων και 
εξερχομένων εγγράφων. Με απόφαση του Διευθυντή 
μπορεί να τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που 
προβλέπεται από ειδικές διατάξεις ή κρίνεται απαραίτητο.

Άρθρο 9 
Τίτλος - Σφραγίδα

1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι: «Εργαστήριο Εφαρ-
μοσμένου και Υπολογιστικού Ηλεκτρομαγνητισμού». 
Αυτός ο τίτλος, καθώς και τα στοιχεία του Διευθυντή του 
Εργαστηρίου αναγράφονται στους χώρους που είναι 
εγκατεστημένο και δραστηριοποιείται το Εργαστήριο.

2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία 
του στρογγυλή σφραγίδα που αναγράφει στον εξωτερι-
κό κύκλο «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και 
στον εσωτερικό «Εργαστήριο Εφαρμοσμένου και Υπολο-
γιστικού Ηλεκτρομαγνητισμού» και έχει ως έμβλημα στα 
έγγραφά του το αντίστοιχο του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας και το λογότυπο του.

3. Ανάλογη σφραγίδα, με τα στοιχεία στην αγγλική 
γλώσσα, χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για την ξενόγλωσ-
ση αλληλογραφία του και τα έγγραφά του. Η ονομασία 
του Εργαστηρίου στα αγγλικά ορίζεται ως «Laboratory 
of Applied και Computational Electromagnetics».

Άρθρο 10 
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Κοζάνη, 6 Μαΐου 2020 

Ο Πρύτανης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ  

     Αριθμ. ΔΦ10.1/6204 (2)
Μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης της Ανα-

στασίας Ιμσιρίδου του Θεμιστοκλή, μέλους Δ.Ε.Π. 

Καθηγήτριας Α΄ βαθμίδας του Διεθνούς Πανεπι-

στημίου της Ελλάδος σε μόνιμη οργανική. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ 
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. 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» και κυρίως τις 
διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 3 περ. β΄ υποπερίπτωση ββ΄.

2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄/6-9-2011) 
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπου-
δών και διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων», όπως ισχύει σήμερα.

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4-8-2017) 
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

4. Την ειδική έκθεση του άρθρου 75 παρ. 3 του Συντάγ-
ματος του σχεδίου νόμου «Συνέργειες Πανεπιστημίων 
και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πει-
ραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές 
διατάξεις», κεφ. Ι παρ. 3 περίπτωση α που επισυνάπτε-
ται στην αιτιολογική έκθεση του ως άνω σχεδίου νόμου 
(σελ. 775).

5. Την αριθμ. 19407/Ζ1/11-2-2020 απόφαση του Υπουρ-
γού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 106/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./
14-2-2020) «Συγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής του 
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος».

6. Την αριθμ. ADMIN 2007/7-6-2019 πράξη του Προ-
έδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανε-
πιστημίου της Ελλάδος (ΦΕΚ 2516/τ.Β΄/25-6-2019) για 
αυτοδίκαιη μεταφορά από 07-05-2019, δυνάμει των δι-
ατάξεων των άρθρων 7 έως 10 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70), 
του πάσης φύσεως προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μα-
κεδονίας, του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
και του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης λόγω ένταξής 
τους από την εν λόγω ημερομηνία στο Διεθνές Πανεπι-
στήμιο της Ελλάδος.

7. Την αριθμ. ADMIN 2007/7-6-2019 απόφαση (ορθή 
επανάληψη) της πράξης του Προέδρου της Διοικούσας 
Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος 
(ΦΕΚ 4244/τ.Β΄/20-11-2019).

8. Την αριθμ. Φ12/108786/Ζ2/04-07-2019 υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 431/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./05-07-2019) «Συγκρότη-
ση πενταμελούς επιτροπής για τη μετατροπή της προ-
σωποπαγούς θέσης Καθηγητών Α΄ βαθμίδας σε μόνιμη 
οργανική θέση της ίδιας βαθμίδας του Διεθνούς Πανε-
πιστημίου της Ελλάδος».

