
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’  αρ. 3122.1/4034/24937/
27-11-2006 κοινής υπουργικής απόφασης, περί 
εγκατάστασης στην Ελλάδα γραφείου της εταιρεί-
ας «ROYAL MARITIME INC.» που εδρεύει στα νησιά 
Μάρσαλ.

2 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 74268/12-10-2020 από-
φασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής, σχετικά με την έγκριση του «Εσωτερικού 
Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυ-
τικής Αττικής» (Β’ 4621).

3 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 6427/2-07-2018 «Κανο-
νιστικής απόφασης Διοικούσας Επιτροπής σχετι-
κά με την προσωρινή δομή των Διοικητικών Υπη-
ρεσιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, μέχρι 
την έκδοση του Οργανισμού του» (B’ 3122).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

 Αριθμ. 2212.2-1/4034/52647/2021 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 3122.1/4034/24937/

27-11-2006 κοινής υπουργικής απόφασης, περί 

εγκατάστασης στην Ελλάδα γραφείου της εται-

ρείας «ROYAL MARITIME INC.» που εδρεύει στα 

νησιά Μάρσαλ.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του α.ν. 378/1968 (Α’ 82),
β. του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (Α’ 77) και ιδίως την 

παρ. 1,
γ. του άρθρου 4 του ν. 2234/1994 (Α’ 142),
δ. του άρθρου 25 του ν. 2515/1997 (Α’ 154),
ε. του άρθρου 34 του ν. 3427/2005 (Α’ 312), 
στ. του άρθρου 4 του ν. 3752/2009 (Α’ 40),
ζ. του άρθρου 31 του ν. 4150/2013 (Α’ 102),
η. του Κεφαλαίου Α’, του Πρώτου Μέρους, του 

ν. 4389/2016 (Α’ 94), 

θ. του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
ι. του άρθρου 59 του ν. 4646/2019 (Α’ 201),
ια. του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουρ-

γείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α’ 141) και 
ειδικότερα το άρθρο 5, όπως αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 1 του π.δ. 94/2012 «Τροποποίηση π.δ. 85/2012 
«Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και 
κατάργηση υπηρεσιών» (Α’ 141)» (Α’ 149) και τροποποι-
ήθηκε με το άρθρο 3 π.δ. 98/2012 (Α’ 160),

ιβ. του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανα-
σύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και με-
τονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής…» (Α’ 114),

ιγ. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

ιδ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121),

ιε. της υπ’ αρ. 3122.18/03/13/11-12-2013 κοινής από-
φασης των Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας - Ναυτιλίας και Αιγαίου (Β’ 3263), 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 2212.2/25747/2020/
04-05-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομι-
κών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Ναυτιλίας και Νησιω-
τικής Πολιτικής (Β’ 1772), και των υπ’ αρ. 1246.3/5/94/
1-12-1994 (Β’ 919) και 1246.3/6/94/1-12-1994 (Β’ 919) 
κοινών αποφάσεων των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, 
Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας,

ιστ. της υπ’ αρ. 3122.1/4034/24397/27-11-2006 κοινής 
απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών 
και Εμπορικής Ναυτιλίας (Β’ 1800).

2. Το με κωδικό αριθμό 379488739951 0730 0028 e 
Παράβολο Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συ-
στημάτων.

3. Τις από 4 Ιουνίου 2021 και 5 Ιουλίου 2021 αιτήσεις 
της εταιρείας «ROYAL MARITIME INC.» για τροποποίηση 
της απόφασης εγκατάστασης ως προς το αντικείμενο 
της εταιρείας, αποφασίζουμε:

A. Τροποποιούμε το άρθρο 1 της υπ’  αρ. 3122.1/ 
4034/24397/27-11-2006 κοινής απόφασης των Υπουρ-
γών Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτι-
λίας (Β’ 1800) αντικαθιστώντας το ως ακολούθως:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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15. Το γεγονός ότι οι αρμοδιότητες της Επιτροπής 
Στρατηγικού Σχεδιασμού, η οποία προβλεπόταν στην 
υπ’ αρ. 74268/12-10-2020 απόφαση της Συγκλήτου του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σχετικά με τον «Εσωτε-
ρικό Κανονισμό Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής» (Β’ 4621), επικαλύπτονται από τις αρμοδιότητες 
της συσταθείσας με το άρθρο 95ο του ν. 4812/2021 «Μο-
νάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού» (Α’ 110). 

