
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ίδρυση και λειτουργία του Διιδρυματικού Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμή-
ματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών και του Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών 
Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού του 
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Τε-
χνο-οικονομικά Συστήματα Διοίκησης» («Techno-
economic Systems in Management»).

2 Ένταξη Καραμπλή Ελευθερίας, σε οργανική θέση 
μέλους Ι.Δ.Α.Χ. του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηρια-
κού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), σε συνιστώμενη  - με 
αυτό- δίκαια μετατροπή της θέσης της - οργανική 
θέση Ι.Δ.Α.Χ. Εργαστηριακού Διδακτικού Προσω-
πικού (Ε.ΔΙ.Π.).

3 Τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λει-
τουργίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου» (Α’197).

4 Τροποποίηση του Κανονισμού Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του ΠΜΣ «Γλωσσολογία».

5 Κατανομή μια κενής οργανικής θέσης Δ.Ε.Π. στο 
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστη-
μίου Κρήτης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 1181/27-06-2022 (1)
Ίδρυση και λειτουργία του Διιδρυματικού Προ-

γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμή-

ματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών 

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημί-

ου Αθηνών και του Τμήματος Διοίκησης Γεωργι-

κών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού 

του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτ-

λο «Τεχνο-οικονομικά Συστήματα Διοίκησης» 

(«Techno-economic Systems in Management»).

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ TOY 
ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της 

ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 114), και ειδικότερα τα άρθρα 30 
έως και 37, 43, 45 και 85.

2. Την υπό στοιχεία 163204/Ζ1/29-9-2017 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

3. Την υπό στοιχεία 216772/Z1/8-12-2017 υπουργική 
απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπο-
λογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β’ 4334).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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4. Τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 19 και την παρ. 3α του 
άρθρου 42 του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α’ 38).

5. Τις παρ. 1 και 5 του άρθρου 101 του ν. 4547/2018 
(Α’ 102).

6. Τον ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά-
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α’ 195).

7. Τον ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλ-
λες διατάξεις» (Α’ 83).

8. Τον ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 και 15 «Δι-
ασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. 
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο-
νάδων - Παράρτημα διπλώματος» (Α’ 189).

9. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας των συνεργα-
ζόμενων Τμημάτων και Ιδρυμάτων.

10. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του 
Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (4η 
συνεδρίαση, 15-10-2021).

11. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του του 
Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συ-
στημάτων Εφοδιασμού του Γεωπονικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών (52η συνεδρίαση, 23-02-2022).

12. Το απόσπασμα πρακτικού των Επιτροπών Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών (18η συνεδρίαση 28-02-2022).

13. Το απόσπασμα πρακτικού των Επιτροπών Μετα-
πτυχιακών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών (5η συνεδρίαση 22-02-2022).

14. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Γε-
ωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (592η συνεδρίαση 
22-03-2022).

15. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Εθνι-
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (18η 
συνεδρίαση 24-03-2022).

16. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλεί-
ται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζει:

την ίδρυση και τη λειτουργία του Διιδρυματικού Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Δι-
οίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Τμήμα-
τος Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων 
Εφοδιασμού του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
με τίτλο «Τεχνο-οικονομικά Συστήματα Διοίκησης» 
(«Techno-economic Systems in Management») από το 
ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές διατάξεις

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
(ΕΚΠΑ) και το Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων 
και Συστημάτων Εφοδιασμού του Γεωπονικού Πανεπι-
στημίου Αθηνών θα οργανώσουν και θα λειτουργήσουν 
από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 Διιδρυματικού Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τεχνο-οικονομικά 
Συστήματα Διοίκησης».

Ειδικότερα το συγκεκριμένο ΔΠΜΣ θα υλοποιηθεί 
με τη συμβατική εκπαιδευτική διαδικασία (διδασκαλία 
σε αίθουσα) και με τη μικτή εκπαιδευτική διαδικασία 
(blended learning, δηλαδή διδασκαλία σε αίθουσα, αλλά 
και με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης). 
Η επιλογή της ή των εκπαιδευτικών διαδικασιών διδα-
σκαλίας εναπόκειται στην κρίση της Συντονιστικής Επι-
τροπής του ΔΠΜΣ.

Τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του 
ΔΠΜΣ αναλαμβάνει το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 
και Οργανισμών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-
πιστημίου Αθηνών.

