
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 12η τροποποίηση της υπό στοιχεία 54929/Ζ1/
8.4.2019 (Β΄ 1217) υπουργικής απόφασης περί δι-
απίστωσης της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προ-
γραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλο-
δαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και 
Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας.

2 Τροποποίηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστε-
γαζόμενου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής 
Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ).

3 Τροποποίηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου.

4 Απονομή τίτλου Επίτιμου Καθηγητή.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 48462/Ζ1 (1)
12η τροποποίηση της υπό στοιχεία 54929/

Ζ1/8.4.2019 (Β΄  1217) υπουργικής απόφασης 

περί διαπίστωσης της συνάφειας Μεταπτυχι-

ακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής 

και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής 

Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολι-

κής Ψυχολογίας.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Την περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 4589/2019 

«Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπι-
στημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελ-
λάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 13).

2. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).
3. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31).

4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους. Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

6. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

7. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).

8. Την υπό στοιχεία 169/Υ1/8.1.2021 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ευάγγελο Συρίγο» (Β΄ 33).

9. Την υπό στοιχεία 24267/Ζ1/15.2.2019 υπουργική 
απόφαση «Συγκρότηση και ορισμός μελών ειδικής επι-
στημονικής επιτροπής της παρ. β του άρθρου 65 του 
ν. 4589/2019 (Α΄ 13)» (Β΄ 774), όπως τροποποιήθηκε με 
την υπό στοιχεία 42802/Ζ1/3.4.2020 (Β΄ 1451) υπουργική 
απόφαση.

10. Την υπό στοιχεία 52425/Z1/4.4.2019 υπουργική 
απόφαση (Α.Δ.Α. 6ΣΙ4653ΠΣ-ΞΓ8) «Καθορισμός κριτηρί-
ων συνάφειας διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων 
σπουδών με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαί-
δευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας» (Β΄ 1152).

11. Την υπό στοιχεία 54929/Ζ1/8.4.2019 υπουργική 
απόφαση «Διαπίστωση της συνάφειας Μεταπτυχιακών 
Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδα-
πής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευ-
σης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας» (Β΄ 1217), όπως 
τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία 66581/Ζ1/24.4.2019 
(Β΄  1455), 80237/Ζ1/21.5.2019 (Β΄  1809), 82365/Ζ1/
23.5.2019 (Β΄  1869), 102746/Ζ1/26.6.2019 (Β΄  2743), 
125519/Ζ1/6.8.2019 (Β΄ 3260), 180405/Z1/19.11.2019 
(Β΄ 4279), 16157/Ζ1/5.2.2020 (Β΄ 371), 31750/Ζ1/4.3.2020 
(Β΄ 1119), 97130/Ζ1/22.7.2020 (Β΄ 3144), 158189/Ζ1/
19.11.2020 (Β΄  5219) και 14574/Ζ1/8.2.2021 (Β΄  592) 
όμοιες.

12. Την υπό στοιχεία 57235/Ζ1/11.4.2019 (ΑΔΑ:
ΩΥΗΞ4653ΠΣ-ΔΑΙ) εγκύκλιο «Καθορισμός κριτηρίων 
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συνάφειας διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων 
σπουδών με τα αντικείμενα της Ε.Α.Ε. και της Σχολικής 
Ψυχολογίας - Διαπίστωση της συνάφειας Μεταπτυχι-
ακών Προγραμμάτων Σπουδών με τα αντικείμενα της 
Ε.Α.Ε. και της Σχολικής Ψυχολογίας».

13. Το υπ’ αρ. 22/31.3.2021 πρακτικό της συνεδρίασης 
της Επιτροπής της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 65 του 
ν. 4589/2019 (Α΄ 13).

14. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/209/39471/B1/7.4.2021 ει-
σήγηση της ΓΔΟΥ του ΥΠΑΙΘ, από την οποία προκύπτει 
ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του Τακτικού προϋπολογισμού του ΥΠΑΙΘ, δε-
δομένου ότι με αυτήν διαπιστώνεται η συνάφεια Μετα-
πτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και 
της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής 
και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας, 
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία 54929/Ζ1/8.4.2019 
υπουργική απόφαση «Διαπίστωση της συνάφειας Με-
ταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής 
και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγω-
γής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολο-
γίας» (Β΄ 1217), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοι-
χεία 66581/Ζ1/24.4.2019 (Β΄ 1455), 80237/Ζ1/21.5.2019 
(Β΄ 1809), 82365/Ζ1/23.5.2019 (Β΄ 1869), 102746/Ζ1/
26.6.2019 (Β΄  2743), 125519/Ζ1/6.8.2019 (Β΄  3260), 
180405/Z1/19.11.2019 (Β΄  4279), 16157/Ζ1/5.2.2020 
(Β΄  371), 31750/Ζ1/4.3.2020 (Β΄  1119), 97130/Ζ1/
22.7.2020 (Β΄ 3144), 158189/Ζ1/19.11.2020 (Β΄ 5219) και 
14574/Ζ1/8.2.2021 (Β΄ 592) όμοιες και ισχύει, ως ακο-
λούθως:

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 1, προστίθεται το ακόλουθο 
ΠΜΣ:

ΙΔΡΥΜΑ / ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΧΩΡΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΜΕΣΩ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ 
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ, 
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
«ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

ΕΛΛΑΔΑ

2. Στην παρ. 1 του άρθρου 2Α «Μεταβατικές Διατά-
ξεις», προστίθεται το ακόλουθο ΠΜΣ:

ΙΔΡΥΜΑ / ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΧΩΡΑ

SAINT KLIMENT 
OHRIDSKI 

DIPLOMA (MAGISTR) 
IN SPECIAL PEDAGOGY

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 27 Απριλίου 2021 

Ο Υφυπουργός

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ

Αριθμ. 46400/Ν1 (2)
Τροποποίηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρω-

τοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστε-

γαζόμενου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής 

Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ).

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 682/1977 (Α΄ 244), όπως τροπο-

ποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του 
ν. 4713/2020 (Α΄ 147).

2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου 
πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), όπως τροποποιήθη-
καν από τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4111/2013 
(Α΄ 18) και όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του 
άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107), του άρθρου 
33 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 193) και της 
παρ. 3 του άρθρου έκτου του ν. 4218/2013 «Κύρωση 
της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου..και άλλες δια-
τάξεις» (Α΄ 268), του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (Α΄ 8) 
και του άρθρου 48 του ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών 
δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 118).

3. Τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 79/2017 
(Α΄ 109), όπως αντικαταστάθηκε από τη διάταξη της 
παρ. 1 σε συνδυασμό με τη διάταξη της παρ. 5 του άρ-
θρου 50 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111).

4. Την υπ’ αρ. 10135/18.11.2012 υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών πο-
σών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 
κατά την παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012» 
(Β΄ 3057), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπό 
στοιχεία 34566/ΙΑ/12.3.2013 κοινή υπουργική απόφαση 
(Β΄ 756).

5. Την υπό στοιχεία 151678/ΙΑ/3.12.2012 υπουργική 
απόφαση περί καθορισμού απαιτούμενων δικαιολογη-
τικών ... ΝΠΔΔ (Β΄ 3324), όπως τροποποιήθηκε και ισχύ-
ει με την υπό στοιχεία 84151/ΙΑ/20.6.2013 υπουργική 
απόφαση (Β΄ 1584).

6. Την υπό στοιχεία Δ22/οικ.11828/293/13.3.2017 
υπουργική απόφαση (Β΄ 1157).

7. Την υπό στοιχεία Φ.2.ΓΒ/150673/Δ5/16.10.2013 
(Β΄ 713/2014) υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας 
Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νη-
πιαγωγείου Συστεγαζόμενου με Μονάδα Φροντίδας 
Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ) 
στη Στρατάκου Μαρία.

8. Την από 12.3.2020 αίτηση της ενδιαφερόμενης για 
τροποποίηση της άδειας του Ιδιωτικού Συστεγαζόμενου 
Νηπιαγωγείου.

9. Την υπό στοιχεία ΔΑ/10866/30.3.2021 απόφαση δι-
ατύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ.

10. Την υπό στοιχεία 1614/Υ1/8.1.2020 απόφαση της 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων περί μεταβί-
βασης του δικαιώματος υπογραφής ... του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 8).
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11. Την υπ΄στοιχεία 1681/Υ1/8.1.2020 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων Ζωή Μακρή» (Β΄ 33).

12. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα από-
φαση, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Φ.2.ΓΒ/150673/Δ5/
16.10.2013 (Β΄ 713/2014) υπουργική απόφαση χορήγη-
σης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με Μονάδα 
Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης 
(ΜΦΠΑΔ), ως προς τη δυναμικότητα της αίθουσας διδα-
σκαλίας, ως ακολούθως:

Από το σχολικό έτος 2020-2021, χορηγούμε στη ΣΤΡΑ-
ΤΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου για μία (1) 
αίθουσα διδασκαλίας στον πρώτο όροφο, δυναμικότη-
τας είκοσι ενός (21) νηπίων. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι ο 
συνολικός αριθμός των νηπίων δεν πρέπει να υπερβαίνει 
τα δέκα εννέα (19), δεδομένου ότι αυτή είναι η δυναμι-
κότητα των αύλειων χώρων.

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του Νηπιαγωγείου είναι «Ιδιωτικό Συστεγαζόμενο Νη-
πιαγωγείο - ΣΤΡΑΤΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ».

Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει επί της οδού Σχί-
στης 7, στην Καστέλλα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 22 Απριλίου 2021 

Με εντολή Υφυπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας,
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ

I

Aριθμ. 47575/Ν1 (3)
Τροποποίηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο-

βάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 682/1977 (Α΄ 244), όπως τροπο-

ποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του 
ν. 4713/2020 (Α΄ 147).

2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου 
πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), όπως τροποποιήθη-
καν από τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4111/2013  
(Α΄ 18) και όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του 
άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107), του άρθρου 
33 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 193) και της 
παρ. 3 του άρθρου έκτου του ν. 4218/2013 (Α΄ 268), του 
άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (Α΄ 8) και του άρθρου 48 
του ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 118).

3. Τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 79/2017 
(Α΄ 109), όπως αντικαταστάθηκε από τη διάταξη της 
παρ. 1 σε συνδυασμό με τη διάταξη της παρ. 5 του άρ-
θρου 50 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111).

4. Την υπ’ αρ. 10135/18.11.2012 υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών 
για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά 
την παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012» (Β΄ 3057), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπό στοιχεία 34566/
ΙΑ/12.3.2013 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 756).

5. Την υπό στοιχεία 151678/ΙΑ/3.12.2012 υπουργική 
απόφαση περί καθορισμού απαιτούμενων δικαιολογη-
τικών ... ΝΠΔΔ (Β΄ 3324), όπως τροποποιήθηκε και ισχύ-
ει με την υπό στοιχεία 84151/ΙΑ/20.6.2013 υπουργική 
απόφαση (Β΄ 1584).

6. Την υπό στοιχεία Φ.2.ΓΑ/186402/Δ5/5.12.2013 
(Β΄ 416/2014) υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας 
Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπι-
αγωγείου, η οποία τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 
128407/Ν1/27.7.2017 (Β΄ 2986) υπουργική απόφαση.

7. Την από 26.3.2021 αίτηση των ενδιαφερομένων για 
τροποποίηση της άδειας του Ιδιωτικού Νηπιαγωγείου.

8. Την υπό στοιχεία 1614/Υ1/8.1.2020 απόφαση της 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων περί μεταβί-
βασης του δικαιώματος υπογραφής ... του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 8).

9. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/8.1.2021 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων Ζωή Μακρή» (Β΄ 33).

10. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα από-
φαση, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Φ.2.ΓΑ/186402/Δ5/
5.12.2013 (Β΄ 416/2014) υπουργική απόφαση χορήγη-
σης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ-
σης - Νηπιαγωγείου, η οποία τροποποιήθηκε με την υπό 
στοιχεία 128407/Ν1/27.7.2017 (Β΄ 2986) υπουργική από-
φαση, ως προς τον νόμιμο εκπρόσωπο, ως ακολούθως:

Από το σχολικό έτος 2021-2022, χορηγούμε στην 
εταιρεία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ Ι.Κ.Ε.» άδεια 
Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπι-
αγωγείου για τέσσερις (4) αίθουσες διδασκαλίας, οι δύο 
(2) δυναμικότητας δεκατριών (13) νηπίων έκαστη, η μία 
(1) δυναμικότητας είκοσι ενός (21) νηπίων και η μία (1) 
δυναμικότητας είκοσι οκτώ (28) νηπίων.

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του Νηπιαγωγείου είναι «Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο - ΕΚΠΑΙ-
ΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ».

Το Νηπιαγωγείο λειτουργεί επί της οδού Πολυλά 5, 
στην Αθήνα, με νόμιμο εκπρόσωπο στο Υπουργείο Παι-
δείας και Θρησκευμάτων τον Πέτρο Βαρθαλίτη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 26 Απριλίου 2021

Με εντολή Υφυπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας,
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ21278 Τεύχος B’ 1812/29.04.2021

Aριθμ. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/41258/1591 (4)
Απονομή τίτλου Επίτιμου Καθηγητή.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

Αφού έλαβε υπόψη:
1. Την υπό στοιχεία ΔΠΘ/ΤΚΠ/41257/983/29.3.2021 

(υπό στοιχεία ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/41258/1591/29.3.2021) από-
φαση της Προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος Κοι-
νωνικής Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών 
και Οικονομικών Επιστημών του Δ.Π.Θ., που αφορά στην 
ανακήρυξη Επίτιμης Καθηγήτριας του Τμήματος Κοινω-
νικής Πολιτικής του Δ.Π.Θ.

2. Την υπό στοιχεία ΔΠΘ/ΤΚΠ/40210/956/23.3.2021 
πρόταση που υπέβαλε στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτι-
κής το μέλος ΔΕΠ του Τμήματος, Λέκτορας Χρύσανθος 
Τάσσης.

3. Την υπό στοιχεία ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/33206/1288/12.2.2020 
απόφαση της Συγκλήτου, που αφορά στην τροποποίη-

ση του Κανονισμού Αναγόρευσης Επίτιμου Διδάκτορα, 
Επίτιμου Καθηγητή και απονομής Μεταλλίου του Δ.Π.Θ.

4. Τις διατάξεις του εδαφίου λγ της παρ. 2 του άρθρου 
13 του ν. 4485/2017.

5. Τις διατάξεις του εδαφίου ζ της παρ. 2 του άρθρου 
8 του ν. 4485/2017.

6. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 84 του ν. 4485/ 
2017, αποφάσισε:

να απονείμει τον τίτλο της Επίτιμης Καθηγήτριας του 
Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών, 
Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του Δ.Π.Θ. στην 
Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Στέλλα 
Καραγιάννη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Κομοτηνή, 6 Απριλίου 2021 

Ο Πρύτανης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ

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