
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της σύστασης του Τεχνικού Συμ-
βουλίου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου Αθηνών.

2 Μετονομασία του Τομέα Φιλοσοφίας και του Το-
μέα Παιδαγωγικής του Τμήματος Φιλοσοφίας, 
Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (μετονομασία του 
Τμήματος Φ.Π.Ψ. σε Τμήμα Φιλοσοφίας, σύμφωνα 
με το ν. 4559/2018).

3 Έγκριση επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών με τίτλο: «Συστήματα Διαχείρισης 
Ποιότητας και Οργάνωσης Παραγωγής στη Βιο-
μηχανία Τροφίμων» του Τμήματος Επιστήμης και 
Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Γεωτεχνικών 
Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελ-
λάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.).

4 Έγκριση επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών με τίτλο: «Χρηματοοικονομική 
Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφοριακά Συστή-
ματα» του Τμήματος Λογιστικής και Πληροφορια-
κών Συστημάτων της Σχολής Οικονομίας και Διοί-
κησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος 
(ΔΙ.ΠΑ.Ε.).

5 Kαθορισμός του γνωστικού αντικειμένου του Στέ-
φανου Αρμακόλα του Ιωσήφ, μέλους κατηγορίας 
Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) 
του Παιδαγωγικού τμήματος της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

6 Kαθορισμός του γνωστικού αντικειμένου της 
Κουρμούση Ντίνας του Κωνσταντίνου, μέλους 
κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσω-
πικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Παιδαγωγικού Τμήματος της 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

7 Αναγνώρισις συστάσεως Ιεράς Μονής της Ιεράς 
Μητροπόλεως Χαλκίδος συμφώνως προς το άρ-
θρον 25 του ν. 4301/2014.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. πράξης 5068 (1)
Τροποποίηση της σύστασης του Τεχνικού Συμ-

βουλίου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-

πιστημίου Αθηνών.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
(συνεδρία της 11ης.7.2019)

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 8 (παρ. 2 περ. κα΄), όπως 

ισχύει με το άρθρο 67 (παρ. 3) του ν. 4610/2019, 15 
(παρ. 15), 84 (παρ. 8) και 88 (παρ. β΄) του ν. 4485/2017 
(ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4.8.2017) «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις». 

2. Τις διατάξεις της περ.γ΄ της παρ. 22 του άρθρου 80 
του ν. 4009/2011 όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις 
της παρ. 6 άρθρου 26 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/τ.Α΄/
11.5.2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατά-
ξεις». 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του π.δ. 338/1998 (ΦΕΚ 
227/τ.Α΄/2.10.1998) «Οργανισμός διοικητικών υπηρε-
σιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών». 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 13 έως 15 του ν. 2690/1999 
(ΦΕΚ 45/9.3.1999, τ.Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν. 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 10 του ν. 3481/2006 
(ΦΕΚ 162/τ.Α΄/2.8.2006) «Τροποποιήσεις στη νομοθεσία 
για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση 
συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις», 
όπως ισχύει. 

6. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/
8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ).». 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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7. Τις διατάξεις του π.δ. 185/4.5.1988 (ΦΕΚ 81/τ.Α΄/
4.5.1988) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και 
ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από 
τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα», όπως τροποποιή-
θηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 154/1993 
(ΦΕΚ 63/τ.Α΄/27.4.1993). 

8. Την υπ’ αριθμ. 138325/Β1/2007 (ΦΕΚ 38/τ.Β΄/
22.1.2007) απόφαση Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων «Ανασύνθεση των Τεχνικών Συμβουλίων 
των Πανεπιστημίων και της Ακαδημίας Αθηνών».

9. Την υπ’ αριθμ. 42181α/Β1/30.4.2009 (ΦΕΚ 955/
τ.Β΄/22.5.2009) κοινή υπουργική απόφαση «Όργανα 
που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν για την ανάθεση και 
εκτέλεση συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής 
συναφών υπηρεσιών της Ακαδημίας Αθηνών και των 
Πανεπιστημίων». 

10. Την υπ’ αριθμ. 4080/26.4.2013 Πράξη Συγκλήτου 
Πανεπιστημίου Αθηνών (ΦΕΚ 1268/τ.Β΄/28.5.2013) «Σύ-
σταση Τεχνικού Συμβουλίου στο Εθνικό και Καποδιστρι-
ακό Πανεπιστήμιο Αθηνών». 