9. Το από 06-02-2020 πρακτικό συνεδρίασης της πε-
νταμελούς επιτροπής κρίσης, με το οποίο εγκρίθηκε 
η από 06-06-2019 αίτηση της Αναστασίας Ιμσιρίδου του 
Θεμιστοκλή, Καθηγήτριας Α΄ βαθμίδας του Τμήματος 
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Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, για μετατροπή 
της προσωποπαγούς θέσης της σε μόνιμη οργανική της 
ίδιας βαθμίδας.

10. Το γεγονός ότι η απόφαση της πενταμελούς 
επιτροπής κρίσης υποβλήθηκε στο Υπουργείο Παι-
δείας και Θρησκευμάτων στις 03-03-2020 (αριθμ. 
31385/03-03-2020) για έλεγχο νομιμότητας και θεω-
ρείται εγκεκριμένη εφόσον δεν αναπέμφθηκε εντός 
δεκαημέρου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπε-
ρίπτωση ββ΄ της περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 28 του 
ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ.Α΄/07-05-2019), αποφασίζουμε:

Τη μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης της Αναστα-
σίας Ιμσιρίδου του Θεμιστοκλή, μέλους του Διδακτικού 
Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Καθηγήτριας Α΄ βαθ-
μίδας του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφί-
μων της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος, σε μόνιμη οργανική θέση 
της ίδιας βαθμίδας, αναδρομικά από 07-05-2019, σύμ-
φωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 8 παρ. 3, περ. β΄ υπο-
περίπτωση ββ΄ του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ.Α΄/7-5-2019).

Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 6 Μαΐου 2020

Ο Πρόεδρος Δ.Ε

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΪΣΗΣ  

Ι

     Αριθμ. ΔΦ10.1/6201 (3)
Μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του Με-

νέλαου Ζαφράκα του Απόστολου, μέλους Δ.Ε.Π. 

Καθηγητή Α΄ βαθμίδας του Διεθνούς Πανεπιστη-

μίου της Ελλάδος σε μόνιμη οργανική. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ 
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. 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» και κυρίως τις 
διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 3 περ. β΄ υποπερίπτωση ββ΄.

2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄/6-9-2011) 
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπου-
δών και διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων», όπως ισχύει σήμερα.

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4-8-2017) 
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

4. Την ειδική έκθεση του άρθρου 75 παρ. 3 του Συντάγ-
ματος του σχεδίου νόμου «Συνέργειες Πανεπιστημίων 
και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πει-
ραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές 
διατάξεις», κεφ. Ι παρ. 3 περίπτωση α που επισυνάπτε-

ται στην αιτιολογική έκθεση του ως άνω σχεδίου νόμου 
(σελ. 775).

5. Την αριθμ. 19407/Ζ1/11-2-2020 απόφαση του Υπουρ-
γού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 106/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./
14-2-2020) «Συγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής του 
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος».

6. Την αριθμ. ADMIN 2007/7-6-2019 πράξη του Προ-
έδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανε-
πιστημίου της Ελλάδος (ΦΕΚ 2516/τ.Β΄/25-6-2019) για 
αυτοδίκαιη μεταφορά από 07-05-2019, δυνάμει των δι-
ατάξεων των άρθρων 7 έως 10 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70), 
του πάσης φύσεως προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μα-
κεδονίας, του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
και του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης λόγω ένταξής 
τους από την εν λόγω ημερομηνία στο Διεθνές Πανεπι-
στήμιο της Ελλάδος.

7. Την αριθμ. ADMIN 2007/7-6-2019 απόφαση (ορθή 
επανάληψη) της πράξης του Προέδρου της Διοικούσας 
Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος 
(ΦΕΚ 4244/τ.Β΄/20-11-2019).

8. Την αριθμ. Φ12/192264/Ζ2/5-12-2019 υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 1059/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./13-12-2019) «Συγκρότη-
ση πενταμελούς επιτροπής για τη μετατροπή της προ-
σωποπαγούς θέσης Καθηγητών Α΄ βαθμίδας σε μόνιμη 
οργανική θέση της ίδιας βαθμίδας του Διεθνούς Πανε-
πιστημίου της Ελλάδος».

