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μένου μέλους Εργαστηριακού Διδακτικού Προ-
σωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Εθνικού και Καποδιστρια-
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Κρήτης και έγκριση του εσωτερικού κανονισμού 
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5 Μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του Κα-
θηγητή Α΄ βαθμίδας, Θεοδώρου Βαρζάκα του 
Χαραλάμπους, του Τμήματος Επιστήμης και Τε-
χνολογίας Τροφίμων της Σχολής Γεωπονίας και 
Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σε 
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6 Μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του Κα-
θηγητή Α΄ βαθμίδας, Ιωάννη Καπόλου του Δημη-
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

7 Διορθώσεις σφαλμάτων στην 5059/12-03-2020 
πράξη του Πρύτανη Πανεπιστημίου Δυτικής Μα-
κεδονίας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. πράξης 1310 (1)

Διαπίστωση καθορισμού του γνωστικού αντικει-

μένου μέλους Εργαστηριακού Διδακτικού Προ-

σωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Εθνικού και Καποδιστρια-

κού Πανεπιστημίου Αθηνών.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 15 παρ. 15 του ν. 4485/2017.
2. Τις διατάξεις του αρθ. 29 του ν. 4009/2011.
3. Τη διάταξη του άρθ. 27 παρ. 7 του ν. 4386/2016 «Ρυθ-

μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις.
4. Την αριθμ. 914/27-8-19 πρυτανική πράξη ένταξης 

της Παναγιώτας Μακρή σε θέση Ε.ΔΙ.Π. (ΦΕΚ 4346/τ.Β΄/
29-11-2019).

5. Την από 28/2/2020 απόφαση της Συνέλευσης του 
Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος.

6. Το αριθμ. 1072/3-3-2020 έγγραφο του Τμήματος 
Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος.

7. Την αριθμ. 903/3-2-2020 αίτηση της ενδιαφερόμε-
νης, διαπιστώνουμε:

Ότι το γνωστικό αντικείμενο της Παναγιώτας Μακρή 
του Δημητρίου, μέλους Εργαστηριακού Διδακτικού 
Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος Γεωλογίας και Γεω-
περιβάλλοντος της Σχολής Θετικών Επιστημών του Ιδρύ-
ματος μας καθορίξεται σε «Ιστορική Γεωλογία-Ανάλυση 
Ιξηματογενών Λεκανών».

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 14 Απριλίου 2020

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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    Αριθμ. 2416 (2)
Υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων του 
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών για το οικο-
νομικό έτος 2020.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Φ.Ε.Κ. 

170/τ.Γ΄/16.12.2015) όπως ισχύει.
2. Την αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/6.5.2016 εγκύκλιο του 

Υπουργείου Οικονομικών.
3. Την αριθμ. 134689/Ζ1/09.08.2018 (Φ.Ε.Κ. 480 

τ.Υ.Ο.Δ.Δ./24.08.2018), διαπιστωτική πράξη του Υπουρ-
γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σχετικά με 
την εκλογή του Καθηγητή Σπυρίδωνα Κίντζιου του Ευ-
αγγέλου, ως Πρύτανη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, με θητεία που λήγει την 31.08.2022.

4. Την αριθμ. 617/21.1.2020 (ΑΔΑ: ΨΠ8Π46Ψ8Ζ6-ΧΣ1) 
απόφαση του Πρύτανη του Γεωπονικού Πανεπιστημί-
ου Αθηνών που δημοσιεύθηκε στις 12.2.2020 στο ΦΕΚ 
421/τ.Β΄, σχετικά με την καθιέρωση με αμοιβή υπερω-
ριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων και υπαλλήλων 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Γεωπονικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών για το οικονομικό έτος 2020, 
αποφασίζουμε:

Τροποποιούνται η δεύτερη και τρίτη περίπτωση της 
παρ. Β της 617/21.1.2020 (ΑΔΑ: ΨΠ8Π46Ψ8Ζ6-ΧΣ1) 
πρυτανικής απόφασης (ΦΕΚ 421/τ.Β΄/12.2.2020) περί 
καθιέρωσης με αμοιβή υπερωριακής εργασίας μονίμων 
υπαλλήλων και υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών για το 
οικονομικό έτος 2020 ως εξής:

• Σε τέσσερις (4) μόνιμους υπαλλήλους του κλάδου 
Π.Ε. Διοικητικού-Οικονομικού.