11. Την από 11.7.2019 απόφαση της Συγκλήτου Πα-
νεπιστημίου Αθηνών περί τροποποίησης της σύστασης 
του Τεχνικού Συμβουλίου του ΕΚΠΑ. 

12. Το γεγονός ότι με την παρούσα τροποποιητική 
απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμό, αποφασίζει:

την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 4080/26.4.2013 (ΦΕΚ 
1268/τ.Β΄/28.5.2013) όμοιας πράξης περί Σύστασης του 
Τεχνικού Συμβουλίου στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πα-
νεπιστήμιο Αθηνών κατά τα μέρη Ι και ΙΙ ως ακολούθως:

Ι. Τη σύσταση του Τεχνικού Συμβουλίου στο Εθνικό 
και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με την εξής 
σύνθεση:

• Πρόεδρος ένα μέλος Δ.Ε.Π., οριζόμενο από τη Σύ-
γκλητο με γνωστικό αντικείμενο σε πεδίο της τεχνολο-
γίας ή των θετικών επιστημών, το οποίο έχει ασκήσει ή 
ασκεί καθήκοντα μονομελούς οργάνου διοίκησης.

• Έξι (6) μέλη Δ.Ε.Π. οριζόμενα από τη Σύγκλητο κατά 
προτίμηση με τεχνολογικό υπόβαθρο και κατά τρόπο 
ώστε να εκπροσωπούνται όσο το δυνατόν περισσότερες 
Σχολές.

• Ένας (1) Πολιτικός Μηχανικός, εκπρόσωπος Πανελ-
ληνίων Εργοληπτικών Οργανώσεων, υποδεικνυόμενος 
από τις εν λόγω οργανώσεις.

• Ένας (1) υπάλληλος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρε-
σιών του Ε.Κ.Π.Α μόνιμος ή Ι.Δ.Α.Χ. κλάδου ΠΕ Μηχανι-
κών, αναγνωρισμένης πείρας επί θεμάτων μελετών και 
εκτέλεσης έργων, οριζόμενος από τη Σύγκλητο.

• Ένας (1) εκπρόσωπος του Ειδικού Τεχνικού Εργαστη-
ριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π), υποδεικνυόμενος από τον 
συνδικαλιστικό του φορέα.

• Ένας (1) εκπρόσωπος του Διοικητικού Προσωπικού, 
υποδεικνυόμενος από τον συνδικαλιστικό του φορέα.

Εισηγητής χωρίς δικαίωμα ψήφου ορίζεται ο Προϊστά-
μενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Η θητεία των 
μελών είναι διετής.

ΙΙ. Το Τεχνικό Συμβούλιο είναι γνωμοδοτικό όργανο και 
διατυπώνει γνώμη για τα τεχνικά θέματα που ορίζουν οι 
διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως ισχύουν κάθε φορά, 
καθώς και για κάθε τεχνικό θέμα το οποίο παραπέμπεται 

από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος, το Πρυτανικό Συμβού-
λιο ή τον Πρύτανη.

Κατά τα λοιπά η υπ’ αριθμ. 4080/26.4.2013 πράξη ισχύ-
ει ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Αυγούστου 2019 

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

Αριθμ. 109 (2)
Μετονομασία του Τομέα Φιλοσοφίας και του 
Τομέα Παιδαγωγικής του Τμήματος Φιλοσοφί-
ας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (μετονομασία 
του Τμήματος Φ.Π.Ψ. σε Τμήμα Φιλοσοφίας, σύμ-
φωνα με το ν. 4559/2018).

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του β.δ. 735/1964 (ΦΕΚ 240/30.11.1964) 

(Ίδρυση Τμήματος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης με έδρα τα Ιωάννινα).

2. Τις διατάξεις τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 1 του 
π.δ. 445/1984 (ΦΕΚ 160/18.10.1984) (Συγκρότηση Φι-
λοσοφικής Σχολής και κατάτμηση σε Τμήματα).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 4 του ν. 4485/2017 
(Ίδρυση και μεταβολές Σχολής, Τμήματος και Τομέα).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 του ν. 4559/2018 
(Μετονομασία του Τμήματος Φ.Π.Ψ. του Παν/μίου Ιω-
αννίνων).