16. Την υπ’ αρ. 10/15-07-2021 πράξη (Θέμα 1ο/Β’) της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σχετικά 
με την «Ίδρυση Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σύμφωνα με το άρθρο 
95 του ν. 4812/2021 (Α’ 110)». 

17. Την εύρυθμη λειτουργία των Ακαδημαϊκών Τμημά-
των των Σχολών, καθώς και των Διοικητικών Υπηρεσιών 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

18. Την εύρυθμη λειτουργία των Διοικητικών Υπηρε-
σιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

19. Το γεγονός ότι με την παρούσα τροποποίηση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού ή του Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής, αποφασίζει: 

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 74268/12-10-2020 από-
φασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Ατ-
τικής, σχετικά με την έγκριση του «Εσωτερικού Κανονι-
σμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» 
(Β’ 4621), ως ακολούθως: 

α) Την αντικατάσταση του άρθρου 21 ως εξής: 

«Άρθρο 21 
Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού 

Κάθε A.E.I. καταρτίζει στρατηγικό σχέδιο ακαδημαϊκής 
ανάπτυξης, στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για την 
ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία, 
καθώς και της στρατηγικής ανάπτυξής του στον ευρω-
παϊκό και διεθνή χώρο. 

Για τον σκοπό αυτόν συνίσταται στο ΠΑ.Δ.Α., Μονά-
δα Στρατηγικού Σχεδιασμού, η οποία συγκροτείται με 
απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από εισήγηση του 
Πρύτανη. 

Η Μ.Σ.Σ. αποτελείται από τον πρύτανη ως πρόεδρο 
και τους έξι Κοσμήτορες των Σχολών, ως μέλη και έχει 
τις εξής αρμοδιότητες: 

α. διαμορφώνει και εισηγείται στα αρμόδια όργανα 
του ιδρύματος το στρατηγικό σχέδιο, τις συμφωνίες προ-
γραμματικού σχεδιασμού του ιδρύματος και τα σχέδια 
δράσης για την υλοποίησή τους, 

β. παρακολουθεί την πορεία υλοποίησής τους, ενη-
μερώνει τακτικά τα αρμόδια όργανα του ιδρύματος, 
διατυπώνει συστάσεις και εισηγείται την αναθεώρησή 
τους, 

γ. υποστηρίζει τον συντονισμό και την υλοποίηση των 
σχεδίων δράσης του ιδρύματος και των επιμέρους ακα-
δημαϊκών και υποστηρικτικών μονάδων και υπηρεσιών 
του, 

δ. διαχειρίζεται πληροφοριακό σύστημα για την παρα-
κολούθηση της υλοποίησης των συμφωνιών προγραμ-
ματικού σχεδιασμού του ιδρύματος και συνεργάζεται με 
την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, 

ε. συνεργάζεται με τη Μονάδα Διασφάλισης της Ποιό-
τητας του ιδρύματος, επεξεργάζεται και αναλύει στοιχεία 
για τη λειτουργία των ακαδημαϊκών και υποστηρικτικών 
μονάδων και υπηρεσιών του ιδρύματος και τα αποτελέ-
σματα της λειτουργίας τους, 

στ. εκπονεί μελέτες για την υποστήριξη της ακαδημαϊ-
κής ανάπτυξης και την επίτευξη των στόχων του ιδρύμα-
τος ή εισηγείται την ανάθεσή τους σε τρίτους. 

Στο Πανεπιστήμιο λειτουργεί αυτοτελές Τμήμα 
Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ακαδημαϊκής Ανάπτυ-
ξης, υπαγόμενο στον Πρύτανη, για την υποβοήθηση 
μεταξύ άλλων του έργου της Μονάδας Στρατηγικού 
Σχεδιασμού.» 