9. Το από 24-02-2020 πρακτικό συνεδρίασης της πε-
νταμελούς επιτροπής κρίσης, με το οποίο εγκρίθηκε 
η από 06-06-2019 αίτηση του Μενέλαου Ζαφράκα του 
Απόστολου, Καθηγητή Α΄ βαθμίδας του Τμήματος Μαι-
ευτικής για μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του 
σε μόνιμη οργανική της ίδιας βαθμίδας.

10. Το γεγονός ότι η απόφαση της πενταμελούς 
επιτροπής κρίσης υποβλήθηκε στο Υπουργείο Παι-
δείας και Θρησκευμάτων στις 24-02-2020 (αριθμ. 
26945/24-02-2020) για έλεγχο νομιμότητας και θεω-
ρείται εγκεκριμένη εφόσον δεν αναπέμφθηκε εντός 
δεκαημέρου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπερί-
πτωση ββ΄ της περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 28 του 
ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ.Α΄/07-05-2019), αποφασίζουμε:

Τη μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του 
Μενέλαου Ζαφράκα του Απόστολου, μέλους του Δι-
δακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Καθηγη-
τή Α΄ βαθμίδας του Τμήματος Μαιευτικής της Σχολής 
Επιστημών Υγείας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της 
Ελλάδος, σε μόνιμη οργανική θέση της ίδιας βαθμίδας, 
αναδρομικά από 07-05-2019, σύμφωνα με όσα ορίζο-
νται στο άρθρο 8 παρ. 3, περ. β΄ υποπερίπτωση ββ΄ του 
ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ.Α΄/7-5-2019).

Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 6 Μαΐου 2020

Ο Πρόεδρος Δ.Ε.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΪΣΗΣ  
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     Αριθμ. ΔΦ10.1/6202 (4)
Μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του Αθα-

νάσιου Στυλιάδη του Δημητρίου, μέλους Δ.Ε.Π. 

Καθηγητή Α΄ βαθμίδας του Διεθνούς Πανεπιστη-

μίου της Ελλάδος σε μόνιμη οργανική. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ 
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. 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» και κυρίως τις 
διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 3 περ. β΄ υποπερίπτωση ββ΄.

2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄/6-9-2011) 
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπου-
δών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων», όπως ισχύει σήμερα.

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4-8-2017) 
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

4. Την ειδική έκθεση του άρθρου 75 παρ. 3 του Συντάγ-
ματος του σχεδίου νόμου «Συνέργειες Πανεπιστημίων 
και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πει-
ραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές 
διατάξεις», κεφ. Ι παρ. 3 περίπτωση α που επισυνάπτε-
ται στην αιτιολογική έκθεση του ως άνω σχεδίου νόμου 
(σελ. 775).

5. Την αριθμ. 86094/Ζ1/30-5-2019 απόφαση του Υπουρ-
γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 326/
τ.Υ.Ο.Δ.Δ./5-6-2019) «Συγκρότηση της Διοικούσας Επι-
τροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος».

6. Την αριθμ. ΔΦ 11/5491/5-9-2019 πράξη του Προ-
έδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανε-
πιστημίου της Ελλάδος (ΦΕΚ 3791/τ.Β΄/14-10-2019) για 
αυτοδίκαιη μεταφορά και ένταξη από 7-5-2019 των με-
λών ΔΕΠ, μελών ΕΔΙΠ και μελών ΕΤΕΠ των πρώην Ακα-
δημαϊκών Τμημάτων: α) Τμήμα Αισθητικής και Κοσμητο-
λογίας του πρώην Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης και 
β) Τμήμα Αρχιτεκτονικής Τοπίου του πρώην TEI Ανατολι-
κής Μακεδονίας και Θράκης, στα Ακαδημαϊκά Τμήματα 
του Διεθνούς Πανεπιστήμιου της Ελλάδος, δυνάμει των 
διατάξεων των άρθρων 7 έως 9 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70).

