
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του ALI (επ) 
RIZWAN (ον) του YAQOOB και της TAHIRA για λα-
θρεμπορία καπνικών προϊόντων.

2 Διαπιστωτική πράξη ένταξης μόνιμα υπηρετού-
ντος υπαλλήλου σε θέση Εργαστηριακού Διδακτι-
κού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.).

3 Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινω-
νικής Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπι-
στικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας, με τίτλο «Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση 
και Αποκατάσταση» (Master of Science in «Special 
Education and Rehabilitation»).

4 Καθορισμός γνωστικών αντικειμένων των μελών 
Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού της 
Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθηνών.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

5 Διόρθωση σφάλματος στην 347/17/17.10.2019 
καταλογιστική πράξη του προϊσταμένου του Γ΄ 
Τελωνίου Ε.Φ.Κ Θεσσαλονίκης που δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ 4179/τ. Β΄/18.11.2019.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
   Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του ALI (επ) 

RIZWAN (ον) του YAQOOB και της TAHIRA για λα-

θρεμπορία καπνικών προϊόντων.   

 Με την αριθμ. 320/17/22-11-2019 καταλογιστική πρά-
ξη του Προϊσταμένου του Γ΄ Τελωνείου Ε.Φ.Κ. Θεσσαλο-
νίκης, επιβάλλονται σε βάρος του ALI (επ) RIZWAN (ον) 
του YAQOOB και της TAHIRA, γεν. 30/01/2000 στο Πακι-
στάν, κατόχου του αριθμ. 0178668 Δελτίου Αιτούντος 
Διεθνή Προστασία με ημ. έκδοσης 03/01/2017, κατοίκου 
Θεσσαλονίκης, οδού Ταντάλου αρ. 44 και ήδη αγνώστου 
διαμονής, πολλαπλά τέλη ποσού χιλίων οχτακοσίων δέκα 
επτά ευρώ και ενός λεπτού (1.817,01 €), πλέον τελών 

χαρτοσήμου, για την παράνομη κατοχή 3.240 τεμαχίων 
τσιγάρων, πράξη που χαρακτηρίζεται ως τελωνειακή 
παράβαση-λαθρεμπορία, κατά την έννοια των συνδυα-
σμένων διατάξεων των άρθρων 119Α παρ. 2, 142 παρ. 2, 
155 παρ. 1β΄ και 2ζ΄ του ν. 2960/2001.

Η παρούσα περίληψη δημοσιεύεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 152 παρ. 5 εδ. β΄ του ν. 2960/2001 
«Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα».

Ο καταλογιζόμενος δικαιούται να ασκήσει προσφυγή 
εντός 30 ημερών ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις οικείες 
διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. 

 Ο Προϊστάμενος Τελωνείου

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ   

Ι

Αριθμ. 8360 (2)
Διαπιστωτική πράξη ένταξης μόνιμα υπηρετού-

ντος υπαλλήλου σε θέση Εργαστηριακού Διδα-

κτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.).

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 15 εδαφ. θ 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 79 παρ.  3 περ.  δ του 

ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α΄/06.09.2011). 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 21 του ν. 4186/2013 

(ΦΕΚ 193/Α΄/17.09.2013).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 68 παρ.  3 περ.  5 του 

ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α΄/11.02.2014).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 55 παρ. 2 του ν. 4264/ 2014 

(ΦΕΚ 118/Α΄/15.05.2014), όπως αντικαταστάθηκε με τις 
διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 27 του ν. 4386/2016.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 
83/Α΄/11.05.2016).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ.  1 περ.  ε του 
ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142/Α΄/03.08.2018).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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9. Τις διατάξεις των άρθρων 19 και 20 του ν. 4589/ 2019 
(ΦΕΚ 13/Α΄/29.01.2019). 

10. Τις διατάξεις του π.δ. 118/2002 (ΦΕΚ 99/01.05.2002).
11. Τα με αριθμ. 126603/Ζ2/29.07.2016 και 213907/

Ζ2/14.12.2016 έγγραφα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων.

12. Την με αριθμ. 59950/Ζ2/06.04.2017 εγκύκλιο του 
ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Οδηγίες σχετικά με την υλοποίηση και την 
εφαρμογή των περιεχομένων στο άρθρο 20 του νόμου 
4452/2017 (Α΄ 17) διατάξεων, που αφορούν στις κατηγο-
ρίες προσωπικού Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των Ανώτατων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Χώρας».