Άρθρο 2 
Αντικείμενο-Σκοπός

Το ΔΠΜΣ με τίτλο «Τεχνο-οικονομικά Συστήματα Δι-
οίκησης» έχει ως αντικείμενο την εκπαίδευση επιστη-
μόνων σε σύγχρονους τομείς και επιστημονικά πεδία 
της διοίκησης των επιχειρήσεων και των οργανισμών. 
Ειδικότερα, σκοπός του προγράμματος είναι η δημι-
ουργία κουλτούρας και η ανάπτυξη των απαιτούμενων 
δεξιοτήτων, ώστε οι απόφοιτοί του να αποτελέσουν 
την επόμενη γενιά ηγετικών στελεχών στις επιχειρήσεις 
και τους οργανισμούς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 
Σε αυτό το πλαίσιο θα προσφέρεται ένα ευρύ φάσμα 
τεχνολογικών, οικονομικών και διοικητικών γνώσεων 
με κύριο στόχο την ανάπτυξη στρατηγικής σκέψης και 
δεξιοτήτων κριτικού πνεύματος, έτσι ώστε να δημιουρ-
γηθεί μια νέα γενιά στελεχών, ικανών να αναλύουν τις 
εταιρικές προκλήσεις και ευκαιρίες και συγχρόνως να 
διαμορφώνουν και να υλοποιούν καινοτόμες και απο-
τελεσματικές επιχειρηματικές πολιτικές και στρατηγικές, 
ώστε να ανταποκρίνονται με επιτυχία στις απαιτήσεις 
του σύγχρονου και συνεχώς μεταβαλλόμενου επιχειρη-
σιακού περιβάλλοντος.

Συγχρόνως, επιδιώκεται η στενότερη συνεργασία και 
η διεθνής προβολή των συνεργαζόμενων Τμημάτων, 
καθώς και η διασύνδεσή τους με επιχειρήσεις και οργα-
νισμούς σε εθνικό, περιφερειακό ή/και διεθνές επίπεδο. 
Ειδικότερα, το ΔΠΜΣ στοχεύει στην προετοιμασία των 
φοιτητριών/φοιτητών για την υψηλού επιπέδου στελέ-
χωση του ιδιωτικού ή/και δημόσιου τομέα, διεθνών ορ-
γανισμών και γενικότερα στην κατάρτιση ειδικευμένων 
επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στην πολύπλευρη 
ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Επίσης το επίπεδο 
των παρεχόμενων γνώσεων δίνει τη δυνατότητα για συ-
νέχιση των σπουδών σε διδακτορικό επίπεδο. Το ΔΠΜΣ 
θα υλοποιηθεί στην ελληνική γλώσσα, ενώ η αγγλική 
γλώσσα μπορεί να χρησιμοποιείται από προσκεκλημέ-
νους εισηγητές. Η συγγραφή της ερευνητικής εργασίας 
γίνεται στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, μετά από από-
φαση της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής (ΕΔΕ).

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΔΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΔΜΣ) στη «Τεχνο-οικονομικά Συστήματα Διοίκησης».

Για την απόκτηση του ΔΜΣ του ΔΠΜΣ είναι υποχρεω-
τική η επιτυχής παρακολούθηση μαθημάτων και η εκπό-
νηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.
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Οι τίτλοι απονέμονται από το Τμήμα Διοίκησης Επιχει-
ρήσεων και Οργανισμών του Εθνικού και Καποδιστρια-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών με αναφορά του ονόματος 
του Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και 
Συστημάτων Εφοδιασμού του Γεωπονικού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών στους χορηγούμενους τίτλους σπουδών.

Το ΔΜΣ συνοδεύεται από Παράρτημα Διπλώματος 
στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα το οποίο μεταξύ 
των άλλων περιέχει πληροφορίες και στοιχεία σχετικά 
με τη διάρκεια και το περιεχόμενο του Προγράμματος 
Σπουδών, τα προσόντα και την εξειδίκευση που απέκτη-
σε ο πτυχιούχος και την βαθμολογία του σύμφωνα με 
το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων (ECTS).

Άρθρο 4 
Φοίτηση στο ΔΠΜΣ

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτές/οί κάτοχοι τίτλου του πρώ-
του κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών 
ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Η επιλογή των φοιτητριών/
φοιτητών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
34 του ν. 4485/2017 και τις προβλέψεις του Κανονισμού 
του ΔΠΜΣ. Προϋπόθεση για την επιλογή, αποτελεί η 
επαρκής γνώση της αγγλικής γλώσσας. Το επίπεδο γλωσ-
σομάθειας που απαιτείται, τα ακαδημαϊκά κριτήρια που 
συνεκτιμώνται για την επιλογή και η σχετική διαδικασία 
εξέτασης ορίζονται στον Κανονισμό του ΔΠΜΣ. Στα ακα-
δημαϊκά κριτήρια περιλαμβάνονται ιδίως ο βαθμός του 
πτυχίου, η βαθμολογία στα μαθήματα που είναι σχετι-
κά με το γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ, καθώς και η 
σχετική ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα 
του υποψηφίου.

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν 
είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα.
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του ΔΜΣ του Προ-

γράμματος ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα. 
Συγκεκριμένα:

1. Πρόγραμμα πλήρους φοίτησης: Η φοίτηση διαρκεί 
τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα (δύο έτη).

2. Πρόγραμμα μερικής φοίτησης: Η φοίτηση μπορεί 
να είναι μερική και τότε διαρκεί μέχρι οκτώ ακαδημαϊκά 
εξάμηνα (τέσσερα έτη).

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακές/
οί φοιτήτριες/φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολού-
θηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, 
ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών 
εργασιών.