7. Την αριθμ. ΔΦ 11/5491/5-9-2019 απόφαση (ορθή 
επανάληψη) της πράξης του Προέδρου της Διοικούσας 
Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος 
(ΦΕΚ 4260/τ.Β΄/20-11-2019).

8. Την αριθμ. Φ12/108786/Ζ2/04-07-2019 υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 431/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./05-07-2019) «Συγκρότη-
ση πενταμελούς επιτροπής για τη μετατροπή της προ-
σωποπαγούς θέσης Καθηγητών Α΄ βαθμίδας σε μόνιμη 
οργανική θέση της ίδιας βαθμίδας του Διεθνούς Πανε-
πιστημίου της Ελλάδος».

9. Το από 06-02-2020 πρακτικό συνεδρίασης της πε-
νταμελούς επιτροπής κρίσης, με το οποίο εγκρίθηκε 
η από 04-11-2019 αίτηση του Αθανάσιου Στυλιάδη του 
Δημητρίου, Καθηγητή Α΄ βαθμίδας του Τμήματος Δα-
σολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος για μετατροπή 

της προσωποπαγούς θέσης του σε μόνιμη οργανική της 
ίδιας βαθμίδας.

10. Το γεγονός ότι η απόφαση της πενταμελούς επι-
τροπής κρίσης υποβλήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας 
και Θρησκευμάτων στις 03-03-2020 (αριθμ. 31385/
03-03-2020) για έλεγχο νομιμότητας και θεωρείται εγκε-
κριμένη εφόσον δεν αναπέμφθηκε εντός δεκαημέρου 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπερίπτωση  ββ΄ 
της περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4610/2019 
(ΦΕΚ 70/τ.Α΄/07-05-2019), αποφασίζουμε:

Τη μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του Αθανά-
σιου Στυλιάδη του Δημητρίου, μέλους του Διδακτικού 
Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Καθηγητή Α΄ βαθμί-
δας του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλο-
ντος, της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος, σε μόνιμη οργανική θέση 
της ίδιας βαθμίδας, από την έκδοση της πράξης, σύμφω-
να με όσα ορίζονται στο άρθρο 8 παρ. 3, περ. β΄ υποπε-
ρίπτωση ββ΄ του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ.Α΄/7-5-2019).

Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 6 Μαΐου 2020

Ο Πρόεδρος Δ.Ε.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΪΣΗΣ  

I

     Αριθμ. ΔΦ10.1/6203 (5)
Μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του 

Γεώργιου Οικονομίδη του Αλέξανδρου, μέλους 

Δ.Ε.Π. Καθηγητή Α΄ βαθμίδας του Διεθνούς Πανε-

πιστημίου της Ελλάδος σε μόνιμη οργανική ανα-

δρομικά από 7-5-2019.  

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ 
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. 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» και κυρίως τις 
διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 3 περ. β΄ υποπερίπτωση ββ΄.

2. Τις διατάξεις του ν.  4009/2011 (ΦΕΚ  195/τ.Α΄/
6-9-2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας 
των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαι-
δευτικών Ιδρυμάτων», όπως ισχύει σήμερα.

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4-8-2017) 
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

4. Την ειδική έκθεση του άρθρου 75 παρ. 3 του Συντάγ-
ματος του σχεδίου νόμου «Συνέργειες Πανεπιστημίων 
και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πει-
ραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές 
διατάξεις», κεφ. Ι παρ. 3 περίπτωση α που επισυνάπτε-
ται στην αιτιολογική έκθεση του ως άνω σχεδίου νόμου 
(σελ. 775).
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5. Την αριθμ. 19407/Ζ1/11-2-2020 απόφαση του Υπουρ-
γού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 106/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./
14-2-2020) «Συγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής του 
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος».