• Σε έναν (1) υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας Π.Ε. Διοικητικού-
Οικονομικού.

Από την τροποποίηση αυτή δεν προκαλείται επι-
πλέον δαπάνη από αυτή που περιλαμβάνει η αριθμ. 
617/21.01.2020 (ΑΔΑ: ΦΠ8Π46Ψ8Ζ6-ΧΣ1) απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 19 Μαρτίου 2020

Ο Πρύτανης
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΙΝΤΖΙΟΣ

Ι

    Αριθμ. απόφ. 24/25 (3)
Έγκριση ίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο “Επιστήμες της Αγωγής: Ετε-
ρότητα, Κοινωνία και Εκπαίδευση“ («Education 
Sciences: Diversity, Society and Education») του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευ-
σης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δημο-
κρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του 

ν. 4485/2017 (Α΄ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις”, οι οποίες αναφέρονται στις αρμοδιό-
τητες της Συγκλήτου.

2. Την ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/25072/969/16-01-2017 (ΦΕΚ 327/
τ.Β΄/08-02-2017) απόφαση της Συγκλήτου του Δ.Π.Θ., 
αναφορικά με τον «Ορισμό Αναπληρωτών Πρύτανη-
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Πρύτανη και Αναπλήρωση 
Πρύτανη».

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) και ιδίως τα 
άρθρα 30 «Γενικές διατάξεις», 31 «Όργανα διοίκησης 
των Π.Μ.Σ.», 32 «Ίδρυση Π.Μ.Σ.», 33 «Διάρκεια φοίτη-
σης και πιστωτικές μονάδες», 34 «Επιλογή, δικαιώματα 
και υποχρεώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών», 35 «Δωρε-
άν φοίτηση-υποτροφίες», 36 «Διδακτικό προσωπικό»,
37 «Πόροι-χρηματοδότηση ΠΜΣ» 43 «Διατμηματικά ή 
διιδρυματικά Π.Μ.Σ.-Διδακτορικές Σπουδές με συνεπίβλε-
ψη» καθώς και τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 85.

4. Τις διατάξεις των παρ. 6 περ. δ) και 7 του άρθρου 19 
του ν. 4521/2011 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄) «Ίδρυση Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής και άλλες Διατάξεις».

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

6. Την 216772/Ζ1/08-12-2017 υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 4334/τ.Β΄) με τίτλο «Τρόπος κατάρτισης του ανα-
λυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης 
βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών».

7. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (Α΄ 189) «Διασφάλι-
ση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα 
μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων-Πα-
ράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» 
που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

9. Τις διατάξεις του π.δ. 86/2013 (Α΄ 124) «Συγχώνευση 
Τμημάτων, ίδρυση-συγκρότηση-ανασυγκρότηση Σχο-
λών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης».

10. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Συνέλευσης του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του 
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (συνεδρία 3/
05-11-2019 και 5/14-01-2020).

11. Την με αριθμ. 3/19/06-02-2020 εισήγηση της Επι-
τροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών.

12. Το αριθμ. 2857/13-11-2013 έγγραφο της ΑΔΙΠ, από 
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 
Εκπαίδευσης της Σχολής των Επιστημών Αγωγής του 
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

13. 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 τη λει-
τουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της 
Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δημοκριτείου Πανεπι-
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στημίου Θράκης με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: Ετε-
ρότητα, Κοινωνία και Εκπαίδευση» (“Education Sciences: 
Diversity, Society and Education”), ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της 
Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δημοκριτείου Πανε-
πιστημίου Θράκης οργανώνει και λειτουργεί από το 
ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 Πρόγραμμα Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Επιστήμες της Αγω-
γής: Ετερότητα, Κοινωνία και Εκπαίδευση» (“Education 
Sciences: Diversity, Society and Education”), σύμφωνα με 
τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του 
ν. 4485/2017 (Α΄ 114), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) «Επιστήμες της Αγωγής: Ετερότητα, Κοινωνία 
και Εκπαίδευση» (“Education Sciences: Diversity, Society 
and Education”).