Άρθρο 5 
Χρηματοδότηση ΔΠΜΣ

Το κόστος λειτουργίας του ΔΠΜΣ «Τεχνο-οικονομικά 
Συστήματα Διοίκησης» θα καλύπτεται από:

- Δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους 
χορηγίες φορέων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα,

- Πόρους από ερευνητικά προγράμματα.
- Πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ή άλλων διεθνών οργανισμών.
- Κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

- Τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητριών/φοι-
τητών τα οποία ανέρχονται σε 1.000 ευρώ ανά εξάμηνο, 
συνολικά 4.000 ευρώ.

Η επιβολή τέλους φοίτησης/διδάκτρων κρίνεται ανα-
γκαία διότι οι προαναφερθείσες εναλλακτικές πηγές χρη-
ματοδότησης δεν δύνανται να συνιστούν σταθερή πηγή 
εσόδων που να διασφαλίζει τη δυνατότητα του ΔΠΜΣ 
να εκπληρώνει τους σκοπούς του διαχρονικά.

Άρθρο 6 
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΔΠΜΣ

Το ΔΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2031-2032 εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής 
και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία.

Άρθρο 7 
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, 
θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό του ΔΠΜΣ, καθώς 
και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως .

 Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 

Ι

   Αριθμ. 60199 (2) 
Ένταξη Καραμπλή Ελευθερίας, σε οργανική θέση 

μέλους Ι.Δ.Α.Χ. του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηρι-

ακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), σε συνιστώμενη - με 

αυτό- δίκαια μετατροπή της θέσης της - οργανι-

κή θέση Ι.Δ.Α.Χ. Εργαστηριακού Διδακτικού Προ-

σωπικού (Ε.ΔΙ.Π.). 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση 

της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανω-
τάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α’ 195) και ιδίως την 
παρ. 2 του άρθρου 29 αυτού, όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με την περ. α της παρ. 9 του άρθρου 27 
και την περ. α της παρ. 1 του άρθρου 64 του ν. 4386/2016 
(Α’ 83).

2. Την παρ. 15 του άρθρου 15 του ν. 4485/2017 «Οργά-
νωση και λειτουργία  της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμί-
σεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114).

3. Τον ν. 4521/2018 «Ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυ-
τικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α’ 38) και ιδίως τα 
άρθρων 1 και 2, του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του 
άρθρου 3 και της περ. α της παρ. 3 του άρθρου αυτού.

4. Την περ. 2 της παρ. 3 του άρθρου 68 του ν. 4235/2014 
«Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρ-
μογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους το-
μείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και 
προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 

John
Highlight

John
Highlight

John
Highlight

John
Highlight

John
Highlight
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του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» 
(Α’ 32).

5. Την παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 4452/2017 «Ρύθμιση 
θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, 
της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατά-
ξεις» (Α’ 17).

6. Την παρ. 2 του άρθρου 55 του ν. 4264/2014 «Άσκηση 
εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 118), όπως αντικαταστάθηκε με την 
παρ. 5 του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (Α’ 83).

7. Τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 
«Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 83). 

8. Την περ. α της παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 4559/2018 
«Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 142).

9. Το άρθρο 2 παρ. 1 και παρ. 4 περιπτ. 14, 3 παρ. 1 και 
παρ. 4, 4 και 5 του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνει-
ας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ-
γάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 112).

10. Την περ. ιδ’ της παρ. 2 του άρθρου 5, της παρ. 2 
του άρθρου 7, τις παρ. 5, 9 και 10 του άρθρου 9 του 
ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυ-
βερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).

11. Το άρθρο 28 του ν. 4305/2014 «Ανοικτή διάθεση και 
περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομέ-
νων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 
(Α’ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις δια-
τάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της 
διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνι-
σμού ΕΣΔΔΑ και άλλες διατάξεις» (Α’ 237), όπως αντικα-
ταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 26 του ν. 4440/2016 
(Α’ 224) «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στην Δημόσια 
Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις 
των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 
6 και 8 του ν. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόβλεψη 
των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές 
διατάξεις».

12. Την παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 118/2002 «Βαθ-
μολογική και μισθολογική κατάσταση και εξέλιξη των 
μελών του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προ-
σωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυ-
μάτων» (Α’ 99).

13. Τις υπό στοιχεία 126603/Ζ2/29-07-2016 και 59950/
Ζ2/06.04.2017 εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων,

14. Την υπό στοιχεία 126603/Ζ2/29-07-2016 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

15. Την υπ’ αρ. 2/24009/29-3-2017 εγκύκλιο του Γενι-
κού Λογιστηρίου του Κράτους.

16. Την υπ’ αρ. 85520/13-10-2021 αίτηση της Καρα-
μπλή Ελευθερίας του Αντωνίου με συνημμένο φάκελο, 
αναφορικά με αίτημα ένταξής της στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π.

17. Την υπ’ αρ. 90790/21-10-2021 απόφαση της Κοσμή-
τορα της Σχολής Δημόσιας Υγείας, με την οποία ορίσθη-
κε Τριμελής Επιτροπή για να εισηγηθεί στην Κοσμητεία 
της Σχολής Δημόσιας Υγείας την ένταξη της Καραμπλή 
Ελευθερίας του Αντωνίου στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π.