β) Την τροποποίηση του άρθρου 103 ως εξής: 
Στο Άρθρο 103, Διαδικασία κατάρτισης και αναθεώ-

ρησης συμφωνών προγραμματικού σχεδιασμού, όπου 
αναγράφεται «Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού» αντι-
καθίσταται πλέον από το «Μονάδα Στρατηγικού Σχε-
διασμού». 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αιγάλεω, 19 Ιουλίου 2021

Ο Πρύτανης 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ 

   Ι 

 Αριθμ. 57114  (3)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 6427/2-07-2018 «Κανο-

νιστικής απόφασης Διοικούσας Επιτροπής σχε-

τικά με την προσωρινή δομή των Διοικητικών 

Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, 

μέχρι την έκδοση του Οργανισμού του» (B’ 3122). 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

 Αφού έλαβε υπόψη: 
1. Τον ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α’ 38).
2. Τον ν. 4009/2011 «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της 

Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανωτά-
των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α’ 195). 

3. Τον ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λειτουργία της 
Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ρυθμίσεις για την Έρευνα και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 114) και ιδίως το άρθρο 13. 

4. Τον ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και 
Τ.Ε.Ι., Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Πειρα-
ματικά Σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 70). 

5. Την υπό στοιχεία 125788/Ζ1/6-08-2019 διαπιστω-
τική πράξη της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
«Διορισμός Πρύτανη και Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» (Υ.Ο.Δ.Δ. 564), κα-
θώς και την υπό στοιχεία 105167/Ζ1/12-08-2020 «Πα-
ράταση της Θητείας του Πρύτανη και των Τεσσάρων (4) 
Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 650). 
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6. Την υπ’ αρ. 43283/9-09-2019 πράξη του Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής «Συγκρότηση της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής». 

7. Την υπ’ αρ. 49968/3-10-2019 πράξη του Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής «Ανασυγκρότηση 
της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής». 

8. Την υπ’ αρ. 51930/17-07-2020 πράξη του Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής «Καθορισμός του 
Τομέα Ευθύνης και των επιμέρους αρμοδιοτήτων των 
τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτι-
κής Αττικής» (Β’ 3143). 

9. Την υπ’ αρ. 61334/11-09-2020 πράξη του Πρύτα-
νη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής «Τροποποίηση 
Ανασυγκρότησης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής». 

10. Τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την 
Υποχρεωτική Ανάρτηση Νόμων και Πράξεων των Κυβερ-
νητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο 
Διαδίκτυο ’’Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και Άλλες Διατάξεις» 
(Α’ 112) και η τροποποίηση αυτού με το άρθρο 23 του 
ν. 4210/2013 (Α’ 254). 

11. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Εν-
σωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονι-
κές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α΄184). 

12. Τον ν. 4812/2021 «Κύρωση της από 24-03-2021 
Τροποποίησης της από 3-02-2020 Επιμέρους Σύμβασης 
Δωρεάς για το Έργο I [Παράρτημα 5 του ν. 4564/2018] 
και την από 13-05-2021 Τροποποίηση της από 6-09-2018 
Σύμβασης Δωρεάς Μεταξύ του Ιδρύματος ’’Κοινωφελές 
Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος’’ και του Ελληνικού Δημοσίου 
για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον 
Τομέα της Υγείας και των Παραρτημάτων της, ρυθμίσεις 
για την Αντιμετώπιση της Πανδημίας του Κορωνοϊού 
COVID-19 και άλλες διατάξεις» (Α’ 110) και ιδίως την 
παρ.  2 του άρθρου ενενηκοστού πέμπτου «Μονάδα 
Στρατηγικού Σχεδιασμού Α.Ε.Ι.» αυτού. 