Άρθρο 3
Γνωστικό αντικείμενο

Το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι Κοινωνιολο-
γία της Εκπαίδευσης. Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι:

• η μελέτη και έρευνα της εκπαίδευσης ως θεσμού της 
σύγχρονης πολυπολιτισμικής κοινωνίας,

• η απόκτηση από τους φοιτητές θεωρητικής γνώσης 
και ερευνητικής ικανότητας για την επιστημονική προ-
σέγγιση του σύγχρονου κόσμου που διαμορφώνεται από 
τη συνεργασία και τη σύγκρουση πολιτισμών,

• η ένταξη στην εκπαιδευτική διαδικασία στοιχείων 
του πολιτισμού, που ενισχύουν την εμψύχωση και τη 
δυναμική πολυπολιτισμικών ομάδων,

• ο συνδυασμός των παραδοσιακών τρόπων χρήσης 
των τεχνών (για παράδειγμα παιδικό ιχνογράφημα, κου-
κλοθέατρο, θεατρικό παιχνίδι, κ.α.) με ψηφιακές εκπαι-
δευτικές εφαρμογές ώστε οι φοιτητές να καθίστανται 
ικανοί ερευνητές για περαιτέρω μελέτη, εφαρμογή και δι-
άδοση του “edutainment” (education and entertainment: 
εκπαίδευση και ψυχαγωγία).

Άρθρο 4
Γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος

Η γλώσσα της διδασκαλίας είναι η ελληνική. Η γλώσσα 
εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική 
ή η αγγλική.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια φοίτησης

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώμα-
τος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τέσσερα (4) 
εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πιστωτικές μονάδες

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που 
απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχεται σε 
εκατόν είκοσι (120).

Άρθρο 7
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό 
έτος 2023-2024.

Άρθρο 8
Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), 
το 70% του συνολικού κόστους λειτουργίας του Π.Μ.Σ. 
αφορά τις λειτουργικές δαπάνες του ΠΜΣ ανέρχεται στο 
ποσό των πενήντα επτά χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα 
ευρώ (57.380 €) για κάθε κύκλο του προγράμματος και 
αναλύεται ως εξής:
ΕΞΟΔΑ Ποσό σε €

Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες 
λογισμικού 2.500

Δαπάνες αναλωσίμων 7.480

Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων 1.000

Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού 
προσωπικού των ΑΕΙ και ερευνητικών 
κέντρων και ινστιτούτων που 
συμμετέχουν στην οργάνωση του ΠΜΣ

32.400

Αμοιβές διοικητικής υποστήριξης 10.000

Αμοιβές τεχνικής υποστήριξης 1.000

Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα 
δημοσιότητας-προβολής, μεταφράσεων, 
αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, 
οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες 
εργασιών πεδίου

3.000

Συνολικό ύψος δαπανών 57.380

Το συνολικό ύψος των δαπανών του προγράμμα-
τος υπολογίζεται με βάση το ποσοστό 30% των φοιτη-
τών που απαλλάσσεται από την καταβολή των τελών 
φοίτησης σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 35 του 
ν. 4485/2017. Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι απαλλα-
γής καταβολής διδάκτρων είναι λιγότεροι από 30%, θα 
προκύψουν αυξήσεις και ο ΕΛΚΕ του ιδρύματος θα μπο-
ρεί να εισπράττει τα επιπλέον ποσά.

Οι αμοιβές του τακτικού διδακτικού, τεχνικού και δι-
οικητικού προσωπικού των Ιδρυμάτων αφορά εργασία 
που υπερβαίνει τις κατά νόμο υποχρεώσεις τους.

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλύπτεται από δί-
δακτρα, ερευνητικά προγράμματα, χορηγίες, δωρεές κ.λπ.

Άρθρο 9
Τέλη φοίτησης

Για το σύνολο του προγράμματος τα τέλη φοίτησης 
ανέρχονται σε 2.800 ευρώ.

