
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοι-
βή των υπαλλήλων της Π.Ε. Σάμου και Π.Ε. Ικαρί-
ας, Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, για το β’ εξάμη-
νο του έτους 2022.

2 Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο: «Σχεδιασμός Οπτικών Εφέ και 
Κινούμενης Εικόνας» της Σχολής Εφαρμοσμένων 
Τεχνών και Βιώσιμου Σχεδιασμού του Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου και έγκριση της οργά-
νωσης και της λειτουργίας του.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 28635/994 (1)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοι-

βή των υπαλλήλων της Π.Ε. Σάμου και Π.Ε. Ικαρί-

ας, Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, για το β’ εξάμη-

νο του έτους 2022.

  Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΑΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 137/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Βο-

ρείου Αιγαίου (Α’ 230).
2. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-

κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης “Πρόγραμμα 
Καλλικράτης”» (Α’ 87).

3. Το άρθρο 29 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα 
Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλή-
λων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α’ 26).

4. Το άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Μισθολογικές ρυθ-
μίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δευτέρου 
βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου 
(Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των 
Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α’ του ν. 3429/2015 (Α’ 314) και άλλες 
μισθολογικές διατάξεις» (Α’ 176).

5. Την υπό στοιχεία 2/31029/ΔΕΠ/06-5-2016 (ΑΔΑ: 
ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους, όπου ορίζεται αποζημίωση υπερωριακής ερ-

γασίας για απογευματινή εργασία, η οποία ανέρχεται σε 
120 ώρες ανά εξάμηνο, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα 
αυξομείωσης μεταξύ των εξαμήνων.

6. Την υπ’ αρ. 63891/3921/18-10-2021 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου «Ορισμός Αντιπερι-
φερειαρχών στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, ανάθε-
ση τομέων ευθύνης και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων» 
(Υ.Ο.Δ.Δ 908).

7. Την υπ’ αρ. 23079/657/14-04-2022 (ΑΔΑ: 9ΕΔ17ΛΩ-
ΨΕΞ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχω-
ρήθηκε με α/α 1 στο Μητρώο Δεσμεύσεων της υπηρε-
σίας, για την αποζημίωση υπαλλήλων ΠΕ Σάμου και ΠΕ 
Ικαρίας για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού 
ωραρίου (υπερωριακή απασχόληση) για το β’ εξάμηνο 
του έτους 2022.

8. Τις εποχικές, έκτακτες και επείγουσες υπηρεσιακές 
ανάγκες, όπως προκύπτουν από τις δραστηριότητες των 
υπηρεσιακών μονάδων των ΠΕ Σάμου και ΠΕ Ικαρίας, 
όπως την εξέταση αιτήσεων υπαλλήλων για αναγνώρι-
ση προϋπηρεσιών, την παρακολούθηση βαθμολογικών 
και μισθολογικών εξελίξεων, μετακινήσεις προσωπικού 
εκτός ωραρίου, διενέργεια συνεχών ελέγχων κάθε εί-
δους, επιθεωρήσεων και επίβλεψη έργων, βοηθητικό 
έργο πρακτικής εξέτασης οδηγών, συγκρότηση συνερ-
γείων επιφυλακής και αντιμετώπισης καιρικών φαινομέ-
νων (χιονοπτώσεις, πλημμύρες) ή άλλων καταστάσεων, 
όπως κατολισθήσεων, πυρκαγιές, διενέργειας διαγωνι-
σμών προμηθειών και υπηρεσιών, καταχώρισης οικο-
νομικών στοιχείων, έκδοση στοιχείων πληρωμών δαπα-
νών, τη διαχείριση πολλαπλών θεμάτων δημόσιας υγείας 
και σχετικών ελέγχων, τις υποστήριξη δραστηριοτήτων 
της αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής, την αντιμε-
τώπιση προβλημάτων λειτουργίας του δικτύου των Η/Υ, 
τη διαχείριση περιβαλλοντικών θεμάτων, τις ανάγκες 
λειτουργίας των γραφείων των Αντιπεριφερειαρχών, την 
επίβλεψη με συνδιοργάνωση αθλητικών, πολιτιστικών 
εκδηλώσεων και λοιπών δράσεων, την υποστήριξη δρά-
σεων εκδηλώσεων τουριστικής προβολής καθώς και 
κάθε άλλη έκτακτη ανάγκη που μπορεί να προκύψει.