5. Την από της 13.5.1955 απόφαση για τη Σύσταση 
τριών Τομέων εντός του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδα-
γωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
(ΦΕΚ 630/18.10.1995).

6. Την πρόταση του Τμήματος Φ.Π.Ψ. στη συνεδρία της 
υπ’ αριθμ. 426/19.6.2019, που αφορά στη μετονομασία 
του Τομέα Φιλοσοφίας και του Τομέα Παιδαγωγικής του 
εν λόγω Τμήματος.

7. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων συνεδρία υπ’ αριθμ. 1069/18.7.2019.

8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλεί-
ται δαπανη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζει:

Την μετονομασία του Τομέα Φιλοσοφίας και του Τομέα 
Παιδαγωγικής του εν λόγω Τμήματος ως εξής.

1. Ο Τομέας Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας, 
Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μετονομάζεται σε Τομέα 
Ιστορίας της Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παι-
δαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Ο Τομέας Ιστορίας της Φιλοσοφίας θεραπεύει τα ακό-
λουθα γνωστικά αντικείμενα:

αρχαία φιλοσοφία, προσωκρατική φιλοσοφία, κλασική 
φιλοσοφία, ελληνιστική φιλοσοφία, ρωμαϊκή φιλοσοφία, 
φιλοσοφία της ύστερης αρχαιότητας, μεσαιωνική φιλοσο-
φία, φιλοσοφία της Αναγέννησης, βυζαντινή και πατερική 
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φιλοσοφία, νεότερη φιλοσοφία, σύγχρονη φιλοσοφία, 
νεοελληνική και σύγχρονη ελληνική φιλοσοφία, φιλοσο-
φία της επιστήμης, αισθητική και φιλοσοφία της τέχνης, 
φιλοσοφία της φύσης και της τεχνολογίας, λογική, φιλο-
σοφική ανθρωπολογία, φιλοσοφία της γλώσσας, φιλοσο-
φία του νου, φιλοσοφία της ψυχολογίας, γνωσιοθεωρία, 
οντολογία και μεταφυσική, φιλοσοφική ερευνητική με-
θοδολογία, φιλοσοφική ερμηνευτική, σύγχρονη ηπειρω-
τική φιλοσοφία, σύγχρονη αναλυτική φιλοσοφία, κριτική 
θεωρία, φιλοσοφική ρητορική, φιλοσοφία της ιατρικής-
φιλοσοφία της βιολογίας, φιλοσοφία της πληροφορικής 
και του κυβερνοχώρου, φιλοσοφία των μαθηματικών και 
φυσικών επιστημών, φιλοσοφία της πολιτικής οικονομί-
ας, φιλοσοφία της ιστορίας, φιλοσοφία του πολιτισμού, 
φιλοσοφία της θρησκείας, φιλοσοφία του δικαίου, φιλο-
σοφία των ανθρωπιστικών επιστημών, φιλοσοφία των 
ιστορικών και ερμηνευτικών επιστημών, αισθητική της 
φύσης, αισθητική του περιβάλλοντος, φιλοσοφία της λο-
γοτεχνίας και άλλα συναφή γνωστικά αντικείμενα.

2. Ο Τομέας Παιδαγωγικής του Τμήματος Φιλοσοφικής, 
Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου μετονομάζεται σε Τομέα Πρακτικής 
Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Τμήματος Φιλοσο-
φίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Ο Τομέας Πρακτικής Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 
θεραπεύει τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα: κανονι-
στική ηθική, εφαρμοσμένη ηθική, πολιτική φιλοσοφία, 
κοινωνική φιλοσοφία, κοινωνική οντολογία, φιλοσοφία 
των κοινωνικών επιστημών, φιλοσοφία της παιδείας, διδα-
κτική της φιλοσοφίας, επιστήμες της Αγωγής (εισαγωγή), 
παιδαγωγική ψυχολογία, κοινωνιολογία της εκπαίδευ-
σης, ιστορία της εκπαίδευσης, διδακτική της γλώσσας, 
συγκριτική παιδαγωγική, διαπολιτισμική παιδαγωγική, 
ανθρωπολογία της εκπαίδευσης, εκπαιδευτική πολιτική, 
οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης, νέες τεχνολογί-
ες και εκπαίδευση και άλλα συναφή γνωστικά αντικείμενα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ιωάννινα, 3 Σεπτεμβρίου 2019 

Ο Πρύτανης

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ

Ι

Αριθμ. ΔΦ 15/4877 (3)
Έγκριση επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυ-

χιακών Σπουδών με τίτλο: «Συστήματα Διαχείρι-

σης Ποιότητας και Οργάνωσης Παραγωγής στη 

Βιομηχανία Τροφίμων» του Τμήματος Επιστήμης 

και Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Γεωτεχνι-

κών 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΄/

4.8.2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκ-

παίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατά-
ξεις», 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 «Επιλο-
γή, δικαιώματα και υποχρεώσεις μεταπτυχιακών φοιτη-
τών», 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΄/2.3.2018).

3. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/
2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη 
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΄/7.5.2019) 
«Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά 
Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».

5. Την αριθμ. 216772/Ζ1/8.12.2017 υπουργική από-
φαση (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12.12.2017) «Τρόπος κατάρτισης 
του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της 
έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών».

6. Την αριθμ. 90352/Ε5/2.9.2009 υπουργική απόφα-
ση (ΦΕΚ 1906/τ.Β΄/7.9.2009) “Έγκριση Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Τεχνολογίας 
Τροφίμων του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης με τίτ-
λο: «Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας και Οργάνωση 
Παραγωγής στη Βιομηχανία Τροφίμων»”.

7. Την αριθμ. 44/29.5.2017 πράξη του Προέδρου 
Α.Τ.Ε.Ι.Θ. (ΦΕΚ 1965/τ.Β΄/7.6.2017) «Έγκριση του αυτο-
δύναμου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με 
τίτλο: «Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας και Οργάνω-
σης Παραγωγής στη Βιομηχανία Τροφίμων» του Τμή-
ματος Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Τεχνολογίας 
Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής.».

8. Την αριθμ. ΔΦ15/2559/23.4.2018 απόφαση Συγκλή-
του του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. (ΦΕΚ 2191/τ.Β΄/12.6.2018) «Έγκριση 
επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών με τίτλο: «Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας και 
Οργάνωσης Παραγωγής στη Βιομηχανία Τροφίμων» του 
Τμήματος Τεχνολογία Τροφίμων της Σχολής Τεχνολογί-
ας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής 
(ΣΤΕΓΤΕΤΡΟΔ) του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαι-
δευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.)».

9. Το αριθμ. 1/18.6.2019 πρακτικό της προσωρινής 
Συνέλευσης του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας 
Τροφίμων της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του Διε-
θνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

10. Τo αριθμ. 2/19.6.2019 πρακτικό της Συνεδρίασης 
της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου 
της Ελλάδος.

11. Την υπουργική απόφαση με αριθμ. 86094/Ζ1/
30.5.2019 (ΦΕΚ 326/τ. ΥΟΔΔ/5.6.2019) «Συγκρότηση της 
Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της 
Ελλάδος».

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 την 
επανίδρυση και λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών «Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας και 
Οργάνωσης Παραγωγής στη Βιομηχανία Τροφίμων» στο 
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής 
Γεωτεχνικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου 
της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της 
Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του Διεθνούς Πανε-
πιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) διοργανώνει και λει-
τουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Συστήματα 
Διαχείρισης Ποιότητας και Οργάνωσης Παραγωγής 
στη Βιομηχανία Τροφίμων» 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
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας 
και Οργάνωσης Παραγωγής στη Βιομηχανία Τροφίμων» 
χωρίς ειδικεύσεις.

Άρθρο 3
Γνωστικό αντικείμενο

Το Π.Μ.Σ. παρέχει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του 
προωθημένες γνώσεις σε επιστημονικά πεδία της Επι-
στήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων που έχουν σχέση με 
την Ασφάλεια των Τροφίμων, τη Διασφάλιση Ποιότητας 
τους και την Ορθολογική Οργάνωση της Παραγωγής 
τους σε Βιομηχανική Κλίμακα.

Αναλυτικότερα, το ΠΜΣ έχει ως στόχους:
α) την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση επιστημόνων 

που θα είναι σε θέση να επανδρώσουν με επιτυχία νευ-
ραλγικούς τομείς της Βιομηχανίας Τροφίμων (έλεγχος 
ποιότητας, προγραμματισμός παραγωγής κ.λπ.), ώστε 
να συμβάλλουν ουσιαστικά στην παραγωγή προϊόντων 
ασφαλών, ποιοτικά αποδεκτών από τους καταναλωτές 
και υψηλής διατροφικής αξίας, και,

β) την ανάπτυξη και προώθηση της έρευνας σε όλους 
τους τομείς που άπτονται της Επιστήμης των Τροφίμων.