6. Την αριθμ. ADMIN 2007/7-6-2019 πράξη του Προ-
έδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανε-
πιστημίου της Ελλάδος (ΦΕΚ 2516/τ.Β΄/25-6-2019) για 
αυτοδίκαιη μεταφορά από 07-05-2019, δυνάμει των δι-
ατάξεων των άρθρων 7 έως 10 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70), 
του πάσης φύσεως προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μα-
κεδονίας, του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
και του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης λόγω ένταξής 
τους από την εν λόγω ημερομηνία στο Διεθνές Πανεπι-
στήμιο της Ελλάδος.

7. Την αριθμ. ADMIN 2007/7-6-2019 απόφαση (ορθή 
επανάληψη) της πράξης του Προέδρου της Διοικούσας 
Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος 
(ΦΕΚ 4244/τ.Β΄/20-11-2019).

8. Την αριθμ. Φ12/192264/Ζ2/5-12-2019 υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 1059/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./13-12-2019) «Συγκρότη-
ση πενταμελούς επιτροπής για τη μετατροπή της προ-
σωποπαγούς θέσης Καθηγητών Α΄ βαθμίδας σε μόνιμη 
οργανική θέση της ίδιας βαθμίδας του Διεθνούς Πανε-
πιστημίου της Ελλάδος».

9. Το από 24-02-2020 πρακτικό συνεδρίασης της 
πενταμελούς επιτροπής κρίσης με το οποίο εγκρίθη-
κε η από 06-06-2019 αίτηση του Γεώργιου Οικονομίδη 
του Αλέξανδρου, Καθηγητή Α΄ βαθμίδας του Τμήματος 
Μαιευτικής για μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης 
του σε μόνιμη οργανική της ίδιας βαθμίδας.

10. Το γεγονός ότι η απόφαση της πενταμελούς επι-
τροπής κρίσης υποβλήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας 
και Θρησκευμάτων στις 24-02-2020 (αριθμ. 26945/
24-02-2020) για έλεγχο νομιμότητας και θεωρείται εγκε-
κριμένη εφόσον δεν αναπέμφθηκε εντός δεκαημέρου 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπερίπτωση ββ΄ 
της περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4610/2019 
(ΦΕΚ 70/τ.Α΄/07-05-2019).

11. Την αριθμ. ΔΦ 10.1/5699/11-09-2019 πράξη του 
Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πα-
νεπιστημίου της Ελλάδος (ΦΕΚ 1834/τ.Γ΄/11-10-2019) για 
αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του Γεώργιου 
Οικονομίδη του Αλέξανδρου, μόνιμου Καθηγητή σε προ-
σωποπαγή θέση του Τμήματος Μαιευτικής του ΔΙΠΑΕ, 
λόγω συμπλήρωσης ορίου ηλικίας με τη λήξη του ακαδη-
μαϊκού έτους 2018-2019 την 31-08-2019, αποφασίζουμε:

Tη μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του Γεώργι-
ου Οικονομίδη του Αλέξανδρου, μέλους του Διδακτικού 
Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Καθηγητή Α΄ βαθμί-
δας του Τμήματος Μαιευτικής της Σχολής Επιστημών 
Υγείας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, σε μό-
νιμη οργανική θέση της ίδιας βαθμίδας, αναδρομικά από 
07-05-2019, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 8 
παρ.  3, περ. β΄ υποπερίπτωση ββ΄ του ν.  4610/2019 
(ΦΕΚ 70/τ.Α΄/7-5-2019).

Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 6 Μαΐου 2020

Ο Πρόεδρος Δ.Ε.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΪΣΗΣ  

I

     Αριθμ. ΔΦ10.1/6199 (6)
Μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του Ηλία 

Καλλίστρατου του Αναστασίου, μέλους Δ.Ε.Π. Κα-

θηγητή Α΄ βαθμίδας του Διεθνούς Πανεπιστημί-

ου της Ελλάδος σε μόνιμη οργανική. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ 
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. 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» και κυρίως τις 
διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 3 περ. β΄ υποπερίπτωση ββ΄.

2. Τις διατάξεις του ν.  4009/2011 (ΦΕΚ  195/τ.Α΄/
6-9-2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας 
των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαι-
δευτικών Ιδρυμάτων», όπως ισχύει σήμερα.

