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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
31 Ιουλίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Σύσταση δώδεκα (12) προσωποπαγών θέσεων
προσωπικού μερικής απασχόλησης κατηγορίας
ΠΕ ειδικότητας Διδασκάλων με σχέση εργασίας
ΙΔΑΧ στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

2

Διαπιστωτική Πράξη καθορισμού του γνωστικού
αντικειμένου μελών Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

3

Επανίδρυση του Διιδρυματικού Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ελλάδα: Εκκλησιαστική Ιστορία και Πολιτισμός» μεταξύ του
Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Τμήματος
Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της
Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ.

4

Τροποποίηση του άρθρου 16 της αριθμ. 72/10/
07-03-2019 (Β΄1616) απόφασης της Συγκλήτου
που αφορά στον Κανονισμό του ΠΜΣ με τίτλο:
«Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Βιοηθική» Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών
Υγείας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
5

Διόρθωση σφάλματος στην διόρθωση σφάλματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ.Β’/
2847/5-7-2019.

Αρ. Φύλλου 3069

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 1278
(1)
Σύσταση δώδεκα (12) προσωποπαγών θέσεων
προσωπικού μερικής απασχόλησης κατηγορίας
ΠΕ ειδικότητας Διδασκάλων με σχέση εργασίας
ΙΔΑΧ στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
(Συνεδρία της 13ης -6-2017)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 7, 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 του π.δ. 338/1998 (ΦΕΚ: 227/τ.Α’/2-10-1998)
«Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του π.δ. 164/2004 (ΦΕΚ:
134/τ.Α’/11-7-200) «Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους
με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα».
4. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 33 του ν. 4305/
2014 (ΦΕΚ:237/τ.Α’/31-10-2014) «Ανοικτή διάθεση και
περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006
(Α’ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, Ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού
Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις».

ΑΔΑ: 6Ρ2Σ46ΨΖ2Ν-ΖΝΔ

37046

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

5. 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 διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 (ΦΕΚ:
174/τ.Α’/8-8-2013) «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις»,
όπως ισχύει.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4210/2013
(ΦΕΚ:254/τ.Α’/21-11-2013) «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» με τις οποίες αντικαταστάθηκε
η παρ. 6 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013.
8. Την υπ’ αριθμ. 2577/2006 απόφαση του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εργατικών Διαφορών).
9. Το υπ’ αριθμ. 318/29-2-2012 έγγραφο του Γραφείου
Νομικού Συμβούλου του Πανεπιστημίου Αθηνών.
10. Την από 1-3-2012 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αθηνών περί αποδοχής της
υπ’ αριθμ. 2577/2006 αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.
11. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 809/Ε1842/10-5-2013 γνωμοδοτικό έγγραφο του Προϊσταμένου του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο
έγινε αποδεκτό από τον Πρύτανη.
12. Το υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.21.1/17/7278/3-11-2016
έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης.
13. Τα υπ’ αριθμ.214928/Ζ1/15-12-2016 και 29858/
Ζ1/22-2-2018 έγγραφα της Διεύθυνσης Οργανωτικής
και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων.
14. Την από 13-6-2017 απόφαση της Συγκλήτου Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα: «Σύσταση δώδεκα θέσεων προσωπικού μερικής απασχόλησης κατηγορίας ΠΕ
ειδικότητας Διδασκάλων με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ σε
συμμόρφωση της 2577/2006 αμετάκλητης απόφασης
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών».
15. Το γεγονός ότι δεν υπάρχουν στο Πανεπιστήμιο
Αθηνών κενές οργανικές θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της ειδικότητας των υπό σύσταση θέσεων
ΠΕ Διδασκάλων.
16. Την υπ’ αριθ. Φ.1/Γ/92ΝΠ/87015/Β1/31-5-2019 Εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α’) του
ΥΠ.Π.Ε.Θ επί της απόφασης σύστασης 12 προσωποπαγών θέσεων προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ. μερικής απασχόλησης,
εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ ειδικότητας Διδασκάλων στο
Πανεπιστήμιο Αθηνών.
17. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη ύψους 8.944,29€ μηνιαίως και 107.331,48€
η οποία θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του
ΥΠ.Π.Ε.Θ (ΑΛΕ της μείζονος κατηγορίας 21 του ΕΦ 1019905-0000000) σύμφωνα με την υπ’ αριθ.Φ.1/Γ/92ΝΠ/
87015/Β1/31-5-2 019 Εισήγηση του άρθρου 24 του
ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α’) του ΥΠ.Π.Ε.Θ., αποφασίζουμε:
τη σύσταση στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών δώδεκα (12) προσωποπαγών θέσεων
προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης εκπαιδευτικής
βαθμίδας ΠΕ ειδικότητας Διδασκάλων, σε συμμόρφωση