Άρθρο 10
Ειδικές Διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με την παρούσα από-
φαση, ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κομοτηνή, 6 Φεβρουαρίου 2020

Ο Πρύτανης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ 

Ι

   Αριθμ. γεν. πρωτ. 3962 (4)
Ίδρυση του Εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργα-

στήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Εφαρμο-

γών Πληροφορικής στις Ανθρωπιστικές Επιστή-

μες» της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου 

Κρήτης και έγκριση του εσωτερικού κανονισμού 

λειτουργίας του.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 296/1973 (ΦΕΚ 239/τ.Α΄/1973) περί καθορι-

σμού του τίτλου και της έδρας του εν Κρήτη ιδρυθέντος 
Πανεπιστημίου, το ν.δ. 114/1974 (ΦΕΚ 310/τ.Α΄/1974) 
περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του ν.δ. 87/1973 
(ΦΕΚ 159/τ.Α΄/1973) «περί ιδρύσεως Πανεπιστημίων εις 
Θράκην και εις Κρήτην» και επεκτάσεως διατάξεων τινών 
αυτού εις άπαντα τα ΑΕΙ (Α΄ 310), το ν. 259/1976 (ΦΕΚ 
25/τ.Α΄/1976) περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως 
των περί Πανεπιστημίων Θράκης και Κρήτης κειμένων 
διατάξεων, τις διατάξεις του π.δ. 103/1983, (Φ.Ε.Κ. 48/τ.
Α΄/15.04.1983)-Αυτοδύναμη λειτουργία του Πανεπιστη-
μίου Κρήτης..., καθώς και της λοιπής νομοθεσίας περί 
Πανεπιστημίου Κρήτης.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 
112/τ.Α΄/2010) ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρε-
ωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει με τον ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/
τ.Α΄/21.11.2013), καθώς και την κατ’ εξουσιοδότηση αυ-
τού εκδοθείσα ΥΠΟΙΚ Δ6 1127865/ΕΞ2010/30-09-2010 
απόφαση.

3. Το γεγονός ότι μέχρι και σήμερα δεν έχει εκδοθεί 
ο Οργανισμός στο Πανεπιστήμιο Κρήτης βάσει του άρ-
θρου 7 του ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α΄/04-08-2017) 
“Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις”.

4. Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 
28 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-2017) “Οργάνω-
ση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις 
για την έρευνα και άλλες διατάξεις”) όπως ισχύει.

5. Το ΦΕΚ 783/τ.ΥΟΔΔ/26-09-2019 και την αριθμ. 
146408/Ζ1/20-09-2019 διαπιστωτική πράξη της Υπουρ-
γού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, περί 
άσκησης καθηκόντων Πρύτανη του Πανεπιστημίου 
Κρήτης.

6. Την αριθμ. 10796/02-09-2019 (ΑΔΑ: ΩΙΠΜ469Β7Γ-
ΕΙΓ) πράξη Συγκρότησης της Συγκλήτου του Πανε-
πιστημίου Κρήτης σε εφαρμογή των διατάξεων του 

ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-2017) για το ακαδη-
μαϊκό έτος 2019-2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Την αριθμ. 146408/Ζ1/20-09-2019 διαπιστωτική 
πράξη της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νί-
κης Κεραμέως περί άσκησης καθηκόντων Πρύτανη του 
Πανεπιστημίου Κρήτης (ΦΕK 783/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./26-09-2019).

8. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης των Τμημά-
των: Φιλολογίας όπως εκφράστηκε στην 5η/11-12-2019 
συνεδρίαση, του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας 
όπως εκφράστηκε στην 18/12/2019 συνεδρίαση και του 
Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών όπως 
εκφράστηκε στην 216η/18-12-2019 συνεδρίαση.

9. Το απόσπασμα πρακτικών της με ημερομηνία 22 
Ιανουαρίου 2020 Συνεδρίασης της Κοσμητείας της Φι-
λοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, σχετικά 
με το παρόν θέμα.

10. Το αριθμ. γεν. πρωτ. 829/27-01-2020 έγγραφο για 
τη Γραμματεία της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Κρήτης, Παντελή Αραβογλιάδη.

11. Την αριθμ. 425η/20-02-2020, θέμα Ακαδημαϊκά 1ο, 
απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης, 
σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η ίδρυση του Εργα-
στηρίου με την επωνυμία «Εργαστήριο Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών και Εφαρμογών Πληροφορικής στις Αν-
θρωπιστικές Επιστήμες» της Φιλοσοφικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Κρήτης και έγκριση του εσωτερικού κα-
νονισμού λειτουργίας του.

12. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσης απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπο-
λογισμού του Πανεπιστημίου Κρήτης, αποφασίζουμε 
και εγκρίνουμε:

α) την ίδρυση του Εργαστηρίου με την επωνυμία «Ερ-
γαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Εφαρμογών 
Πληροφορικής στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες» της Φι-
λοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και β) τον 
Εσωτερικό Κανονισμό του, ως ακολούθως:

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ» ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Άρθρο 1
Ίδρυση-Αντικείμενο

Ιδρύεται στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου 
Κρήτης το Εργαστήριο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 
ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙ-
ΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ».

Άρθρο 2
Αποστολή

Το εργαστήριο έχει ως αποστολή:
1. Την υποβοήθηση των διδακτικών και ερευνητικών 

αναγκών των φοιτητριών/φοιτητών (προπτυχιακών και 
μεταπτυχιακών) και του εκπαιδευτικού προσωπικού 
της Φιλοσοφικής Σχολής και των Τμημάτων της (Τμήμα 
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Φιλολογίας, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Τμήμα 
Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών).

2. Την κάθε μορφής συνεργασία με κέντρα ερευνών 
και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλο-
δαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, 
συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους 
του εργαστηρίου.

3. Την υποστήριξη επιστημονικών διαλέξεων, ημε-
ρίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων 
επιστημονικών εκδηλώσεων.

4. Την ανάπτυξη της απαραίτητης υλικοτεχνικής υπο-
δομής στους χώρους του.

5. Επίσης να:
(α) Σχεδιάζει, υποβάλλει για χρηματοδότηση και υλο-

ποιεί ερευνητικές και εκπαιδευτικές δράσεις σχετικές με 
το αντικείμενό του.

(β) Συνεργάζεται με φορείς πιστοποίησης δεξιοτήτων 
και κέντρα διά βίου εκπαίδευσης.

(γ) Παρέχει αμειβόμενες υπηρεσίες κατάρτισης στην 
κοινωνία, στο πλαίσιο έργων, σε συνεργασία με φυσικά 
ή νομικά πρόσωπα της τοπικής αυτοδιοίκησης, του δη-
μόσιου και ιδιωτικού τομέα, ή με επιστημονικούς κοι-
νωνικούς και επαγγελματικούς φορείς, οργανισμούς και 
οργανώσεις.

Άρθρο 3
Προσωπικό/Μέλη του Εργαστηρίου

Το προσωπικό του Εργαστηρίου για την υποστήριξη 
και την εύρυθμη λειτουργία του μπορεί να απαρτίζεται 
από μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ, διοικητικούς υπάλληλους 
ή λοιπό προσωπικό που τοποθετούνται στο εργαστήριο 
με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις ή αποσπασμένους 
εκπαιδευτικούς από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Ως μέλη του εργαστηρίου μπορούν να είναι όλα τα 
μέλη της Σχολής ή των Τμημάτων της Φιλοσοφικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης (Τμήμα Φιλολογίας, 
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Τμήμα Φιλοσοφικών 
και Κοινωνικών Σπουδών), τα οποία μετά από επιθυμία 
τους μπορούν να χρησιμοποιούν το εργαστήριο και τον 
εξοπλισμό του, κατόπιν ενημέρωσης του Διευθυντή του, 
στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των σκοπών της εργασίας 
τους, όπως αυτοί καθορίζονται αποκλειστικά από την 
ακαδημαϊκή μονάδα όπου ανήκουν.

Άρθρο 4
Διοίκηση-Αρμοδιότητες

1. Το Εργαστήριο διευθύνεται από μέλος Δ.Ε.Π. της 
Φιλοσοφικής Σχολής, που εκλέγεται με τη διαδικασία 
του άρθρου 29 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) όπως ισχύει.