13. Την με αριθμ. 72602/Ζ2/10.05.2019 εγκύκλιο του 
ΥΠ.Π.Ε.Θ.

14. Την αριθμ. 185633/Ζ2/02.11.2018 απόφαση του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 
1393/Γ΄/22.11.2018), με την οποία μετατάχθηκε ο Ηλίας 
Κιούλος σε κενή οργανική θέση μονίμου υπαλλήλου του 
κλάδου ΠΕ Γεωπονικού του Γεωπονικού Πανεπιστημί-
ου Αθηνών. Ορκίστηκε και ανέλαβε υπηρεσία στις 
27.12.2018.

15. Την από 09.01.2019 αίτηση ένταξης στην τέως 
Σχολή Αγροτικής Παραγωγής Υποδομών και Περιβάλ-
λοντος και στην κατηγορία Εργαστηριακού Διδακτικού 
Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), του Ηλία Κιούλου, μόνιμα υπηρε-
τούντος υπαλλήλου κλάδου ΠΕ Γεωπονικού του Ιδρύμα-
τος, ο οποίος είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος 
με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές με τα γνωστικά 
αντικείμενα που θεραπεύει το Τμήμα Επιστήμης Φυτικής 
Παραγωγής του Ιδρύματος.

16. Την με ημερομηνία 01.03.2019 εισηγητική έκθεση 
της αρμόδιας Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής.

17. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Επι-
στήμης Φυτικής Παραγωγής του Ιδρύματος (Συνεδρία 
07.02.2019) για την ένταξη του Ηλία Κιούλου σε θέση 
Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.).

18. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί το π.δ. που θα ρυθ-
μίζει τη βαθμολογική και μισθολογική κατάσταση των 
μελών Ε.ΔΙ.Π. σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του 
άρθρου 29 του ν. 4009/2011.

19. Τον υπηρεσιακό φάκελο του Η. Κιούλου, μόνιμου 
υπαλλήλου του κλάδου ΠΕ Γεωπονικού του Γεωπονικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών.

20. Το γεγονός ότι δεν υπάρχουν κενές οργανικές θέ-
σεις Ε.ΔΙ.Π. στο Ίδρυμα.

21. Το με αριθμ. Φ.1/Α/514135143/Β1/03.09.2019 έγ-
γραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υ.ΠΑΙ.Θ.

22. Το γεγονός ότι από την παρούσα πράξη δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
διαπιστώνουμε:

Ότι ο Ηλίας Κιούλος του Παναγιώτη, μόνιμα υπηρετών 
υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Γεωπονικού, ο οποίος είναι 
κάτοχος διδακτορικού διπλώματος με γνωστικό αντι-
κείμενο ίδιο ή συναφές με τα  γνωστικά αντικείμενα που 
θεραπεύει το Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής της 
Σχολής Επιστημών των Φυτών του Ιδρύματος και ζήτησε 
την ένταξή του κατά τις διατάξεις του άρθρου 79 παρ. 3 

περ. δ του ν. 4009/2011, σε συνδυασμό με το άρθρο 68 
παρ. 3 του ν. 4235/2014, εντάσσεται σε συνιστώμενη 
οργανική θέση κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού 
Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), με μετατροπή της κατεχόμενης 
οργανικής θέσης μόνιμα υπηρετούντος υπαλλήλου σε 
οργανική θέση ΕΔΙΠ, σύμφωνα με το άρθρο 55 παρ. 2 
του ν. 4264/2014, με αντίστοιχη κατάργηση αυτής και 
κατατάσσεται βαθμολογικά και μισθολογικά με ανάλογη 
εφαρμογή των προβλεπομένων στην παράγραφο 3 του 
άρθρου 27 του ν. 4386/2016, ως ακολούθως:

Σχολή Επιστημών των Φυτών

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΜΗΜΑ

ΚΙΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 

ΦΥΤΙΚΗΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2019

Ο Πρύτανης

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΙΝΤΖΙΟΣ

Ι

   Αριθμ. 1710 (3)
Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχι-

ακών Σπουδών του Τμήματος Εκπαιδευτικής 

και Κοινωνικής Πολιτικής της Σχολής Κοινω-

νικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών 

του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με τίτλο «Ει-

δική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση» 