18. Την υπ’ αρ. 95138/01-11-2021 Εισήγηση της Τρι-
μελούς Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία η επιτροπή 
διαπιστώνει από τα στοιχεία του φακέλου που κατέθεσε 
η αιτούσα, ότι πληροί όλα τα κριτήρια σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία για την ένταξή της από την κατηγορία 
Ε.Τ.Ε.Π. στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. και εισηγείται προς την 
Κοσμητεία της Σχολής Δημόσιας Υγείας του ΠΑ.Δ.Α. την 
ένταξη της Καραμπλή Ελευθερίας στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. 
στο Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας,

19. Την υπ’ αρ. 07/11-11-2021 (θέμα 2ο) πράξη της Κο-
σμητείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας, η οποία αποφάσι-
σε ομόφωνα την αποδοχή της Εισηγητικής Έκθεσης της 
Τριμελούς Επιτροπής και την ένταξη της Καραμπλή Ελευ-
θερίας του Αντωνίου, μέλους Ε.Τ.Ε.Π., στην κατηγορία 
Ε.ΔΙ.Π. στο Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας της Σχολής 
Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,

20. Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου της Καρα-
μπλή Ελευθερίας του Αντωνίου, από το οποίο προκύ-
πτουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

- Κατατάχθηκε σε οργανική θέση Ι.Δ.Α.Χ. ειδικότητας 
ΠΕ Οικονομικού του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης από 25-5-2007 (ημερομηνία δημοσίευσης 
σε ΦΕΚ της κοινής υπουργικής απόφασης σύστασης της 
οργανικής θέσης της και ημερομηνίας έναρξης της κα-
τάταξής της στη θέση), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων 
του π.δ. 164/2004.

- Στις 31-5-2007 προσήλθε και ανέλαβε υπηρεσία 
στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σύμφωνα με το υπό στοιχεία 
ΔΥ1α/Γ.Π.οίκ. 76328/12-6-2007 Πρωτόκολλο Εμφάνισης 
και Ανάληψης Υπηρεσίας του Γενικού Γραμματέα του ως 
άνω υπουργείου, σύμφωνα με το οποίο τοποθετείται 
για να προσφέρει τις υπηρεσίες της στην Εθνική Σχολή 
Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.).

- Με την υπό στοιχεία Α1α/86567/23-12-2014 κοινή 
απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υπουργού Υγείας 
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Γ’ 1752/2014, μετατάχθηκε 
από το Υπουργείο Υγείας, όπου υπηρετούσε με σχέση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, κατηγο-
ρίας ΠΕ ειδικότητας Οικονομικού, στην Εθνική Σχολή 
Δημόσιας Υγείας, με την ίδια σχέση εργασίας και ταυτό-
χρονη μεταφορά της θέσης που κατείχε, στην κατηγορία 
ΠΕ ειδικότητας Οικονομικού

- Με την υπ’ αρ. 26315/03/06/2019 διαπιστωτική πρά-
ξη του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΦΕΚ 2195) με την οποία 
το διοικητικό προσωπικό της πρών ΕΣΔΥ μεταφέρθηκε 
αυτοδικαίως, αναδρομικά από 07-05-2019 (ημερομηνία 
ένταξης ισχύος του ν. 4610/2019), στο Πανεπιστήμιο Δυ-
τικής Αττικής, σε αντίστοιχη θέση, με την ίδια εργασιακή 
σχέση, στην ίδια ειδικότητα και με τον ίδιο κατεχόμενο 
βαθμό,

- Με την υπ’ αρ. 51370/16-07-2020 πράξη του Προ-
έδρου του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας της 
Σχολής Δημόσιας Υγείας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
Β’ 4292/2020, εντάχθηκε με μετατροπή της οργανικής 
θέσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 
Χρόνου (ΙΔΑΧ), κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαί-
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δευσης (ΠΕ), Ειδικότητας Οικονομικού που κατείχε, σε 
συνιστώμενη θέση με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
Αορίστου Χρόνου της προβλεπόμενης από το άρθρο 
29 του ν. 4009/2011 κατηγορίας Ειδικού Τεχνικού Ερ-
γαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) Πανεπιστημιακής 
Εκπαίδευσης (ΠΕ), στη βαθμίδα Α’ με το ίδιο Μ.Κ. (9ο), στο 
Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας της Σχολής Δημόσιας 
Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, διότι πλη-
ρούσε τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 
59 του ν. 4610/2019 είναι κάτοχος:

α) Πτυχίου του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 
(πρώην Τμήμα Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ) 
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ημερομηνία 
Πτυχίου: 16-10-2000)

β) Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης της Εθνικής 
Σχολής Δημόσιας Υγείας με τίτλο «Διοίκηση Υπηρεσιών 
Υγείας» (ημερομηνία ολοκλήρωσης: 06/10/2004) και

γ) Διδακτορικού Διπλώματος του Τμήματος Ιατρικής 
της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημοκρίτειου Πανε-
πιστημίου Θράκης.