Άρθρο 4
Γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος

Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. είναι η ελληνική. Η 
γλώσσα συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματικής 
εργασίας μπορεί να είναι η ελληνική ή η αγγλική.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια φοίτησης

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του 
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τέσ-
σερα (4) διδακτικά εξάμηνα ή δύο (2) διδακτικά έτη. Το 
πρώτο έτος φοίτησης αφιερώνεται στην παρακολού-
θηση των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. και το δεύτερο στην 

εκπόνηση, συγγραφή και παρουσίαση μεταπτυχιακής 
διπλωματικής εργασίας.

Άρθρο 6
Πιστωτικές μονάδες

Οι πιστωτικές μονάδες του προγράμματος είναι συ-
νολικά 120 ECTS.

Άρθρο 7
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό 
έτος 2022-2023 οπότε και θα επανεκτιμηθεί η δυνατό-
τητα συνέχισης του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 8
Τέλη φοίτησης

Τα τέλη φοίτησης ορίζονται σε 3200 € ανά φοιτητή. 
Τα τέλη αυτά αποδίδονται σε τέσσερεις (4) δόσεις των 
800 € η καθεμία κατά την έναρξη του καθενός από τα 
τέσσερα εξάμηνα φοίτησης στο Π.Μ.Σ.

Άρθρο 9
Ειδικές Διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με την παρούσα από-
φαση, ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του προγράμματος καθώς και από τα αρμόδια 
όργανα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 27 Αυγούστου 2019 

Ο Πρόεδρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΟΥ

Ι

Αριθμ. ΔΦ 15/4879 (4)
Έγκριση επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυ-

χιακών Σπουδών με τίτλο: «Χρηματοοικονομική 

Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφοριακά Συστή-

ματα» του Τμήματος Λογιστικής και Πληροφο-

ριακών Συστημάτων της Σχολής Οικονομίας και 

Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελ-

λάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.).

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/

4.8.2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκ-
παίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατά-
ξεις», 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 «Επιλο-
γή, δικαιώματα και υποχρεώσεις μεταπτυχιακών φοιτη-
τών», 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΄/2.3.2018).
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3. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/
2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη 
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΄/7.5.2019) 
«Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά 
Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».

5. Την αριθμ. 216772/Ζ1/8.12.2017 υπουργική από-
φαση (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12.12.2017) «Τρόπος κατάρτισης 
του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της 
έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών».

6. Την αριθμ. 53/26.5.2015 πράξη του Προέδρου 
Α.Τ.Ε.Ι.Θ. (ΦΕΚ 1069/τ.Β΄/8.6.2015) «Έγκριση του Προ-
γράμματος «Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική 
και Πληροφοριακά Συστήματα» του Τμήματος Λογιστι-
κής και Χρηματοοικονομικής, της Σχολής Διοίκησης και 
Οικονομίας του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευ-
τικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης».

7. Την αριθμ. ΔΦ15/7684/15.11.2018 απόφαση Συ-
γκλήτου του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. (ΦΕΚ 81/τ.Β΄/23.1.2019) «Έγκριση 
επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο: «Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική και 
Πληροφοριακά Συστήματα» του Τμήματος Λογιστικής 
και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οι-
κονομίας (ΣΔΟ) του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαι-
δευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.)».

8. Το αριθμ. 3/27.6.2019 πρακτικό της προσωρινής Συ-
νέλευσης του Τμήματος Λογιστικής και Πληροφοριακών 
Συστημάτων της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του 
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

9. Τo αριθμ. 4/3.7.2019 πρακτικό της Συνεδρίασης της 
Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της 
Ελλάδος.

10. Την υπουργική απόφαση με αριθμ. 86094/Ζ1/
30.5.2019 (ΦΕΚ 326/τ. ΥΟΔΔ/5.6.2019) «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 Μετα-
πτυχιακών Σπουδών «Χρηματοοικονομική Διοίκηση, 
Λογιστική και Πληροφοριακά Συστήματα» στο Τμήμα 
Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων της Σχολής 
Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου 
της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημά-
των της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) διοργανώνει και 
λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 Πρόγραμ-
μα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Χρημα-
τοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφοριακά 

Συστήματα» 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
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογι-
στική και Πληροφοριακά Συστήματα» χωρίς ειδικεύσεις.