13. Την υπ’ αρ. 6427/2-07-2018 «Κανονιστική απόφαση 
Διοικούσας Επιτροπής σχετικά με την προσωρινή δομή 
των Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Δυτι-
κής, Μέχρι την Έκδοση του Οργανισμού του» (Β’ 3122), 
η οποία τροποποιήθηκε: 

α. με την υπ’ αρ. 55020/29-07-2020 απόφαση: «Τρο-
ποποίηση της υπ’ αρ. 6427/2-07-2018: «Κανονιστικής 
απόφασης Διοικούσας Επιτροπής σχετικά με την προ-
σωρινή δομή των Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπι-
στημίου Δυτικής, μέχρι την έκδοση του Οργανισμού του 
(Β’ 3122)» (Β’ 3602), 

β. με την υπ’ αρ. 30124/2-04-2021 απόφαση: «Τρο-
ποποίηση της υπ’ αρ. 6427/2-07-2018: «Κανονιστικής 
Απόφασης Διοικούσας Επιτροπής σχετικά με την προ-
σωρινή δομή των Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπι-
στημίου Δυτικής, μέχρι την έκδοση του Οργανισμού του 
(Β’ 3122)» (Β’ 1333), καθώς και 

γ. με την υπ’ αρ. 38999/14-05-2021 απόφαση: «Τρο-
ποποίηση της υπ’ αρ. 6427/2-07-2018: «Κανονιστικής 
Απόφασης Διοικούσας Επιτροπής σχετικά με την προ-
σωρινή δομή των Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπι-

στημίου Δυτικής, μέχρι την έκδοση του Οργανισμού του 
(Β’ 3122)» (Β’2249). 

14. Την υπ’ αρ. 74268/12-10-2020 απόφαση της Συ-
γκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σχετικά με 
την έγκριση του «Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» (Β’ 4621). 

15. Το γεγονός ότι η ύπαρξη του Τμήματος Στατιστι-
κής και Διασφάλισης Προσωπικών Δεδομένων, το οποίο 
προβλεπόταν στην υπ’ αρ. 6427/2-07-2018 απόφαση 
της Διοικούσας Επιτροπής «Κανονιστική Απόφαση Διοι-
κούσας Επιτροπής σχετικά με την Προσωρινή Δομή των 
Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Δυτικής, μέ-
χρι την Έκδοση του Οργανισμού του» (Β’ 3122) δεν έχει 
πλέον έννοια στην παρούσα δομή του Πανεπιστημίου, 
καθότι οι αρμοδιότητές του ασκούνται παράλληλα από 
άλλα Τμήματα/όργανα (Τμήμα ΜΟΔΙΠ, DPO, τμήμα Πλη-
ροφορικής), προκαλώντας μάλιστα δυσλειτουργίες με 
αυτήν τη σύγκρουση αρμοδιοτήτων. 

16. Την υπ’ αρ. 10/15-07-2021 πράξη (Θέμα 1ο/Α’) της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σχετικά 
με την «Ίδρυση Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σύμφωνα με το άρθρο 
ενενηκοστό πέμπτο του ν. 4812/2021 (Α’ 110)». 

17. Την εύρυθμη λειτουργία των Ακαδημαϊκών Τμημά-
των των Σχολών καθώς και των Διοικητικών Υπηρεσιών 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

18. Την εύρυθμη λειτουργία των Διοικητικών Υπηρε-
σιών του Πανεπιστημίου Δυτικής. 

19. Το γεγονός ότι με την παρούσα τροποποίηση δεν 
προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού ή του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Δυτι-
κής Αττικής, αποφασίζει:

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 6427/2-07-2018 (Β’ 3122): 
«Κανονιστικής Απόφασης Διοικούσας Επιτροπής σχετικά 
με την Προσωρινή Δομή των Διοικητικών Υπηρεσιών του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, μέχρι την Έκδοση του 
Οργανισμού του», ως ακολούθως: 

α) Η υποπερ. α4 της περ. Α της παρ. 1 του άρθρου 1 
αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«α4) Διεύθυνση Πληροφορικής, Δικτύου και Μηχανορ-
γάνωσης, στην οποία υπάγονται τα ακόλουθα τμήματα: 
Τμήμα Υποστήριξης και Ανάπτυξης Λογισμικού, Τμήμα 
Υποστήριξης Δικτύων, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης και 
Συντήρησης Εξοπλισμού.»