(Master of Science in «Special Education and 

Rehabilitation»). 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΣΥΝΕΔΡ. 2/16.9.2019) 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 6 και 8 του άρθρου 19 του 

ν. 4521/2018 (Α΄ 38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) ΄Οργάνωση 
και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις΄ και ιδίως τις διατάξεις 
του Κεφαλαίου ΣΤ (Δεύτερος και Τρίτος κύκλος σπου-
δών) των άρθρων 30 επ. που αφορούν στον Δεύτερο 
κύκλο σπουδών, ως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, ιδίως 
του άρθρου 32 παρ. 6, καθώς και τις τελικές και μεταβα-
τικές διατάξεις του άρθρου 85 και τις καταργούμενες 
διατάξεις του άρθρου 88 του ιδίου νόμου.

3. Την αριθμ. 216772/Ζ1/12.12.2017 υπουργική από-
φαση (Β΄ 4334) «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προ-
ϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας 
των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».

4. Τις διατάξεις των άρθρων 64-75 του ν. 4009/2011 
(Α΄ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας 
των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαι-
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δευτικών ιδρυμάτων» του Κεφαλαίου Ι΄ (Διασφάλιση και 
Πιστοποίηση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση), 
ως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του ν. 4009/ 
2011 (Α΄ 195), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του 
άρθρου 47, περ. Γ του ν. 4025/2011 (Α΄ 228), του άρθρου 
34, παρ. 2 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24) και του άρθρου 34 
του ν. 4301/2014 (Α΄ 223).

6. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (Α΄ 189) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτα-
τη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης 
πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

8. Το π.δ. 88/2013 (Α΄ 129) «Μετονομασία του Πανεπιστη-
μίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, 
συγχώνευση τμημάτων και ίδρυση-συγκρότηση σχολών».

9. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 203 της 15.01.2014 έγ-
γραφο της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της 
Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευσης (ΑΔΙΠ) από το 
οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξι-
ολόγηση του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής 
Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

10. Την αριθμ. 107443/Β7/18.07.2014 (Β΄ 1952) υπουρ-
γική απόφαση σχετικά με την έγκριση Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Εκπαιδευτι-
κής και Κοινωνικής Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών, 
Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστη-
μίου Μακεδονίας με τίτλο «Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση 
και Αποκατάσταση: Οπτική Αναπηρία, Ήπιες Εκπαι-
δευτικές Ανάγκες, Νοητική Αναπηρία, Πολλαπλές ανα-
πηρίες» (Master of Science in “Special Education and 
Rehabilitation: Visual Impairments, Mild Educational 
Needs, Intellectual Disability, Multiple Disabilities”)».

11. Την αριθμ. 596/5.10.2015 (Β΄ 2234) απόφαση του 
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σχετικά με 
τροποποίηση της αριθμ. 107443/Β7/18.07.2014 (Β΄ 1952) 
υπουργικής απόφασης περί έγκρισης Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Εκπαιδευτι-
κής και Κοινωνικής Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών, 
Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστη-
μίου Μακεδονίας με τίτλο «Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση 
και Αποκατάσταση: Οπτική Αναπηρία, Ήπιες Εκπαι-
δευτικές Ανάγκες, Νοητική Αναπηρία, Πολλαπλές ανα-
πηρίες» (Master of Science in “Special Education and 
Rehabilitation: Visual Impairments, Mild Educational 
Needs, Intellectual Disability, Multiple Disabilities”)».

12. Την απόφαση της αριθμ. 14/20.04.2018 συνεδρί-
ασης της Συνέλευσης του Τμήματος Εκπαιδευτικής και 
Κοινωνικής Πολιτικής για την επανίδρυση του ΠΜΣ «Ει-
δική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση» με τίτλο 
«Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση».

13. Την απόφαση της αριθμ. 1/24.04.2018 συνεδρίασης 
της Επιτροπής Μεταπτυχιακών σπουδών του Πανεπιστη-
μίου Μακεδονίας για την επανίδρυση του ΠΜΣ «Ειδική 
Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση» με τίτλο «Ειδική 
Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση».

14. Την απόφαση της αριθμ. 29/27.04.2018 συνεδρία-
σης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για 
την επανίδρυση του ΠΜΣ «Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση 
και Αποκατάσταση» με τίτλο «Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση 
και Αποκατάσταση».