Άρθρο 3
Γνωστικό αντικείμενο

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η παροχή εξειδικευμένων 
γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου στον τομέα της Χρη-
ματοοικονομικής Διοίκησης και της Λογιστικής, δίνοντας 
παράλληλα έμφαση στα Πληροφοριακά Συστήματα που 
υποστηρίζουν τις λειτουργίες αυτές.

Αναλυτικότερα, το ΠΜΣ έχει ως στόχους:
α) την εξειδίκευση των πτυχιούχων του Τμήματος, των 

ομολόγων Τμημάτων, αλλά και των πτυχιούχων οικονο-
μικών σχολών άλλων Πανεπιστημίων σε προχωρημένα 
αντικείμενα της επιστήμης της Λογιστικής, της Χρημα-
τοοικονομικής Διοίκησης και των συναφών Πληροφο-
ριακών Συστημάτων,

β) τη διαμόρφωση στελεχών ικανών να ανταποκρι-
θούν στον επαγγελματικό χώρο των επιχειρήσεων, των 
οργανισμών αλλά και του δημόσιου τομέα, και,

γ) την ανάπτυξη και προώθηση της έρευνας στους 
προαναφερόμενους τομείς.

Άρθρο 4
Γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος

Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. είναι η ελληνική 
αλλά δύναται, κατά περίπτωση να είναι και η αγγλική.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια φοίτησης

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του 
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία 
(3) διδακτικά εξάμηνα. Τα δύο πρώτα εξάμηνα φοίτησης 
αφιερώνονται στην παρακολούθηση των μαθημάτων 
του Π.Μ.Σ. και το τρίτο στην εκπόνηση, συγγραφή και 
παρουσίαση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Άρθρο 6
Πιστωτικές μονάδες

Οι πιστωτικές μονάδες του προγράμματος είναι συ-
νολικά 90 ECTS.

Άρθρο 7
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό 
έτος 2025-2026 οπότε και θα επανεκτιμηθεί η δυνατό-
τητα συνέχισής του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 8
Τέλη φοίτησης

Τα τέλη φοίτησης ορίζονται σε 3.000 € ανά φοιτητή. 
Τα τέλη αυτά αποδίδονται σε τρεις (3) δόσεις. Η πρώτη 
δόση ύψους 1.500 ευρώ καταβάλλεται τμηματικά, και 
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ειδικότερα 500 ευρώ με την εγγραφή και τα υπόλοιπα 
1.000 ευρώ μέσα στο πρώτο 15ήμερο από την έναρξη 
του 1ου εξαμήνου. Η δεύτερη δόση ύψους 1.000 ευρώ 
καταβάλλεται μέσα στο πρώτο 15ήμερο από την έναρξη 
του 2ου εξαμήνου και η τρίτη δόση ύψους 500 ευρώ 
καταβάλλεται μέσα στο πρώτο 15ήμερο από την έναρξη 
του 3ου εξαμήνου.

Άρθρο 9
Ειδικές Διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με την παρούσα από-
φαση, ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του προγράμματος καθώς και από τα αρμόδια 
όργανα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 27 Αυγούστου 2019 

Ο Πρόεδρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΟΥ

Ι

Αριθμ. 16554_2019 (5)
Kαθορισμός του γνωστικού αντικειμένου του 

Στέφανου Αρμακόλα του Ιωσήφ, μέλους κατη-

γορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπι-

κού (Ε.ΔΙ.Π.) του Παιδαγωγικού τμήματος της 

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 3027/28.6.2002 (ΦΕΚ 152/τ.Α΄) που αφορά 

«Ρύθμιση θεμάτων οργανισμών και άλλες διατάξεις» και 
ειδικότερα το άρθρο 4 σχετικά με την «Ίδρυση Ανώτατης 
Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης - 
Κατάργηση της ΣΕΛΕΤΕ».

2. Την αριθμ. 54591/Ζ1/11.4.2016 (ΦΕΚ 191/τ. ΥΟΔΔ/
11.4.2016) υπουργική απόφαση που αφορά στην ανα-
συγκρότηση της ΔΕ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

3. Το π.δ. 101/2013 (ΦΕΚ 135/τ.Α΄) που αφορά σε 
«Κατάργηση, συγχώνευση, μετονομασία Τμημάτων και 
ίδρυση Σχολής στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και 
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)».