β) Στο τέλος του άρθρου 1 προστίθεται υποπερίπτωση 
β7, η οποία έχει ως εξής:«β7) Τμήμα Στρατηγικού Σχεδια-
σμού και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης, το οποίο υπάγεται 
στον Πρύτανη».

γ) Η παρ. 1δ του άρθρου 6 «Αρμοδιότητες Τμήματος 
Στατιστικής και Διασφάλισης Προσωπικών Δεδομένων» 
καταργείται. 

δ) Μετά το άρθρο 18, προστίθεται άρθρο 18Α το οποίο 
έχει ως εξής: 

«Άρθρο 18Α 
Αρμοδιότητες Τμήματος Στρατηγικού 
Σχεδιασμού και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης 

Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Στρατηγικού Σχε-
διασμού και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης περιλαμβάνεται 
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μεταξύ άλλων η υποβοήθηση του έργου της Μονάδας 
Στρατηγικού Σχεδιασμού, στη σύνταξη, υλοποίηση, πα-
ρακολούθηση και επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές. 
Ειδικότερα το ανωτέρω Τμήμα: 

- Συντάσσει και επεξεργάζεται το στρατηγικό σχέδιο και 
τις συμφωνίες προγραμματικού σχεδιασμού του ιδρύμα-
τος, στο πλαίσιο των οδηγιών και κατευθύνσεων της ΜΣΣ, 
σε συνεργασία με τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας. 

- Συνδράμει στην υλοποίηση του σχεδίου και των 
συμφωνιών της περ. α’ παρέχοντας κάθε αναγκαία δι-
ευκόλυνση, διοικητική υποστήριξη, συντονισμό των 
δράσεων και καταγράφει την πορεία υλοποίησης αυτών, 
συντάσσοντας εκθέσεις προόδου, προκειμένου να είναι 
εφικτή η παρακολούθηση των δράσεων από τη ΜΣΣ και 
η ενδεχόμενη αναθεώρησή τους. 

- Λειτουργεί το σχετικό πληροφοριακό σύστημα στο 
πλαίσιο των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού για την 
Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679, 
ΕΕ L 119) και του ν. 4624/2019 (Α’ 137). 

- Συντάσσει τα αναγκαία έγγραφα και επικοινωνεί με 
την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, συντονίζοντας 
την επικοινωνία και συνεργασία αυτής και της ΜΣΣ. 

- Διερευνά συστήματα και μεθόδους μέτρησης της 
αποτελεσματικότητας των δράσεων του Ιδρύματος στο 
πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού του και των συμ-
φωνιών προγραμματικού σχεδιασμού και διατυπώνει 
συγκεκριμένες προτάσεις βελτίωσης, σε συνεργασία με 
τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας. 

- Συντάσσει τα αναγκαία έγγραφα και διευκολύνει με 
κάθε τρόπο τη συνεργασία της ΜΣΣ με τη Μονάδα Δια-
σφάλισης της Ποιότητας του ιδρύματος. 

-Μελετά σχέδια δράσεων ιδρυμάτων της αλλοδαπής 
και εισηγείται σχετικές δράσεις και συνεργασίες στη ΜΣΣ 

- Υποστηρίζει διοικητικά τη δράση της ΜΣΣ.
- Χειρίζεται κάθε άλλο συναφές θέμα.».
ε) Στην παρ. 5 του άρθρου 23 απαλείφεται το τελευταίο 

εδάφιο, το οποίο έχει ως εξής: 
«Στο Τμήμα Στατιστικής και Διασφάλισης Προσωπικών 

Δεδομένων προΐσταται υπάλληλος κλάδου/ειδικότητας 
ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Διοικητικού - 
Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού.»

στ) Στο τέλος του άρθρου 23 προστίθεται παρ. 14 η 
οποία έχει ως εξής: 

«Στο Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού και 
Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης προΐσταται υπάλληλος κλά-
δου/ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Πληροφορικής 
ή ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λο-
γιστικού.». 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αιγάλεω, 19 Ιουλίου 2021

Ο Πρύτανης 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ    
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