19. Το γεγονός ότι, από την παρούσα πράξη δεν προ-
καλείται δαπάνη, όπως προκύπτει από την υπό στοιχεία 
Δ.Υ./23-12-2021 βεβαίωση του Τμήματος Μισθοδοσίας 
Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. της Διεύθυνσης Οικονομικού της 
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών, Προγραμματισμού και 
Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

20. Το γεγονός ότι, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 
δεν υφίστανται κενές οργανικές θέσεις στη κατηγορία 
του Ι.Δ.Α.Χ. Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού 
(Ε.ΔΙ.Π.). 

21. Το υπό στοιχεία 106363π.ε./18-01-2022 έγγραφο 
του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ανα-
φορικά με άσκηση ελέγχου νομιμότητας, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της περ. α της παρ. 3 του άρθρου 18 του 
ν. 4559/2018.

22. Το υπό στοιχεία 18494/Β1/18.02.2022 έγγραφο 
της Διεύθυνσης Τακτικού Προϋπολογισμού και Μ.Π.Δ.Σ. 
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με 
το οποίο έχει γίνει σχετική πρόβλεψη ύπαρξης πίστω-
σης στον Ειδικό Φορέα 1019-905 του προϋπολογισμού 
εξόδων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
οικονομικού έτους 2022, σύμφωνα με το άρθρο 12 του 
π.δ. 80/2016 (Α’ 145).

23. Την υπό στοιχεία 125788/Z1/06-08-2019 (Y.Ο.Δ.Δ. 
564) διαπιστωτική πράξη της Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων «Διορισμός Πρύτανη και τεσσάρων (4) 
Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»

24. Την υπό στοιχεία 105167/Ζ1/12-08-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 
650) απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμά-
των «Παράταση της θητείας του Πρύτανη και των τεσ-
σάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής», αποφασίζουμε:

Την ένταξη της Καραμπλή Ελευθερίας του Αντωνίου, 
σε οργανική θέση μέλους Ι.Δ.Α.Χ. του Ειδικού Τεχνικού 
Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), κατηγορίας Πα-
νεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), η οποία υπηρετεί στο 
Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας της Σχολής Δημόσιας 
Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σε συνιστώ-

μενη - με αυτοδίκαια μετατροπή της θέσης της - οργανι-
κή θέση Ι.Δ.Α.Χ. Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού 
(Ε.ΔΙ.Π.), κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), 
στο Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας της Σχολής Δη-
μόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, διότι 
κατέχει τα τυπικά προσόντα της περ. γ της παρ. 2 του 
άρθρου 29 του ν. 4009/2011.

(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων: 1307/29-03-2022).

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αιγάλεω, 29 Ιουνίου 2022

Ο Πρύτανης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ

Ι

    Αριθμ. 14573 (3)
Τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λει-

τουργίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Α’197).

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 83/1984 «Ίδρυση Πανεπιστη-

μίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας» (Α’ 31).

2. Το άρθρο 1 του π.δ. 155/2009 σε συνδυασμό με 
τις διατάξεις των άρθρων 46 έως 49 του π.δ. 160/2008 
(Α 220) και με τις διατάξεις των άρθρων 13 - 15 του «Κώ-
δικα Διοικητικής Διαδικασίας».

3. Το π.δ. 155/2009 «Έγκριση του Εσωτερικού Κανονι-
σμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου» (Α’ 197).

4. Τα άρθρα 8 και 13 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και 
λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114).

5. Την περ. γ’ της παρ. 22 του άρθρου 80 του ν. 4009/
2011 (Α’ 195), σύμφωνα με τις οποίες… γ) Έως την έναρξη 
ισχύος του κατά το άρθρο 5 Οργανισμού κάθε Ιδρύματος 
και του κατά το άρθρο 6 Εσωτερικού του Κανονισμού, 
τα θέματα που προβλέπονται σε αυτούς ρυθμίζονται με 
αποφάσεις της Συγκλήτου, οι οποίες δημοσιεύονται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως…

6. Το άρθρο 33 του ν. 4589/2019 «Συνέργειες Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονι-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό 
Ταμείο και άλλες διατάξεις» (Α’ 13).

7. Το γεγονός ότι τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα για τα 
πειθαρχικά παραπτώματα των φοιτητών προβλέπονται 
στο άρθρο 25 του ν. 4777/2021.

8. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ο Εσωτερικός Κα-
νονισμός του Πανεπιστημίου Αιγαίου κατά τις διατάξεις 
του άρθρου 8 του ν. 4485/2017 (Α’ 114),

9. Το πρακτικό της υπ’ αρ. 22/16.6.2022 συνεδρίασης 
της Συγκλήτου θέμα 5.9. σχετικά με την τροποποίηση 
του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπι-
στημίου Αιγαίου (Α’ 197/2009).
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10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού 
προϋπολογισμού ή της κρατικής επιχορήγησης του Ιδρύ-
ματος, αποφασίζει:

Την τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λει-
τουργίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Α’ 197) με α) με την 
προσθήκη παραγράφου στο άρθρο 30 «Επιτροπή Δεο-
ντολογίας», β) με την προσθήκη άρθρου 30Α «Επιτροπή 
Ισότητας των Φύλων», και γ) με την αντικατάσταση του 
άρθρου 60 «Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Φοιτητών», 
ως ακολούθως:

Άρθρο 30 
Επιτροπή Δεοντολογίας

3. Το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό καθώς 
και οι προπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες και μετα-
πτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες δεσμεύονται να λει-
τουργούν με βάση τις αρχές της ελευθερίας, ισότητας 
και σεβασμού της προσωπικότητας και να προάγουν την 
ανάπτυξη και την καλλιέργεια της συνείδησης φύλου και 
την ικανότητα αναγνώρισης και καταδίκης ηθικά ανάρ-
μοστων κοινωνικών συμπεριφορών.