2. Στις αρμοδιότητες του διευθυντή ή της διευθύντριας 
περιλαμβάνονται:

(α) ο συντονισμός του διδακτικού και ερευνητικού 
έργου του εργαστηρίου,

(β) η κατάρτιση και υποβολή στην Κοσμητεία του ετή-
σιου προγράμματος λειτουργίας του εργαστηρίου και η 
μέριμνα για την τήρησή του, και της έκθεσης πεπραγμέ-
νων και προτάσεων για τις μελλοντικές προοπτικές του 
Εργαστηρίου,

(γ) η μέριμνα για τη στελέχωση του εργαστηρίου με 
το αναγκαίο προσωπικό,

(δ) η μέριμνα για την οικονομική διαχείριση των εσό-
δων του εργαστηρίου,

(ε) η μέριμνα για την κατανομή των χώρων του εργα-
στηρίου και την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού,

(στ) ο ορισμός των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά 
και τον φορητό εξοπλισμό,

(ζ) η υπογραφή κάθε εγγράφου και γενικά η ευθύνη για 
την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του εργαστηρίου.

Άρθρο 5
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας -
Χώρος εγκατάστασης

1. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Πανεπιστημί-
ου Κρήτης και τον Εσωτερικό του Κανονισμό και σε χώ-
ρους που παραχωρούνται σε αυτό για την εγκατάσταση 
του υλικοτεχνικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για 
τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των 
ερευνητικών προγραμμάτων.

2. Ο Διευθυντής ή η διευθύντρια του Εργαστηρίου 
ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται από τις κείμενες 
διατάξεις, μεριμνά για την τήρηση του Εσωτερικού Κα-
νονισμού του Εργαστηρίου και επίσης:

(α) ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή κάθε εργασί-
ας που γίνεται στο εργαστήριο, στο πλαίσιο ερευνητικού 
προγράμματος ή άλλου έργου που έχει αποφασισθεί, και 
καθορίζει την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση του 
υλικοτεχνικού εξοπλισμού και των χώρων, σε περίπτωση 
που δεν υπάρχει σχετική απόφαση,

(β) έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία των 
μονάδων του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση υλικοτε-
χνικού εξοπλισμού, την παραμονή ατόμων (προσωπι-
κού, εκπαιδευόμενων, επισκεπτών) στους χώρους, την 
τήρηση κανόνων υγείας και ασφάλειας, καθώς και την 
προστασία του υλικοτεχνικού εξοπλισμού και των εγκα-
ταστάσεων από φθορές.

3. Τα ειδικότερα θέματα λειτουργίας του Εργαστηρίου 
καθορίζονται με τον «Κανονισμό Λειτουργίας του Ερ-
γαστηρίου» που καταρτίζεται από τη Γενική Συνέλευση 
της Σχολής. Η Γενική Συνέλευση της Σχολής δύναται να 
αναθεωρεί τον «Κανονισμό Λειτουργίας του Εργαστηρί-
ου» ώστε να ανταποκρίνεται πληρέστερα στις εκάστοτε 
ανάγκες του Εργαστηρίου.

Άρθρο 6
Έσοδα - Δαπάνες

Τα έσοδα του εργαστηρίου συμμορφώνονται με την 
εκάστοτε κείμενη νομοθεσία και προέρχονται κυρίως από:

(α) την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που 
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό 
τρίτων (όπως της Περιφέρειας, της Γ.Γ.Ε.Τ., άλλων Α.Ε.Ι, 
κοινωφελών ιδρυμάτων και ΜΚΟ),

(β) τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων (όπως, π.χ. διδακτικού υλικού),

(γ) την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3 
παρ. 3 του π.δ. 159/1984 (Α΄ 53) όπως ισχύει,

(δ) τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι-
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις 
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα,

(ε) τις κληρονομιές, τις δωρεές και κληροδοσίες που 
καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο για τους σκοπούς του 
εργαστηρίου,
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(στ) τυχόν χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπο-
λογισμό του Πανεπιστημίου Κρήτης,

(ζ) είναι δυνατόν πιστώσεις να διατίθενται από τα 
Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής (Τμήμα Φιλολογίας, 
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Τμήμα Φιλοσοφικών 
και Κοινωνικών Σπουδών) και από την Κοσμητεία, 

η) από κάθε άλλη νόμιμη πηγή, όπως έσοδα από Συ-
νέδρια, εκπαιδευτικά σεμινάρια κ.λπ.

Άρθρο 7 
Tηρούμενα βιβλία

Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακό-
λουθα βιβλία και στοιχεία:

. Πρωτόκολλο εισερχόμενης - εξερχόμενης αλληλο-
γραφίας.

. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.

. Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.

. Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και 
τεχνικού εξοπλισμού.

. Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων

. Βιβλίο μεταβολών προσωπικού με απόφαση του διευ-
θυντή/διευθύντριας μπορεί ακόμη να τηρείται και κάθε 
άλλο βιβλίο ή στοιχείο που κρίνεται απαραίτητο.

Άρθρο 8
Σφραγίδα

Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία 
του σφραγίδα στρογγυλή όμοια με αυτή της Σχολής 
και με την προσθήκη σε εσωτερικό κύκλο του τίτλου: 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Η/Υ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΣΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 

Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία στην αγγλική γλώσ-
σα χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για την ξενόγλωσση αλ-
ληλογραφία και τα έγγραφά του.

Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ρέθυμνο, 14 Απριλίου 2020

Ο Πρύτανης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ

Ι

      Αριθμ. 3535 (5)
Μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του Κα-
θηγητή Α΄ βαθμίδας, Θεοδώρου Βαρζάκα του 
Χαραλάμπους, του Τμήματος Επιστήμης και Τε-
χνολογίας Τροφίμων της Σχολής Γεωπονίας και 
Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, 
σε μόνιμη οργανική θέση. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ.Α΄/7-5-2019) 

«Συνέργειες Πανεπιστημίων και TE.Ι, πρόσβαση στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά 
Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».

2. Την 2866/15-5-2019 (ΦΕΚ 1908/τ.Β΄/28-05-2019) 
απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοπον-
νήσου «Αυτοδίκαιη μεταφορά από 07.05.2019 του πά-
σης φύσεως προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου στο 
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 38-42 του ν. 4610/2019.

3. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄/2011) 
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπου-
δών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων».

4. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/2017) 
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης 
β΄ της παρ. 3 του άρθρου 50 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ.Α΄/
7-5-2019).

6. Τον διορισμό, έπειτα από εκλογική διαδικασία, του 
Καθηγητή του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Κατσή 
Αθανασίου του Κωνσταντίνου ως Πρύτανη του Πανεπι-
στημίου Πελοποννήσου (ΦΕΚ 647/τ.ΥΟΔΔ/06-12-2017).

7. Την αριθμ. 1/91/26-06-2019 αίτηση του Θεοδώρου 
Βαρζάκα του Χαραλάμπους, για μετατροπή της θέσης 
του, από προσωποπαγή σε μόνιμη οργανική θέση Δ.Ε.Π., 
βαθμίδας καθηγητή.

8. Την 11/27-12-2019 (ΑΔΑ: ΩΕ0Ο469Β7Δ-ΚΞΑ) από-
φαση της 166ης συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πα-
νεπιστημίου Πελοποννήσου «Συγκρότηση επταμελών 
επιτροπών κρίσης στα νέα Τμήματα για κρίση μετατρο-
πής των προσωποπαγών θέσεων των Καθηγητών Α΄ βαθ-
μίδας σε μόνιμες οργανικές θέσεις του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου».

9. Το αριθμ. 1/131/27-02-2020 (Α.Π. 2242/03-03-2020) 
έγγραφο του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τρο-
φίμων, με το οποίο διαβιβάστηκε η απόφαση της Επτα-
μελούς Επιτροπής Κρίσης, για τη μετατροπή της προσω-
ποπαγούς θέσης του καθηγητή α΄ βαθμίδας, Θεοδώρου 
Βαρζάκα του Χαραλάμπους, του Τμήματος Επιστήμης 
και Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Γεωπονίας και 
Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με την 
οποία διαπιστώθηκε η συνδρομή των προβλεπόμενων 
προσόντων της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 19
του ν. 4009/2011, όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν 
από την υποπερίπτωση γγ στοιχείο iii της παρ. 1 του άρ-
θρου 9 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/Α΄/02.03.2018).