9. Το γεγονός ότι για την αντιμετώπιση των παραπά-
νω αναγκών καθώς και οποιαδήποτε άλλης έκτακτης 
και επείγουσας υπηρεσιακής ανάγκης που προκύπτει 
επιβάλλεται το προσωπικό των ΠΕ Σάμου και ΠΕ Ικαρίας 
της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου να απασχοληθεί πέραν 
του κανονικού ωραρίου εργασίας του, αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Την έγκριση παροχής υπερωριακής εργασίας απογευ-
ματινών ωρών και μέχρι την 22η ώρα με αμοιβή, για τους 
υπαλλήλους των Διευθύνσεων, των Αυτοτελών Τμημά-
των και Γραφείων της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου 
και Περιφερειακής Ενότητας Ικαρίας, της Περιφέρειας 
Βορείου Αιγαίου, για το Β’ εξάμηνο έτους 2022, για την 
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ-
ΑΚΗ ΕΝΟ-

ΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗ-

ΛΩΝ
ΚΟΣΤΟΣ ΩΡΕΣ ΑΝΑ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟ

ΣΑΜΟΥ 71
Β’ Εξάμηνο 
2022 ποσό 
30.000,00 €

120

ΙΚΑΡΙΑΣ 8

ΣΥΝΟΛΑ 79 30.000,00
Η συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης, 

στην οποία θα αναφέρονται ονομαστικά οι συμμετέχο-
ντες υπάλληλοι και το αντικείμενο απασχόλησης για τον 
κάθε υπάλληλο κατά μήνα, θα γίνεται με απόφαση του 
Προϊσταμένου της αντίστοιχης οργανικής μονάδας, στην 
αρχή κάθε μήνα και θα έχει οπωσδήποτε την έγκριση 
του Αντιπεριφερειάρχη Σάμου. Η απόφαση θα εκδίδεται 
πριν την πραγματοποίηση της υπερωριακής εργασίας, 
ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες ανάγκες.

Ως απαραίτητο στοιχείο, το οποίο θα συνοδεύει τα δι-
καιολογητικά για την καταβολή της υπερωριακής εργασί-
ας, θα αποτελεί η εκτυπωμένη από τον προϊστάμενο, κίνη-
ση του συστήματος ωρομέτρησης, διά μέσω του οποίου 
θα διαπιστώνεται η παροχή υπερωριακής εργασίας.

Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο 
πραγματικής υπερωριακής απασχόλησης ορίζεται ο 
Προϊστάμενος των υπαλλήλων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Σάμος, 11 Μαΐου 2022

Ο Αντιπεριφερειάρχης

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΟΥΡΑΚΗΣ

Ι

      Αριθμ. 11286 (2)
Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών με τίτλο: «Σχεδιασμός Οπτικών Εφέ και 

Κινούμενης Εικόνας» της Σχολής Εφαρμοσμένων 

Τεχνών και Βιώσιμου Σχεδιασμού του Ελληνικού 

Ανοικτού Πανεπιστημίου και έγκριση της οργά-

νωσης και της λειτουργίας του.

  Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 5 και 10 του ν. 2552/1997 «Ελλη-

νικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 266).
2. Την παρ. 6 του άρθρου 26 του ν. 4386/2016 «Ρυθμί-

σεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»(Α’ 83).

3. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ο Οργανισμός και ο 
Εσωτερικός Κανονισμός του Ιδρύματος.

4. Την περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 85, τα άρθρα 32 
και 37 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 114).

5. Την υπό στοιχεία ΥΠ.Π.Ε.Θ. 42777/Ζ1/14.03.2018 
εγκύκλιο - Ίδρυση -Επανίδρυση Π.Μ.Σ σε εφαρμογή των 
διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

6. Τον ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποιότητας στην 
ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώ-
ρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος» 
(Α’ 189).

7. Την υπό στοιχεία 52585/Ζ1 απόφαση του Υφυπουρ-
γού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Μετονομασία της 
Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών του Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου (ΕΑΠ)» (Β’ 2124/2021).

8. Την υπό στοιχεία 111703/Ζ1 απόφαση της Υπουρ-
γού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Τροποποίηση της υπό 
στοιχεία 140286/Ζ1/2019 απόφασης “Ανασυγκρότηση 
της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πα-
νεπιστημίου - ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρων της 
Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπι-
στημίου” (Υ.Ο.Δ.Δ. 721)» (ΥΟΔΔ 786/2021).

9. Το πρακτικό της υπ’ αρ. 538/20.01.2022 συνεδρία-
σης της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου ασκούσας καθήκοντα της Κοσμητείας 
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 2552/1997.