Άρθρο 30Α 
Επιτροπή Ισότητας των Φύλων

Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων (ΕΙΦ) συγκροτείται 
και λειτουργεί σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις και έχει 
ως σκοπό, μεταξύ άλλων, την προώθηση της ισότητας σε 
όλα τα επίπεδα λειτουργιάς και σε όλες τις διαδικασίες 
της ακαδημαϊκής ζωής

Άρθρο 60 
Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Φοιτητών

1. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες έχουν τα δικαιώματα 
και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις που απορρέουν από την 
ισχύουσα νομοθεσία, τις διατάξεις του παρόντος και τις 
αποφάσεις των αρμοδίων πανεπιστημιακών οργάνων 
διοίκησης

2. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες οφείλουν να τηρούν 
τους γενικώς παραδεκτούς κανόνες ακαδημαϊκής και 
φοιτητικής δεοντολογίας σε ό,τι αφορά στις μεταξύ τους 
σχέσεις, αλλά και στις σχέσεις τους με τα πανεπιστημιακά 
όργανα διοίκησης κάθε επιπέδου, με το διδακτικό, διοι-
κητικό και λοιπό προσωπικό του πανεπιστημίου, αλλά 
και το ευρύτερο περιβάλλον του ιδρύματος.

3. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου παρέχει υπηρεσίες διαμε-
σολάβησης και συνδρομή στους φοιτητές και φοιτήτριες 
που υποβάλλουν παράπονο για διακριτική μεταχείριση 
ή παρενοχλητική συμπεριφορά. Η Αρμόδια αρχή για τη 
διαμεσολάβηση αποτελείται από δύο (2) μέλη της Επι-
τροπής Ισότητας Φύλων του Πανεπιστημίου Αιγαίου και 
έναν επαγγελματία ψυχικής υγείας.

4. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες έχουν δικαίωμα να υπο-
βάλλουν καταγγελία για διακριτική μεταχείριση, ηθική ή 
σεξουαλική παρενόχληση. Η Αρμόδια αρχή αναλαμβάνει 
την άμεση διαχείριση του συμβάντος μέσω της νομικής 
συνδρομής και της προστασίας που παρέχουν τόσο το 
νομοθετικό πλαίσιο όσο και οι υπηρεσίες ψυχολογικής 
στήριξης. Η Αρμόδια αρχή συνίσταται σε διακλαδική 
ομάδα η οποία αποτελείται από ένα (1) μέλος της Επιτρο-

πής Ισότητας Φύλων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ένα (1) 
μέλος της Νομικής Υπηρεσίας, έναν/μια (1) επαγγελματία 
ψυχικής υγείας, τον/την Συνήγορο Φοιτητή, εφόσον έχει 
οριστεί, και την/τον Αντιπρυτάνισσσα/η αρμόδια/ο για 
θέματα φοιτητικής μέριμνας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μυτιλήνη, 23 Ιουνίου 2022

Η Πρυτάνισσα

ΧΡΥΣΗ ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ 

Ι

   Αριθμ. 15283 (4)
Τροποποίηση του Κανονισμού Μεταπτυχιακών 

Σπουδών του ΠΜΣ «Γλωσσολογία».

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 296/1973 (Α’  239) περί καθορισμού του 

τίτλου και της έδρας του εν Κρήτη ιδρυθέντος Πανεπι-
στημίου, το ν.δ. 114/1974 (Α’ 310) περί τροποποιήσε-
ως και συμπληρώσεως το ν.δ. 87/1973 «Περί ιδρύσεως 
Πανεπιστημίων εις Θράκην και εις Κρήτην» (Α’ 159) και 
επεκτάσεως διατάξεων τινών αυτού εις άπαντα τα ΑΕΙ..., 
τον ν. 259/1976 (Α’ 25) περί τροποποιήσεως και συμπλη-
ρώσεως των περί Πανεπιστημίων Θράκης και Κρήτης 
κειμένων διατάξεων.

2. Τα εδάφιο θ) και κδ) της παρ. 2 του άρθρου 5 του 
ν. 3469/2006 (Α’ 131) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς 
της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» - Κεφ. Β’ «Δημο-
σιευτέα ύλη».

3. Tο άρθρο 13, παρ. 2 εδ. ιζ, ιη, της παρ. 1 του άρθρου 
31, του άρθρου 32 και το εδ. στ της παρ. 1 του άρθρ. 45 
του ν. 4485/2017.