Τεύχος B’ 3069/31.07.2019

της υπ’ αριθμ. 2577/2006 αμετάκλητης απόφασης του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Ιουλίου 2019
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθ. 5925
(2)
Διαπιστωτική Πράξη καθορισμού του γνωστικού
αντικειμένου μελών Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 15 του ν. 4485/2017
(ΦΕΚ. 114/Α΄/04.08.2017).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ.
195/Α΄/06.09.2001), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ.7 και 9 του ν. 4386/
2016 (ΦΕΚ.83/Α΄/11.05.2016).
4. Την αριθμ. 126603/Ζ2/29.07.2016 (ΑΔΑ:Ω73Λ4653ΠΣ-Ψ6Θ) εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
5. Τα αριθμ. 107, 108, 109, 110 και 111/09.04.2019 έγγραφα του Τομέα Φυτοπροστασίας και Περιβάλλοντος.
6. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Επιστήμης
Φυτικής Παραγωγής του Ιδρύματος (Συνεδρία 08.05.2019).
7. Το γεγονός ότι από την παρούσα πράξη δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
8. Τις αιτήσεις και τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου των ενδιαφερόμενων, διαπιστώνουμε:
ότι το γνωστικό αντικείμενο των κάτωθι μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του
Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής της Σχολής
Αγροτικής Παραγωγής Υποδομών και Περιβάλλοντος
του Ιδρύματος καθορίζεται, ως ακολούθως:
Γνωστικό
α/α
Επώνυμο
Όνομα
Πατρώνυμο
αντικείμενο
Μελισσοκομία και
1.
Λαζαράκης
Δημήτριος
Μιχαήλ
Σηροτροφία
Γεωργική Φαρμα2. Μαλανδράκης Αναστάσιος Ανδρέας
κολογία
Γεωργική
3.
Πάνου
Ελένη
Νικόλαος
ΖωολογίαΑκαρεολογία
Φυτοπαθολογία4. Φραγκογεώργη Γαρυφαλλιά Απόστολος Μη Παρασιτικές
Ασθένειες
Γεωργική
Χριστίνα5.
Χαλκιά
Ανάργυρος
Ζωολογία και
Μαρία
Εντομολογία
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Τεύχος B’ 3069/31.07.2019

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Ιουλίου 2019
Ο Πρύτανης
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΙΝΤΖΙΟΣ
Ι