10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

Τη μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του μέλους 
Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Καθηγη-
τή α' βαθμίδας του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογί-
ας Τροφίμων της Σχολής Γεωπονίας και Τροφίμων του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Θεοδώρου Βαρζάκα 
του Χαραλάμπους, σε μόνιμη οργανική θέση της ίδιας 
βαθμίδας, από 07-05-2019 ημερομηνία έκδοσης του 
ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α΄/7-5-2019), επειδή η αίτησή του 
κατατέθηκε πριν την 31-08-2019.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Τρίπολη, 13 Απριλίου 2020

  Ο Πρύτανης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ

Ι

    Αριθμ. 3537 (6)
Μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του Κα-

θηγητή Α΄ βαθμίδας, Ιωάννη Καπόλου του Δημη-

τρίου, του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας 

Τροφίμων της Σχολής Γεωπονίας και Τροφίμων 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σε μόνιμη 

οργανική θέση .

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις 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».

2. Την 2866/15-5-2019 (ΦΕΚ 1908/τ.Β΄/28-05-2019) 
απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοπον-
νήσου «Αυτοδίκαιη μεταφορά από 07.05.2019 του πά-
σης φύσεως προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου στο 
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 38-42 του ν. 4610/2019.

3. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄/2011) 
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπου-
δών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων».

4. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/2017) 
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης 
β΄ της παρ. 3 του άρθρου 50 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ.Α΄/
7-5-2019).

6. Τον διορισμό, έπειτα από εκλογική διαδικασία, του 
Καθηγητή του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Κατσή 
Αθανασίου του Κωνσταντίνου ως Πρύτανη του Πανεπι-
στημίου Πελοποννήσου (ΦΕΚ 647/τ.ΥΟΔΔ/06-12-2017).

7. Την αριθμ. 1/145/04-07-2019 αίτηση του Ιωάννη 
Καπόλου του Δημητρίου, για μετατροπή της θέσης του, 
από προσωποπαγή σε μόνιμη οργανική θέση Δ.Ε.Π., 
βαθμίδας καθηγητή.

8. Την 11/27-12-2019 (ΑΔΑ: ΩΕ0Ο469Β7Δ-ΚΞΑ) από-
φαση της 166ης συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πα-
νεπιστημίου Πελοποννήσου «Συγκρότηση επταμελών 
επιτροπών κρίσης στα νέα Τμήματα για κρίση μετατρο-

πής των προσωποπαγών θέσεων των Καθηγητών Α΄ βαθ-
μίδας σε μόνιμες οργανικές θέσεις του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου».

9. Το αριθμ. 1/131/27-02-2020 (Α.Π. 2242/03-03-2020) 
έγγραφο του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τρο-
φίμων, με το οποίο διαβιβάστηκε η απόφαση της Επτα-
μελούς Επιτροπής Κρίσης, για τη μετατροπή της προ-
σωποπαγούς θέσης του καθηγητή α΄ βαθμίδας, Ιωάννη 
Καπόλου του Δημητρίου, του Τμήματος Επιστήμης και 
Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Γεωπονίας και Τρο-
φίμων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με την οποία 
διαπιστώθηκε η συνδρομή των προβλεπόμενων προσό-
ντων της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του 
ν. 4009/2011, όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν από 
την υποπερίπτωση γγ στοιχείο iii της παρ. 1 του άρθρου 9
του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/Α΄/02.03.2018).

10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

Τη μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του μέλους 
Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Καθηγητή 
α' βαθμίδας του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας 
Τροφίμων της Σχολής Γεωπονίας και Τροφίμων του Πα-
νεπιστημίου Πελοποννήσου, Ιωάννη Καπόλου του Δη-
μητρίου, σε μόνιμη οργανική θέση της ίδιας βαθμίδας, 
από 07-05-2019 ημερομηνία έκδοσης του ν. 4610/2019 
(ΦΕΚ 70/Α΄/7-5-2019), επειδή η αίτησή του κατατέθηκε 
πριν την 31-08-2019.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Τρίπολη, 13 Απριλίου 2020

Ο Πρύτανης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ

Ι

(7)

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

   Στην 5059/12-03-2020 πράξη του Πρύτανη Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Μακεδονίας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
Γ΄ 424/13-04-2020 στη σελίδα 2815, στη στήλη Β΄, στο 
στίχο 54 εκ των άνω διορθώνεται:

από το εσφαλμένο:
«οργανική»,
στο ορθό:
«προσωποπαγή»
και στο στίχο 55 εκ των άνω διορθώνεται:
από το εσφαλμένο:
«οργανικής»,
στο ορθό:
«προσωποπαγούς».

  (Aπό το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας)   
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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 στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης 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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