4. Την υπό στοιχεία 108169/Ζ1/21.8.2020 διαπιστω-
τική πράξη της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 677) για την εκλογή ως Πρύτανη του Πανεπι-
στημίου Κρήτης του Καθηγητή της Ιατρικής Σχολής Γε-
ωργίου Κοντάκη, με τετραετή θητεία από 1.9.2020 έως 
31.8.2024.

5. Την υπ’ αρ. 17898/01-09-2021 (ΑΔΑ: 9ΒΣΒ469Β7Γ-
Υ4Ο) πράξη συγκρότησης της Συγκλήτου του Πανεπι-
στημίου Κρήτης για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-22, καθώς 
και την υπ’ αρ. 5788/16-03-2022 (ΑΔΑ: ΨΓΗΨ469Β7Γ-
Ε7Μ) πράξη τροποποίησης-συμπλήρωσής της.

6. Την υπ’ αρ. 4962/26-04-2018 (Β’ 1658) απόφαση της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης για την ίδρυση 
Π.Μ.Σ. με τίτλο «Γλωσσολογία» του Τμήματος Φιλολογίας 
του Πανεπιστημίου Κρήτης.

7. Την υπ’ αρ. 389η/21-06-2018 (Β’ 3554) απόφαση της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης για την έγκριση 
του Κανονισμού του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Γλωσσολογία» του 
Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

8. Το απόσπασμα πρακτικών της υπ’  αρ. 11ης/
16.03.2022 συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος 
Φιλολογίας.
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9. Το απόσπασμα πρακτικών της υπ’ αρ. 4ης/10.05.2022 
συνεδρίασης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Ε.Μ.Σ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης.

10. Το υπ’ αρ. 10272/12-05-2022 έγγραφο της Αναπλη-
ρώτριας Προϊσταμένης του Τμήματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών και Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης Ιω-
άννας Τζανταρολάκη.

11. Την εισήγηση του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών 
Υποθέσεων, Διά Βίου Μάθησης, Διεθνών Σχέσεων και 
Εξωστρέφειας, Καθηγητή Γεωργίου Κοσιώρη.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του 
προϋπολογισμού του Ιδρύματος, τροποποιεί:

τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΠΜΣ 
«Γλωσσολογία» του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπι-
στημίου Κρήτης (Β’ 3554/2018), ως ακολούθως:

«9.10 Στους φοιτητές/τριες μπορεί να ανατίθεται επι-
κουρικό διδακτικό ή/και ερευνητικό έργο στο πλαίσιο 
της εκπαίδευσής τους, με απόφαση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. 
Το επικουρικό έργο είναι προαιρετικό, αναφέρεται στο 
Παράρτημα του Μεταπτυχιακού Διπλώματος και δεν 
μπορεί να υπερβαίνει ανά εξάμηνο σπουδών τις τέσσε-
ρις (4) ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησης, από τις οποίες 
μία (1) ώρα εβδομαδιαίας διδασκαλίας.

Επίσης, στους φοιτητές μπορεί να ανατίθεται αμει-
βόμενο ερευνητικό έργο, στα πλαίσια ερευνητικών 
προγραμμάτων, καθώς και επικουρικό ερευνητικό και 
διδακτικό έργο αμειβόμενο από κονδύλια που εγγρά-
φονται στον προϋπολογισμό του Προγράμματος ή που 
εξασφαλίζει στον προϋπολογισμό του και διαθέτει στο 
Π.Μ.Σ. το Τμήμα Φιλολογίας (βλ. επίσης αρ. 13.3 του πα-
ρόντος Κανονισμού).».

Τα λοιπά αναφερόμενα στην υπ’ αρ. 389η/21-06-2018 
(Β’ 3554) απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Κρήτης, παραμένουν ως έχουν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ρέθυμνο, 30 Ιουνίου 2022 

Ο Πρύτανης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ.: 15285 (5)
Κατανομή μια κενής οργανικής θέσης Δ.Ε.Π. στο 

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστη-

μίου Κρήτης.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 296/1973 (Α’ 239) περί καθορισμού του τίτλου 

και της έδρας του εν Κρήτη ιδρυθέντος Πανεπιστημίου, 
το ν.δ. 114/1974 (Α’ 310) περί τροποποιήσεως και συ-
μπληρώσεως το ν.δ. 87/1973 (Α’ 159) «Περί ιδρύσεως 
Πανεπιστημίων εις Θράκην και εις Κρήτην» και επεκτά-
σεως διατάξεων τινών αυτού εις άπαντα τα ΑΕΙ..., τον 
ν. 259/1976 (Α’ 25) περί τροποποιήσεως και συμπλη-

ρώσεως των περί Πανεπιστημίων Θράκης και Κρήτης 
κειμένων διατάξεων.

2. Τα εδάφια θ) και κδ) της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 
3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερ-
νήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131)- Κεφ. Β’ «Δημοσι-
ευτέα ύλη».

3. Tο άρθρο 13, παρ. 2 εδ. ιζ, ιη, της παρ. 1 του άρθρου 
31, του άρθρου 32 και το εδ. στ της παρ. 1 του άρθρου 
45 του ν. 4485/2017.