Αριθμ. 32785
(3)
Επανίδρυση του Διιδρυματικού Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ελλάδα: Εκκλησιαστική Ιστορία και Πολιτισμός» μεταξύ του
Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας
της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(Συνεδρίαση 2994/18-6-2019)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α’) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως των άρθρων 32 και 43.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 19 (παρ. 7) του ν. 4521/2018
και 17 (παρ. γ) του ν. 4559/2018,
3. Την υπουργική απόφαση με αριθμό 216772/Ζ1/
8-12-2017 (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12-12-2017): «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και
της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».
4. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό: α) 163204/
Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων
του ν. 4485/17 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών - Λοιπά θέματα», β) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινήσεις σχετικά
με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114),
και γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22-12-2017 «Εφαρμογή
των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών», δ) 22879/Ζ1/9-2-2018 «Εφαρμογή των διατάξεων του ν.4485/2017 (Α΄114), ε) 26407/
Ζ1/15-2-2018 «Ίδρυση -Επανίδρυση ΠΜΣ σε εφαρμογή
των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄114), και στ) 45070/
Ζ1/19-3-2018 «Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4521/2018
(Α’38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες
διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα
14 και 15 (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.
6. Την Πρυτανική απόφαση με αριθμό 2716/5-10-2016
(ΦΕΚ 3486/τ.Β΄/31-10-2016) σχετικά με την ίδρυση του
ΔΠΜΣ με τίτλο: «Ελλάδα: Εκκλησιαστική Ιστορία και
Πολιτισμός» μεταξύ του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοι-
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νωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Τμήματος
Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ.
7. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Σχολής Επιστημών
Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
(συνεδρίαση με αριθμό 631/25-01-2019).
8. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής
Σχολής του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση με αριθμό 7/29-01-2019).
9. Την απόφαση της Συγκλήτου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρίαση με
αριθμό 19/17-4-2019).
10. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του
Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της
Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
και του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για τη συνδιοργάνωση
του Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Ελλάδα: Εκκλησιαστική Ιστορία
και Πολιτισμός».
11. Τη θετική εισήγηση με αριθμό 27862/29-05-2019
της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών (συνεδρίαση
με αριθμό 13/29-5-2019).
12. Την με αριθμό 108823/Ζ1/4-7-2018 απόφαση του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σχετικά με την: «Ίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών
Σπουδών, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32
του ν. 4485/17 (Α΄114)».
13. Το ΦΕΚ 13/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./16-1-2015 (16703/14-1-2015
απόφαση του Συμβουλίου του Αριστοτελεί ου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης) και την 12733/Ζ1/23-1-2015
διαπιστωτική πράξη του Γενικού Γραμ ματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (διορισμός Πρύτανη
μετά την επανάληψη της διαδικασίας σε συμμόρφωση
της με αριθμ. 4474/2014 απόφασης του Συμβουλίου της
Επικρατείας (Τμήμα Γ΄).
14. Το ΦΕΚ 28/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./23-1-2015 (διόρθωση της
16703/14-1-2015 απόφασης του Συμβουλίου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης).
15. Την 12733/Ζ1/23-1-2015 (ΑΔΑ 6Ε5Β9-53Ν) διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για το διορισμό του Πρύτανη του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με πλήρη θητεία από τις
16-1-2015 (ημέρα δημοσίευσης της Πράξης του Συμβουλίου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως).
16. Τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 6 β’ του ν. 4559/
2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και
άλλες διατάξεις» σύμφωνα με το οποίο «Οι θητείες των
υπηρετούντων κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόμου μονομελών οργάνων διοίκησης λήγουν την 31η
Αυγούστου του ακαδημαϊκού έτους στη διάρκεια του
οποίου πρόκειται να λήξει η θητεία τους, σύμφωνα με
τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο εκλογής τους».
Ως εκ τούτου, η θητεία του υπηρετούντος Πρύτανη λήγει
την 31η Αυγούστου 2019.
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17. Τη με αριθμό 17746/28-1-2015 (ΦΕΚ 258/τ.Β΄/
24-2-2015) απόφαση του Συμβουλίου του ΑΠΘ: «Έγκριση της υπ’αριθμ. 17508/23-1-2015 πράξης του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
(Α.Π.Θ.), περί του ορισμού Αναπληρωτών Πρύτανη του
Α.Π.Θ., μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές
Πρύτανη και καθορισμού της σειράς αναπλήρωσης του
Πρύτανη».