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4-8-2017) 
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

4. Την ειδική έκθεση του άρθρου 75 παρ. 3 του Συντάγ-
ματος του σχεδίου νόμου «Συνέργειες Πανεπιστημίων 
και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πει-
ραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές 
διατάξεις», κεφ. Ι παρ. 3 περίπτωση α που επισυνάπτε-
ται στην αιτιολογική έκθεση του ως άνω σχεδίου νόμου 
(σελ. 775).

5. Την αριθμ. 19407/Ζ1/11-2-2020 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ  106/
τ.Υ.Ο.Δ.Δ./14-2-2020) «Συγκρότηση της Διοικούσας Επι-
τροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος».

6. Την αριθμ. ADMIN 2007/7-6-2019 πράξη του Προ-
έδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανε-
πιστημίου της Ελλάδος (ΦΕΚ 2516/τ.Β΄/25-6-2019) για 
αυτοδίκαιη μεταφορά από 07-05-2019, δυνάμει των δι-
ατάξεων των άρθρων 7 έως 10 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70), 
του πάσης φύσεως προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μα-
κεδονίας, του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
και του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης λόγω ένταξής 
τους από την εν λόγω ημερομηνία στο Διεθνές Πανεπι-
στήμιο της Ελλάδος.

7. Την αριθμ. ADMIN 2007/7-6-2019 απόφαση (ορθή 
επανάληψη) της πράξης του Προέδρου της Διοικούσας 
Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος 
(ΦΕΚ 4244/τ.Β΄/20-11-2019).
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8. Την αριθμ. Φ12/192264/Ζ2/5-12-2019 υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 1059/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./13-12-2019) «Συγκρότη-
ση πενταμελούς επιτροπής για τη μετατροπή της προ-
σωποπαγούς θέσης Καθηγητών Α΄ βαθμίδας σε μόνιμη 
οργανική θέση της ίδιας βαθμίδας του Διεθνούς Πανε-
πιστημίου της Ελλάδος».

9. Το από 24-02-2020 πρακτικό συνεδρίασης της πε-
νταμελούς επιτροπής κρίσης, με το οποίο εγκρίθηκε 
η από 06-06-2019 αίτηση του Ηλία Καλλίστρατου του 
Αναστασίου, Καθηγητή Α΄ βαθμίδας του Τμήματος Φυσι-
κοθεραπείας για μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης 
του σε μόνιμη οργανική της ίδιας βαθμίδας.

10. Το γεγονός ότι η απόφαση της πενταμελούς επι-
τροπής κρίσης υποβλήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας 
και Θρησκευμάτων στις 24-02-2020 (αριθμ. 26945/
24-02-2020) για έλεγχο νομιμότητας και θεωρείται εγκε-
κριμένη εφόσον δεν αναπέμφθηκε εντός δεκαημέρου 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπερίπτωση ββ΄ 
της περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4610/2019 
(ΦΕΚ 70/τ.Α΄/07-05-2019), αποφασίζουμε:

Τη μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του Ηλία 
Καλλίστρατου του Αναστασίου, μέλους του Διδακτικού 
Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Καθηγητή Α΄ βαθμί-
δας του Τμήματος Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστη-
μών Υγείας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, σε 
μόνιμη οργανική θέση της ίδιας βαθμίδας, αναδρομικά 
από 07-05-2019, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρ-
θρο 8 παρ. 3, περ. β΄ υποπερίπτωση ββ΄ του ν. 4610/2019 
(ΦΕΚ 70/τ.Α΄/7-5-2019).

Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 6 Μαΐου 2020

Ο Πρόεδρος Δ.Ε.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΪΣΗΣ  

Ι

   Αριθμ. ΔΦ10.1/6198 (7)
Μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του Ηλία 
Καραπάντζου του Βεργουλάκη, μέλους Δ.Ε.Π. Κα-
θηγητή Α΄ βαθμίδας του Διεθνούς Πανεπιστημί-
ου της Ελλάδος σε μόνιμη οργανική. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ 
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. 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» και κυρίως τις 
διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 3 περ. β΄ υποπερίπτωση ββ΄.