4. Το άρθρο 29 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ.Α΄) που 
αφορά σε «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης και λοιπές διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄) «Δομή, 
λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 
διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμά-
των», όπως ισχύουν.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 27, παρ. 7 του ν. 4386/2016 
(ΦΕΚ 83/τ.Α΄) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες δια-
τάξεις».

7. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4473/2017 (ΦΕΚ 
78/τ.Α΄) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού 
έργου σε θέματα εκπαίδευσης», όπως τροποποιή-

θηκε με την περίπτ. Β της παρ. 13 του άρθρου 84 του 
ν. 4485/2017.

8. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄) «Ορ-
γάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθ-
μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

9. Την αριθμ. 14/23.5.2006 πράξη του Προέδρου της 
Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (ΦΕΚ 114/25.4.2006 τ.Γ΄) με την οποία 
ο Στέφανος Αρμακόλας διορίστηκε με διετή δοκιμαστι-
κή θητεία, βαθμό Δ΄ και ΜΚ 18 σε κενή οργανική θέση 
Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π.), κατηγορίας ΤΕ1, 
ειδικότητας Τεχνολόγου Κλωστοϋφαντουργού στο Γενι-
κό Τμήμα Γενικών Μαθημάτων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

10. Την αριθμ. 14/30.7.2014 (ΦΕΚ 2109/τ.Β΄/1.8.2014) 
πράξη του Προέδρου της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. με τη οποία 
διαπιστώθηκε η αυτοδίκαιη μετατροπή των θέσεων των 
υπηρετούντων μελών του Ειδικού Τεχνικού Προσωπι-
κού (Ε.ΤΕ.Π.) της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. σε αντίστοιχες θέσεις μελών 
κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού 
(Ε.ΔΙ.Π.) και η ένταξή τους στις θέσεις αυτών.

11. Την αριθμ. πρωτ. 213_2019/17.1.2019 αίτηση του 
Στέφανου Αρμακόλα, μόνιμου μέλους του εργαστηρια-
κού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Παιδαγωγικού 
Τμήματος για τον καθορισμό γνωστικού αντικειμένου.

12. Το αριθμ. 3/23.1.2019 (θέμα 3) πρακτικό συνεδρί-
ασης της Προσωρινής Συνέλευσης του Παιδαγωγικού 
Τμήματος της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., η οποία αποφάσισε τον κα-
θορισμό του γνωστικού αντικειμένου του Αρμακόλα 
Στέφανου ως εξής: «Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός σε Πε-
ριβάλλον Ηλεκτρονικής Μάθησης».

13. Το γεγονός ότι με την πράξη αυτή δεν προκαλεί-
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
διαπιστώνουμε:

Τον καθορισμό του γνωστικού αντικειμένου του Στέφα-
νου Αρμακόλα του Ιωσήφ, μέλους κατηγορίας Εργαστη-
ριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Παιδαγωγι-
κού τμήματος της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., ως εξής: «Εκπαιδευτικός 
Σχεδιασμός σε Περιβάλλον Ηλεκτρονικής Μάθησης».

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 3 Σεπτεμβρίου 2019

Ο Πρόεδρος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. 16555_2019 (6)
Kαθορισμός του γνωστικού αντικειμένου της 

Κουρμούση Ντίνας του Κωνσταντίνου, μέλους 

κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσω-

πικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Παιδαγωγικού Τμήματος της 

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 3027/28.6.2002 (ΦΕΚ 152/τ.Α΄) που αφορά 

«Ρύθμιση θεμάτων οργανισμών και άλλες διατάξεις» και 
ειδικότερα το άρθρο 4 σχετικά με την «Ίδρυση Ανώτατης 
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Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης - 
Κατάργηση της ΣΕΛΕΤΕ».

2. Την αριθμ. 54591/Ζ1/11.4.2016 (ΦΕΚ 191/τ. ΥΟΔΔ/
11.4.2016) υπουργική απόφαση που αφορά στην ανα-
συγκρότηση της ΔΕ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

3. Το π.δ. 101/2013 (ΦΕΚ 135/τ.Α΄) που αφορά σε 
«Κατάργηση, συγχώνευση, μετονομασία Τμημάτων και 
ίδρυση Σχολής στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και 
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)».