18. Την με αριθμό 967/11-9-2018 (ΦΕΚ 4094/τ.Β΄/
19-9-2018) απόφαση της Συγκλήτου του ΑΠΘ: «Έγκριση
της 886/10-9-2018 πράξης του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, περί «Τροποποίησης της υπ’αριθμ. 17508/23-1-2015 πράξης του Πρύτανη
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου (Α.Π.Θ.), περί ορισμού
Αναπληρωτών Πρύτανη του Α.Π.Θ., μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη και καθορισμού της σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη» που είχε
εγκριθεί με την υπ’αριθμ. 17746/28-1-2015 (ΦΕΚ258/
τ.Β΄/24-2-2015) απόφαση του Συμβουλίου Α.Π.Θ.
19. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού ή του Προϋπολογισμού του ΑΠΘ, αποφασίζουμε:
Την επανίδρυση και λειτουργία, από το ακαδημαϊκό
έτος 2019-2020, του Διιδρυματικού Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ποιμαντικής
και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του
ΑΠΘ και του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ με τίτλο:
«Ελλάδα: Εκκλησιαστική Ιστορία και Πολιτισμός», ως
ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της
Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ και το Τμήμα Κοινωνικής
Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής
του ΕΚΠΑ, επανιδρύουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 Διιδρυματικό Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο: «Ελλάδα:
Εκκλησιαστική Ιστορία και Πολιτισμός», σύμφωνα με
τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του
ν. 4485/2017 (Α΄114), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Αντικείμενο του Διιδρυματικού ΠΜΣ, το οποίο λειτουργεί κυρίως στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής
του ΑΠΘ και δευτερευόντως σε αυτή του Τμήματος
Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ, είναι η μελέτη και η έρευνα των
διαφόρων ιστορικών και πολιτιστικών δεδομένων του
Ορθόδοξου χριστιανικού βίου, όπως αυτά παρήχθησαν
μέσα στην ιστορική πορεία της ελλαδικής Εκκλησίας.
Σκοπός του Διιδρυματικού ΠΜΣ είναι η καλλιέργεια
και η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας
στα πεδία της Ιστορίας και του Πολιτισμού, όπως αυτά
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διαμορφώθηκαν στον ελλαδικό χώρο, ο εφοδιασμός
των μεταπτυχιακών φοιτητών με εξειδικευμένες γνώσεις
σε αυτά, με στόχο την πληρέστερη προετοιμασία τους
για μια επιτυχημένη επιστημονική και επαγγελματική
σταδιοδρομία.
Ειδικότερα, το Πρόγραμμα αποσκοπεί:
i) Στην παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών
σπουδών.
ii) Στην κατάρτιση εξειδικευμένων αποφοίτων με στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο στην Επιστήμη της Ιστορίας
και του Πολιτισμού που αναπτύχθηκε στην ελλαδική
Εκκλησία, καθώς και η ικανότητα διεπιστημονικής αντιμετώπισης σύνθετων πρακτικών προβλημάτων στα εν
λόγω πεδία.
iii) Στην εδραίωση της αυτοπεποίθησης των μεταπτυχιακών φοιτητών μέσω της παροχής εξειδικευμένων
γνώσεων και της συστηματικής πρακτικής εξάσκησης
στη συνθετική προσέγγιση των παραπάνω γνωστικών
αντικειμένων.
iv) Στην προαγωγή της διεπιστημονικής έρευνας μέσω
της διδασκαλίας και του επιστημονικού διαλόγου πάνω
σε σύνθετα ερευνητικά αντικείμενα που αφορούν στην
Ιστορία και τον Πολιτισμό της ελλαδικής Εκκλησίας, καθώς και μέσω της εκπόνησης υψηλού επιπέδου συναφών
μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών.
v) Στην ανάπτυξη κριτικών και ερευνητικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για σπουδές διδακτορικού επιπέδου.
vi) Στην παροχή εκπαίδευσης και εξειδικευμένης γνώσης που αφορούν:
α) Στην πορεία του Χριστιανισμού στον ελλαδικό
χώρο, την ίδρυση και την οργάνωση της Εκκλησίας της
Ελλάδος.
β) στις μορφές και τη διάσταση του πολιτισμού, οι
οποίες προήλθαν από την ορθόδοξη χριστιανική θρησκευτική παράδοση ή είχαν άμεση σχέση με αυτήν.
Στόχος είναι αφενός η παραγωγή ακαδημαϊκού έργου
σ’ αυτούς τους τομείς και αφετέρου η κατανόηση και η
ερμηνεία των διαφόρων μορφών του σύγχρονου πολιτισμού του Ελληνικού λαού καθώς και των αλληλεπιδράσεων τους με τις άλλες ορθόδοξες χώρες, αλλά και τις
άλλες θρησκευτικές παραδόσεις.
vii) στην εξειδίκευση θεολόγων, ιστορικών, νομικών,
φιλολόγων, κοινωνιολόγων, πολιτικών επιστημόνων,
διπλωματών, στελεχών της Εκκλησίας και κρατικών
υπαλλήλων με σχετικές προς το αντικείμενο γνώσεις,
για να μπορούν να προσφέρουν υψηλής ποιότητας επαγγελματικό ερευνητικό και εν γένει επιστημονικό έργο,
καθώς και να αποτελέσουν στελέχη σε οργανισμούς που
σχετίζονται με τα πεδία του Διιδρυματικού ΠΜΣ.
viii) στην ανάπτυξη κριτικών και ερευνητικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για σπουδές διδακτορικού
επιπέδου.
Καθοδηγητική φιλοσοφία του Διιδρυματικού ΠΜΣ είναι αφενός να εξασφαλίσει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές σταθερά θεμέλια, σύγχρονες γνώσεις, μεθόδους
και βασικές αρχές που θα τους καταστήσουν ικανούς
για συνεχή εκπαίδευση, βελτίωση και παραγωγή δημι-
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ουργικής σκέψης και καινοτομικού πνεύματος, ώστε να
καλλιεργήσει σε αυτούς τις κριτικές και πρακτικές δεξιότητες που απαιτεί η κοινωνία και μια δεοντολογικά
υπεύθυνη επιστημονική, επαγγελματική και ερευνητική
δραστηριότητα.
Υποχρέωση όλων των συντελεστών λειτουργίας του
Διιδρυματικού ΠΜΣ είναι η διασφάλιση της ποιότητας