4. Την υπό στοιχεία 108169/Ζ1/21.8.2020 διαπιστω-
τική πράξη της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 677) για την εκλογή ως Πρύτανη του Πανεπιστη-
μίου Κρήτης του Καθηγητή της Ιατρικής Σχολής Γεωργίου 
Κοντάκη, με τετραετή θητεία από 1.9.2020 έως 31.8.2024.

5. Την υπ’ αρ. 17898/01-09-2021 (ΑΔΑ: 9ΒΣΒ469Β7Γ-
Υ4Ο) πράξη συγκρότησης της Συγκλήτου του Πανεπι-
στημίου Κρήτης για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-22, καθώς 
και την υπ’ αρ. 5788/16-03-2022 (ΑΔΑ: ΨΓΗΨ469Β7Γ-
Ε7Μ) πράξη τροποποίησης-συμπλήρωσής της.

6. Την παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011.
7. Την υπ’ αρ. 7278/126/01-04-2022 αίτηση της Ανα-

πληρώτριας Καθηγήτριας του Τμήματος Φιλοσοφικών 
και Κοινωνικών Σπουδών, Αικατερίνης Δαλακούρα, προς 
τη Συνέλευση του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνι-
κών Σπουδών.

8. Το απόσπασμα πρακτικών της υπ’ αρ. 254ης/6.4.2022 
Συνέλευσης του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών 
Σπουδών, όπου βεβαιώνεται ότι το αίτημα της Δαλακού-
ρα πληροί τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας και εγκρί-
νεται η μετακίνησή της.

9. Το απόσπασμα πρακτικών της από 8-4-2022 συνε-
δρίασης της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής, όπου 
διαπιστώνεται η εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος Φι-
λοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, καθώς και το ότι οι 
υποχρεώσεις προσφοράς σχετικών μαθημάτων στα άλλα 
Τμήματα της Σχολής δεν παρακωλύονται και δεν παύουν 
να πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτοδυναμίας του οικεί-
ου Τμήματος. Το απόσπασμα πρακτικών διαβιβάστηκε 
στη Σύγκλητο με το υπ’ αρ. 7716/69/08-04-2022 έγγραφο 
της υπαλλήλου της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής, 
Αικατερίνης Αποστολάκη.

10. Την υπ’ αρ. 7849/333/08-04-2022 αίτηση της Ανα-
πληρώτριας Καθηγήτριας του Τμήματος Φιλοσοφικών 
και Κοινωνικών Σπουδών, Αικατερίνης Δαλακούρα, 
προς τη Συνέλευση του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαι-
ολογίας.

11. Την υπ’ αρ. 10696/482/16-05-2022 Εισηγητική Έκ-
θεση της ορισθείσας από την με ημερομηνία 13-04-2022 
Συνέλευση του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, 
Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής. Η εν λόγω Επιτροπή 
προτείνει την αποδοχή της αίτησης της Δαλακούρα.

12. Τα αποσπάσματα πρακτικών των με ημερομηνία 
13-04-2022 και 18-05-2022 Συνελεύσεων του Τμήματος 
Ιστορίας και Αρχαιολογίας, τα οποία διαβιβάστηκαν στη 
Σύγκλητο με το υπ’ αρ. 13266/632/09.06.2022 έγγρα-
φο της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Γραμματείας 
του ιδίου Τμήματος, Σταυρούλας Κρητικάκη. Στην από 
18.05.2022 Συνέλευση του Τμήματος εγκρίνεται η μετα-
κίνηση της Δαλακούρα.
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13. Το υπ’ αρ. 13627/14-06-2022 έγγραφο της Προϊ-
σταμένης της Διεύθυνσης Διοικητικού, Ελευθερίας Αλε-
φαντινού.

14. Την εισήγηση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου 
Καθηγητή Γεωργίου Κοντάκη.

15. Την υπ’ αρ. 486η/16-06-2022, θέμα Ακαδημαϊκά 3α, 
απόφαση της Συγκλήτου με την οποία εγκρίθηκε η με-
τακίνηση της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Αικατερίνης 
Δαλακούρα από το Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών 
Σπουδών στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πα-
νεπιστημίου Κρήτης.

16. Τα πρακτικά της υπ’ αρ. 486ης/16-06-2022 συνε-
δρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης για 
το θέμα Ακαδημαϊκά 3β.

17. Το γεγονός ότι από τη λήψη της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του ιδρύματος, 
αποφασίζει:

Την κατανομή μιας κενής οργανικής θέσης Δ.Ε.Π. από 
τις διαθέσιμες του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο Τμήμα 
Ιστορίας και Αρχαιολογίας, προκειμένου να εκδοθεί η 
Πρυτανική Πράξη μετακίνησης της Αναπληρώτριας Κα-
θηγήτριας Αικατερίνης Δαλακούρα από το Τμήμα Φι-
λοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής 
Σχολής στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλο-
σοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, με γνωστικό 
αντικείμενο «Ιστορία της Εκπαίδευσης και του Φύλου» 
και με μεταφορά πίστωσης της θέσης της.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ρέθυμνο, 30 Ιουνίου 2022

Ο Πρύτανης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΑΚΗΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02036711307220008*
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