4. Το άρθρο 29 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ.Α΄) που 
αφορά σε «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης και λοιπές διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄) «Δομή, 
λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 
διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμά-
των», όπως ισχύουν.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 27, του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 
83/τ.Α΄) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

7. Τις διατάξεις του άρθρου 33, παρ. 7 του ν. 4386/2016 
(ΦΕΚ 83/τ.Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 20 
παρ. 4 του ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/15.2.2017 τ.Α΄).

8. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄) «Ορ-
γάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθ-
μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

9. Την με αριθμ. 92675/Ζ2/7.6.2019 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρ-
θρου 33 του ν. 4386/2016, όπως αντικαταστάθηκε και 
ισχύει με την παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 4452/2017 και 
δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1042/τ.Γ΄/8.6.2019 σχετικά με τη 
μετάταξη της Κουρμούση Ντίνας του Κωνσταντίνου από 
την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., με με-
ταφορά της θέσης που κατείχε σε μόνιμη θέση της κατη-
γορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.).

10. Την με αριθμ. πρωτ. 12770_2019/18.6.2019 Βεβαί-
ωση ανάληψης υπηρεσίας της προαναφερόμενης.

11. Την αριθμ. 15583_2019/8.7.2019 διαπιστωτική 
πράξη του Προέδρου της Δ.Ε. ένταξης της Κουρμούση 
Ντίνας στο Παιδαγωγικό Τμήμα από 18.6.2019 (ημερο-
μηνία ανάληψης υπηρεσίας).

12. Την αριθμ. πρωτ. 15632_2019/10.7.2019 αίτηση της 
Κουρμούση Ντίνας, μόνιμου μέλους του Εργαστηριακού 
Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Παιδαγωγικού Τμή-
ματος για τον καθορισμό του γνωστικού αντικειμένου.

13. Το με αριθμ. 23/18.7.2019 (θέμα: 5) απόσπασμα 
πρακτικού συνεδρίασης της Προσωρινής Συνέλευσης 
του Παιδαγωγικού Τμήματος.

14. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό του γνωστικού αντικειμένου της Κουρ-
μούση Ντίνας του Κωνσταντίνου, μέλους κατηγορίας 
Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του 
Παιδαγωγικού Τμήματος της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., ως εξής «Προ-
αγωγή της υγείας και της ψυχοκοινωνικής υγείας στην 
εκπαίδευση».

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 3 Σεπτεμβρίου 2019

Ο Πρόεδρος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. 3805/1774 (7)
Αναγνώρισις συστάσεως Ιεράς Μονής της Ιεράς 

Μητροπόλεως Χαλκίδος συμφώνως προς το άρ-

θρον 25 του ν. 4301/2014.

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Έχοντας υπόψη:
1. το άρθρον 25 παρ. 1 του ν. 4301/2014,
2. την υπ’ αριθμ. 1261/22.8.2018 εισήγησιν του Σεβα-

σμιωτάτου Μητροπολίτου Χαλκίδος Χρυσοστόμου,
3. την από 27.8.2019 απόφασιν της Διαρκούς Ιεράς 

Συνόδου, διαπιστούμεν:
την σύστασιν προ της ενάρξεως ισχύος του ν. 

590/1977 της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Σκοπέ-
λου, με έδραν την Δημοτικήν Κοινότητα Σκοπέλου, της 
Δημοτικής Ενότητος Σκοπέλου, του Δήμου Σκοπέλου, 
της Περιφερειακής Ενότητος Σποράδων, της Περιφε-
ρείας Θεσσαλίας, της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, 
ιδρυθείσης περί το έτος 1612, ως επιβεβαιούται εκ του 
απονέμοντος εις την Ιεράν Μονήν Σταυροπηγιακήν 
αξίαν Γράμματος του Πατριάρχου Τιμοθέου Β´ κατά 
Δεκέμβριον του έτους 1619, και πάντως προ του έτους 
1869, ως εμφαίνεται εκ του υπ’ αριθμ. 27544/15.1.1869 
εγγράφου του επί των Οικονομικών Υπουργείου του 
Βασιλείου της Ελλάδος.

Η διαπιστωτική πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2019

Ο Πρόεδρος

† Ο Αθηνών ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ
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*02035452309190008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:  
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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