και της συνεχούς βελτίωσης κάθε πτυχής του προγράμματος της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της έρευνας και
η προώθηση συνεργασίας με συναφή Προγράμματα και
Κέντρα της ημεδαπής και της αλλοδαπής.
Τέλος, ένα ΠΜΣ εστιασμένο καθιστά ουσιαστικό συνομιλητή της επιστημονικής έρευνας την ίδια την κοινωνία, και μ’ αυτόν τον τρόπο συνιστά έναν ουσιαστικό
συντελεστή ανάπτυξης της θεολογικής, ιστορικής και
πολιτισμικής αυτοσυνειδησίας.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Διιδρυματικό ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με τίτλο «Ελλάδα: Εκκλησιαστική
Ιστορία και Πολιτισμός».
Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο Διιδρυματικό ΠΜΣ γίνονται δεκτοί μεταπτυχιακοί/
κές φοιτητές/τριες:
1. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών των Τμημάτων Θεολογίας και Τμημάτων ανθρωπιστικών επιστημών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής.
2. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ και
ΤΕΙ της ημεδαπής.
3. Πτυχιούχοι των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και των Παραγωγικών Σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.
4. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών
Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται
σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί
από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων
Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ), σύμφωνα
με το ν. 3328/2005 (Α’ 80).
Μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, εφόσον
πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ.
1 του άρθρου 34, του ν. 4485/2017 (Α’114) μπορούν
να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ’ έτος
εφόσον ο τίτλος σπουδών και το έργο που επιτελούν
είναι συναφή με το αντικείμενο του ΔΠΜΣ.
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια σπουδών
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε τρία (3)
ακαδημαϊκά εξάμηνα και περιλαμβάνει δύο (2) εξάμηνα
διδασκαλίας και ένα (1) εξάμηνο για την εκπόνηση της
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
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Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) είναι ενενήντα (90) ευρωπαϊκές
πιστωτικές μονάδες (ECTS). Από αυτές, 22,5 μονάδες
αντιστοιχούν στα τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα και
7,5 πιστωτικές μονάδες αντιστοιχούν σε ένα (1) μάθημα
επιλογής του Α’ εξαμήνου, 22,5 μονάδες αντιστοιχούν
στα τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα και 7,5 πιστωτικές
μονάδες αντιστοιχούν σε ένα (1) μάθημα επιλογής του
Β’ εξαμήνου και τριάντα (30) μονάδες αντιστοιχούν στην
εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας
του Γ’ εξαμήνου. Για τις εξετάσεις, τη βαθμολογία και την
εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας
εφαρμόζονται τα οριζόμενα στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΔΠΜΣ. Τα μαθήματα του ΔΠΜΣ
κατανέμονται σε υποχρεωτικά (Υ) και επιλογής (Ε).
Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. είναι η ελληνική.
Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο Διιδρυματικό ΠΜΣ ορίζεται
κατ’ ανώτατο όριο στους εξήντα (60) μεταπτυχιακούς/ές
φοιτητές/τριες ετησίως.
Ο τρόπος επιλογής των εισακτέων, η διαδικασία και τα
κριτήρια επιλογής, καθορίζονται στον οικείο Κανονισμό
Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο οποίος έχει εγκριθεί από τη
Σύγκλητο του ΑΠΘ (συνεδρίαση με αριθμό 2994/18-62019) και αναφέρονται στην προκήρυξη.
Άρθρο 8
Προσωπικό
Για την υλοποίηση του Διιδρυματικού ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ και του
Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας
της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ, καθώς και μέλη ΔΕΠ
άλλων Σχολών και Τμημάτων των δύο συνεργαζόμενων
Πανεπιστημίων ή και άλλων ΑΕΙ της ημεδαπής και αλλοδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων και
επισκέπτες διδάσκοντες (καταξιωμένοι επιστήμονες,
καλλιτέχνες ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους)
από την ημεδαπή και την αλλοδαπή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του ν.4485/2017 (Α΄114).
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Για τη λειτουργία του Διιδρυματικού ΠΜΣ θα χρησιμοποιηθεί η υλικοτεχνική υποδομή των Τμημάτων Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής
του ΑΠΘ και Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας
της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ (αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκες, εργαστήρια, νησίδες Η/Υ κ.λπ.).
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Διιδρυματικό ΠΜΣ θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό 2019-2020 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2023-
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2024, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 8 του
άρθρου 32 του ν. 4485/2017.
Άρθρο 11
Τέλη Φοίτησης
Το κόστος λειτουργίας του Διιδρυματικού ΠΜΣ καλύπτεται από τέλη φοίτησης που ανέρχονται στο ποσό
των € 1.800,00 και για τα τρία εξάμηνα σπουδών (ένας
κύκλος σπουδών).
Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως
Θεσσαλονίκη, 11 Ιουλίου 2019.
Ο Πρύτανης κ.α.α.
Η Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών
και Φοιτητικών Θεμάτων
ΑΡΙΑΔΝΗ ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ
Ι