10. Το πρακτικό της υπό στοιχεία 542/2.12.ακ./
17.02.2022 συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

11. Την κοινοποίηση του πρακτικού της υπό στοιχεία 
542/2.12.ακ./17.02.2022 συνεδρίασης της Διοικούσας 
Επιτροπής, υπό στοιχεία ΕΑΠ:5296/01.03.2022, προς το 
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων σε εφαρμογή 
του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

12. Την υπ’ αρ. 1437/14.05.2014 έκθεση εξωτερικής 
αξιολόγησης της Α.Δ.Ι.Π. που αφορά στη Σχολή Εφαρ-
μοσμένων Τεχνών του Ε.Α.Π.

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

Την ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών με τίτλο: «Σχεδιασμός Οπτικών Εφέ και Κινούμενης 
Εικόνας» της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιώσι-
μου Σχεδιασμού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου 
και έγκριση της οργάνωσης και της λειτουργίας του, ως 
εξής:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

Η Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιώσιμου Σχεδια-
σμού (Σ.ΕΤ.) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου θα 
λειτουργήσει από το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού 
έτους 2022-2023 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών με τίτλο: «Σχεδιασμός Οπτικών Εφέ και Κινούμε-
νης Εικόνας» σύμφωνα με την απόφαση αυτή, τον 
ν. 4485/2017 (Α’ 114) και τον ν. 2552/1997 (Α’ 266).
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Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχεδιασμός 
Οπτικών Εφέ Κινούμενης Εικόνας» στοχεύει στην παροχή 
αναγκαίων γνώσεων στους φοιτητές/στις φοιτήτριες για 
τη δημιουργική τους συμμετοχή σε διάφορες παραγωγές 
οπτικοακουστικών και κινηματογραφικών παραγωγών, 
έχοντας τα εφόδια τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και 
σε πρακτικό. Ταυτόχρονα, αυτό το μεταπτυχιακό πρό-
γραμμα πρωτοτυπεί παρέχοντας ποιοτική μεταπτυχιακή 
εξειδίκευση, εμβαθύνοντας σε θέματα οπτικών εφέ κι-
νούμενης εικόνας με τη χρήση εργαλείων που παρέχουν 
οι νέες τεχνολογίες.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 
(Μ.Δ.Ε.) με τίτλο: «Σχεδιασμός Οπτικών Εφέ και Κινούμε-
νης Εικόνας».

Ο τίτλος θα απονέμεται από το Ελληνικό Ανοικτό Πα-
νεπιστήμιο και δη από τη Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών 
και Βιώσιμου Σχεδιασμού του Ε.Α.Π.

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. «Σχεδιασμός Οπτικών Εφέ και Κινούμενης 
Εικόνας» γίνονται δεκτοί κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος 
ανώτατης εκπαίδευσης συγγενούς γνωστικού αντικειμέ-
νου. Το Π.Μ.Σ. προσφέρεται στην ελληνική γλώσσα. Κατά 
τα λοιπά ισχύει η παρ. 7 του άρθρου 5 του ν. 2552/1997.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια

Το Π.Μ.Σ. «Σχεδιασμός Οπτικών Εφέ και Κινούμενης 
Εικόνας» διαρθρώνεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, 
τα οποία περιλαμβάνουν δύο (2) υποχρεωτικές Θεμα-
τικές Ενότητες (Θ.Ε.), πέντε (5) υποχρεωτικές Εργαστη-
ριακές Θεματικές Ενότητες (Ε.Θ.Ε.) και Μεταπτυχιακή 
Διπλωματική Εργασία (ΜΔΕ). Ο ελάχιστος χρόνος φοίτη-
σης είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την 
απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης 
(Μ.Δ.Ε.) είναι 90 ECTS.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών - Γλώσσα Διδασκαλίας

Κατά τη διάρκεια των σπουδών η/ο φοιτήτρια/τής υπο-
χρεούται να ολοκληρώσει δύο (2) Θ.Ε., πέντε (5) Ε.Θ.Ε. 
και να εκπονήσει Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 
(ΜΔΕ). Η διάρθρωση διαμορφώνεται ανά εξάμηνο ως 
εξής:

1ο Εξάμηνο (30 ECTS)
Θ.Ε.: Ιστορία Οπτικών Εφέ (Υ, 10 ECTS), η οποία καλύ-

πτει τα εξής γνωστικά αντικείμενα:
- Γενική εισαγωγή στην τέχνη και τεχνική των οπτικών 

εφέ
- Ιστορική προέλευση οπτικών εφέ
- Σημαντικότεροι σταθμοί στην εξέλιξη των οπτικών 

εφέ

Ε.Θ.Ε.: Βασικές Αρχές κινούμενης εικόνας (Υ, 10 ECTS), η 
οποία καλύπτει τα εξής γνωστικά αντικείμενα:

- Τρισδιάστατος σχεδιασμός χαρακτήρων
- Δημιουργία κίνησης σε υπολογιστή
- Δημιουργία σκελετού
- Σκηνοθεσία animation
Ε.Θ.Ε.: Εισαγωγή στον Ψηφιακό Σχεδιασμό (Υ, 10 ECTS), 

η οποία καλύπτει τα εξής γνωστικά αντικείμενα:
- Η αντίληψη στο ψηφιακό σχέδιο
- Εισαγωγή στον δισδιάστατο ψηφιακό σχεδιασμό
- Επεξεργασία και τροποποίηση δισδιάστατων αντι-

κειμένων
- Ανάλυση και σύνθεση του δισδιάστατου ψηφιακού 

χώρου
- Εισαγωγή στον τρισδιάστατο ψηφιακό σχεδιασμό
- Βασικές αρχές ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας
2ο Εξάμηνο (30 ECTS)
Θ.Ε.: Ανάπτυξη οπτικοακουστικής παραγωγής για χρη-

ματοδότηση (Υ, 10 ECTS) η οποία καλύπτει τα εξής γνω-
στικά αντικείμενα:

- Marketing of Creative Arts
-Σχεδίαση, οργάνωση και παρουσίαση Βίβλου/πακέτου 

για χρηματοδότηση οπτικοακουστικού έργου
- Σχεδίαση παραγωγής δευτερογενών προϊόντων
- Πρακτικές franchise για οπτικοακουστικά προϊόντα
- Στρατηγικές εσόδων ενός οπτικοακουστικού έργου
- Μοντέλα παραγωγής από τον επιχειρηματικό τομέα 

και είδη παραγωγής
Ε.Θ.Ε.: Προχωρημένη Μοντελοποίηση και Φωτορεα-

λισμός (Υ, 10 ECTS) η οποία καλύπτει τα εξής γνωστικά 
αντικείμενα:

- Προχωρημένη μοντελοποίηση στον υπολογιστή
- Ψηφιακή κάμερα
- Φωτισμός στο εικονικό περιβάλλον
- Ψηφιακά υλικά
- Αλγόριθμοι εικονικής αναπαράστασης και σκίασης
Ε.ΘΕ.: Προχωρημένες τεχνικές κινούμενης εικόνας (Υ, 

10 ECTS) η οποία καλύπτει τα εξής γνωστικά αντικείμενα:
- Motion Capture
- Tracking Animation
- Compositing
3ο Εξάμηνο (30 ECTS)
Ε.ΘΕ.: Φωτογραμμετρία (Υ, 10 ECTS) η οποία καλύπτει 

τα εξής γνωστικά αντικείμενα:
- Φωτογραμμετρικές μέθοδοι και τεχνολογίες
- Φωτογραμμετρικοί προσανατολισμοί
- Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας και παραγωγή τριδιά-

στατου μοντέλου.
Μ.Δ.Ε.: Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Υ, 20 ECTS).
Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ είναι η ελληνική.

Άρθρο 7
Προσωπικό

Δύναται να απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και 
ΕΤΕΠ των ΑΕΙ της ημεδαπής, ερευνητές, διδάσκοντες ομο-
ταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και άλλες κατη-
γορίες διδασκόντων, σύμφωνα με το άρθρο 36 και την 
περ. ι΄της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3391/2005 (Α’ 240), 
και την παρ. 12 του άρθρου 83 του ν. 4485/2017. Οι διδά-
σκοντες (Συνεργαζόμενο Επιστημονικό Προσωπικό ΣΕΠ) 
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στο πρόγραμμα επιλέγονται ύστερα από πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Άρθρο 8
Υλικοτεχνική υποδομή

Για τη λειτουργία του προγράμματος θα χρησιμοποιη-
θεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου, των Παραρτημάτων του και 
των κτιρίων ή άλλων υποδομών που θα απατηθεί να 
μισθωθούν από το ίδρυμα ανάλογα με τις ανάγκες που 
θα προκύψουν από τον αριθμό των τελικώς εγγεγραμ-
μένων φοιτητών του Προγράμματος.

Άρθρο 9
Διάρκεια λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το χειμερινό 
εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2028 - 2029 με την 

επιφύλαξη της παρ. 8 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 
(Α’ 114) και την παρ. 6 του άρθρου 26 του ν. 4386/2016 
(Α’ 83).

Άρθρο 10 
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών, καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 12 Μαΐου 2022

Ο Πρόεδρος

ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02024221805220004*
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