2. Τις διατάξεις του ν.  4009/2011 (ΦΕΚ  195/τ.Α΄/
6-9-2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας 
των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαι-
δευτικών Ιδρυμάτων», όπως ισχύει σήμερα.

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4-8-2017) 
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

4. Την ειδική έκθεση του άρθρου 75 παρ. 3 του Συντάγ-
ματος του σχεδίου νόμου «Συνέργειες Πανεπιστημίων και 
Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραμα-
τικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατά-
ξεις», κεφ. Ι παρ. 3 περίπτωση α που επισυνάπτεται στην 
αιτιολογική έκθεση του ως άνω σχεδίου νόμου (σελ. 775).

5. Την αριθμ. 19407/Ζ1/11-2-2020 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ  106/
τ.Υ.Ο.Δ.Δ./14-2-2020) «Συγκρότηση της Διοικούσας Επι-
τροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος».

6. Την αριθμ. ADMIN 2007/7-6-2019 πράξη του Προ-
έδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανε-
πιστημίου της Ελλάδος (ΦΕΚ 2516/τ.Β΄/25-6-2019) για 
αυτοδίκαιη μεταφορά από 07-05-2019, δυνάμει των δι-
ατάξεων των άρθρων 7 έως 10 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70), 
του πάσης φύσεως προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μα-
κεδονίας, του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
και του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης λόγω ένταξής 
τους από την εν λόγω ημερομηνία στο Διεθνές Πανεπι-
στήμιο της Ελλάδος.

7. Την αριθμ. ADMIN 2007/7-6-2019 απόφαση (ορθή 
επανάληψη) της πράξης του Προέδρου της Διοικούσας 
Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος 
(ΦΕΚ 4244/τ.Β΄/20-11-2019).

8. Την αριθμ. Φ12/192264/Ζ2/5-12-2019 υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 1059/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./13-12-2019) «Συγκρότη-
ση πενταμελούς επιτροπής για τη μετατροπή της προ-
σωποπαγούς θέσης Καθηγητών Α΄ βαθμίδας σε μόνιμη 
οργανική θέση της ίδιας βαθμίδας του Διεθνούς Πανε-
πιστημίου της Ελλάδος».

9. Το από 24-02-2020 πρακτικό συνεδρίασης της πε-
νταμελούς επιτροπής κρίσης με το οποίο εγκρίθηκε 
η από 06-06-2019 αίτηση του Ηλία Καραπάντζου του 
Βεργουλάκη, Καθηγητή Α΄ βαθμίδας του Τμήματος Μαι-
ευτικής, για μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του 
σε μόνιμη οργανική της ίδιας βαθμίδας.

10. Το γεγονός ότι η απόφαση της πενταμελούς επι-
τροπής κρίσης υποβλήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας 
και Θρησκευμάτων στις 24-02-2020 (αριθμ. 26945/
24-02-2020) για έλεγχο νομιμότητας και θεωρείται εγκε-
κριμένη εφόσον δεν αναπέμφθηκε εντός δεκαημέρου 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπερίπτωση ββ΄ 
της περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4610/2019 
(ΦΕΚ 70/τ.Α΄/07-05-2019), αποφασίζουμε:

Τη μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του Ηλία 
Καραπάντζου του Βεργουλάκη, μέλους του Διδακτικού 
Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Καθηγητή Α΄ βαθμί-
δας του Τμήματος Μαιευτικής της Σχολής Επιστημών 
Υγείας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, σε μό-
νιμη οργανική θέση της ίδιας βαθμίδας, αναδρομικά από 
07-05-2019, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 8 
παρ.  3, περ. β΄ υποπερίπτωση ββ΄ του ν.  4610/2019 
(ΦΕΚ 70/τ.Α΄/7-5-2019).

Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 6 Μαΐου 2020

Ο Πρόεδρος Δ.Ε.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΪΣΗΣ   
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
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