Αριθμ. αποφ. 31-16
(4)
Τροποποίηση του άρθρου 16 της αριθμ. 72/10/
07-03-2019 (Β΄1616) απόφασης της Συγκλήτου
που αφορά στον Κανονισμό του ΠΜΣ με τίτλο:
«Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Βιοηθική» Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την με αριθ. 137509/Ζ1 διαπιστωτική πράξη του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ
490/31.08.2018 τ.ΥΟΔΔ), με την οποία διαπιστώνεται η
εκλογή Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων του Δ.Π.Θ. με θητεία
τεσσάρων (4) ετών, από 01.09.2018 έως 31.08.2022.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 45, παρ. 1 του ν. 4485/2017
(ΦΕΚ 114/4-8-2017, τ.Α’), η οποία τροποποιήθηκε με την
παρ. 3 του άρθρου 42 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 3802-032018, τ.Α’) σύμφωνα με τις οποίες «Με απόφαση της
Συνέλευσης του Τμήματος καταρτίζεται ο Κανονισμός
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος κάθε Π.Μ.Σ., ο
οποίος εγκρίνεται από τη Σύγκλητο, δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος και κοινοποιείται στο Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 6, εδ. β του ν. 4485/
2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017, τ.Α’), σύμφωνα με τις οποίες «Τα
ΑΕΙ οφείλουν, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου,... να καταρτίσουν
και να δημοσιεύσουν τους Κανονισμούς του άρθρου 45».
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4. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α΄195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και
διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (Α’ 189) «Διασφάλιση
της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»
που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).
7. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής στην αρ. 12/25-06-2019 συνεδρίαση της και το
απόσπασμα πρακτικού αυτής.
8. Την απόφαση της Συγκλήτου συνεδρίαση 52/10/
07-03-2019 (Β΄1523) με την οποία εγκρίθηκε η επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με
τίτλο: «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Βιοηθική» Τμήματος Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης σε εφαρμογή του ν. 4485/2017 (Α΄114 Α).
9. Την απόφαση της Συγκλήτου συνεδρίαση 72/10/
07-03-2019 (Β’ 1616) με την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.
10. Την με αριθ. 6/11/21-02-2019 εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Θ. και το απόσπασμα πρακτικού αυτής.
11. Το με αριθμ. πρωτ. 60174/Ζ1/16-04-2019 (ΔΠΘ/
ΔΑΘ/ΤΜΣΕ/46113/ 3316/853/16-04-2019) έγγραφο του
ΥΠ.Π.Ε.Θ..
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ιδρύματος, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση του άρθρου 16 της αριθμ. 72/10/
07-03-2019 (Β΄1616) απόφασης Συγκλήτου, ως ακολούθως:
«Άρθρο 16
Διδακτικό Προσωπικό
Τη διδασκαλία των μαθημάτων στα Π.Μ.Σ. αναλαμβάνουν:
α) Μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος.
β) Μέλη της κατηγορίας Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του
οικείου Τμήματος, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος,
εκτός αν το αντικείμενο είναι εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για το οποίο δεν είναι δυνατή
ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.
γ) Διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 του οικείου Τμήματος. Οι διδάσκοντες σε Π.Μ.Σ. προέρχονται
κατά εξήντα τοις εκατό (60%) τουλάχιστον από μέλη
Δ.Ε.Π. και Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., ή αφυπηρετήσαντα
μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος ή διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 (Α’112) ή το άρθρο 19 του
ν. 1404/1983 (Α’173) ή την παρ. 7 του άρθρου 29 του
ν. 4009/2011. Τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. πρέπει
να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, εκτός αν το
γνωστικό τους αντικείμενο είναι εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας για το οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής
δ) Ομότιμοι Καθηγητές και Αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ
του οικείου Τμήματος, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 6
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του άρθρου 36 του ν. 4485/2017, η οποία ορίζει: «Ομότιμοι καθηγητές και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. των
Α.Ε.Ι. διδάσκουν στα Π.Μ.Σ., σύμφωνα με όσα ορίζονται
στην παρ. 8 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 και στον
Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και υπάγονται στις
διατάξεις των παραγράφων 3 και 4» και τη διάταξη της
περίπτ. κ’ της παρ. 1 του άρθρου 45 του ν. 4485/2017, η
οποία αναφέρει ότι ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών κάθε Π.Μ.Σ. ορίζει μεταξύ άλλων τους ειδικότερους
όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής αφυπηρετησάντων μελών Δ.Ε.Π. σε Π.Μ.Σ., σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 36.
Όλοι οι διδάσκοντες είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.
Με αιτιολογημένη απόφαση της η Συνέλευση του
Τμήματος, σε περίπτωση που δεν επαρκεί το διδακτικό
προσωπικό των κατηγοριών που αναφέρονται παραπάνω, μπορεί να αποφασίσει:
- την ανάθεση διδακτικού έργου σε μέλη ΔΕΠ άλλων
Τμημάτων του ίδιου Α.Ε.Ι.
ή
- την πρόσκληση μελών ΔΕΠ άλλων Α.Ε.Ι. ή ερευνητών
από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13 Α του ν. 4310/
2014 (Α’ 258), συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών
κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών.
Επιπλέον, η Συνέλευση του οικείου Τμήματος με απόφαση της, έχοντας υπόψη την εισήγηση του Διευθυντή
του Π.Μ.Σ., μπορεί να καλέσει, ως επισκέπτες, καταξιωμένους/ες επιστήμονες που έχουν θέση ή προσόντα
καθηγητή/τριας ή ερευνητή/τριας σε ερευνητικό κέντρο,
καλλιτέχνες ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με
εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό
αντικείμενο του Π.Μ.Σ. από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου
36 του ν. 4485/2017.
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Η Συνέλευση του Τμήματος ή/και η Διεύθυνση του Π.Μ.Σ.
δεν είναι υποχρεωμένες να αναθέτουν διδασκαλία σε όλα
τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, ούτε τα μέλη Δ.Ε.Π. είναι υποχρεωμένα να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στα Π.Μ.Σ, αν
καλύπτουν τις υπό του νόμου προβλεπόμενες υποχρεώσεις
τους στα προπτυχιακά προγράμματα του Ιδρύματος.
Σε κάθε περίπτωση η ανάθεση διδασκαλίας των μαθημάτων, ειδικών διαλέξεων, σεμιναρίων και ασκήσεων του
Π.Μ.Σ. αποφασίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος
ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε.
Στις υποχρεώσεις των διδασκόντων περιλαμβάνονται
μεταξύ άλλων η περιγραφή του μαθήματος ή των διαλέξεων, η παράθεση σχετικής βιβλιογραφίας, η επικοινωνία
με τους/τις μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες.»
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κομοτηνή, 4 Ιουλίου 2019
Ο Πρύτανης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
Ι

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(5)
Στην διόρθωση σφάλματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ τ.Β’/2847/5-7-2019, στη σελ. 34801, Β΄στήλη,
16ο στίχο εκ των άνω, καθώς και στο θέμα 4. στα περιεχόμενα, διορθώνεται
το εσφαλμένο: «1024/11-09-2018»,
στο ορθό: «736/30-05-2018».
(Από το Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών)
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής 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)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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

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)

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

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

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

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

*02030693107190008*