15. Το αριθμ. 92547/Ζ1/06.06.2018 έγγραφο της Διεύ-
θυνσης Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης - Τμή-
μα Β΄ Μεταπτυχιακών Σπουδών σχετικά με την ίδρυση 
του ΠΜΣ σχετικά με την ίδρυση ΠΜΣ σε εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

16. Την απόφαση της αριθμ. 20/28.6.2018 συνεδρίασης 
της Συνέλευσης του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινω-
νικής Πολιτικής για την 1η τροποποιητική εισήγηση κα-
τόπιν αναπομπής του ΠΜΣ «Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση 
και Αποκατάσταση» με τίτλο «Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση 
και Αποκατάσταση».

17. Την απόφαση της αριθμ. 2/28.6.2018 συνεδρία-
σης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών σπουδών του Πα-
νεπιστημίου Μακεδονίας περί της 1ης τροποποιητικής 
εισήγησης, κατόπιν αναπομπής του ΠΜΣ «Ειδική Αγωγή, 
Εκπαίδευση και Αποκατάσταση» με τίτλο «Ειδική Αγωγή, 
Εκπαίδευση και Αποκατάσταση».

18. Την απόφαση της αριθμ. 38/11.07.2018 συνεδρία-
σης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας περί 
της 1ης τροποποιητικής εισήγησης, κατόπιν αναπομπής 
του ΠΜΣ «Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση» 
με τίτλο «Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση».

19. Το αριθμ. 127373/Ζ1/26.7.2018 έγγραφο του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σχετικά 
με την αναπομπή απόφασης ίδρυσης του ΠΜΣ, σε εφαρ-
μογή των διατάξεων του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114).

20. Την απόφαση της αριθμ. 22/27.08.2018 συνεδρί-
ασης της Συνέλευσης του Τμήματος Εκπαιδευτικής και 
Κοινωνικής Πολιτικής για την 2η τροποποιητική εισή-
γηση, κατόπιν αναπομπής του ΠΜΣ «Ειδική Αγωγή, Εκ-
παίδευση και Αποκατάσταση» με τίτλο «Ειδική Αγωγή, 
Εκπαίδευση και Αποκατάσταση».

21. Την απόφαση της αριθμ. 5/28.8.2018 συνεδρία-
σης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών σπουδών του Πα-
νεπιστημίου Μακεδονίας περί της 2ης τροποποιητικής 
εισήγησης, κατόπιν αναπομπής του ΠΜΣ «Ειδική Αγωγή, 
Εκπαίδευση και Αποκατάσταση» με τίτλο «Ειδική Αγωγή, 
Εκπαίδευση και Αποκατάσταση».

22. Την απόφαση της αριθμ. 1/6.9.2018 συνεδρίασης 
της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας περί της 
2ης τροποποιητικής εισήγησης, κατόπιν αναπομπής του 
ΠΜΣ «Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση» με 
τίτλο «Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση».

23. Το αριθμ. 159988/Ζ1/26.9.2018 έγγραφο του Υπουρ-
γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, περί δημο-
σίευσης σε ΦΕΚ της απόφασης Επανίδρυσης του ΠΜΣ.

24. Το αριθμ. 138728/Ζ1/24.8.2018 έγγραφο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
σχετικά μη τη μη υποχρέωση καταβολής παραβόλων 
εκ μέρους των υποψηφίων φοιτητών των ΠΜΣ.

25. Την απόφαση της αριθμ. 11/28.3.2019 συνεδρία-
σης της Συνέλευσης του Τμήματος Εκπαιδευτικής και 
Κοινωνικής Πολιτικής για την 3η τροποποίηση του προ-



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ53120 Τεύχος B’ 4638/17.12.2019

ϋπολογισμού του ΠΜΣ «Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και 
Αποκατάσταση».

26. Την απόφαση της αριθμ. 6/24.4.2019 συνεδρίασης 
της Επιτροπής Μεταπτυχιακών σπουδών του Πανεπι-
στημίου Μακεδονίας περί της 3ης τροποποίησης του 
προϋπολογισμού του ΠΜΣ «Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση 
και Αποκατάσταση».

27. Την απόφαση της αριθμ. 20/13.05.2019 συνεδρί-
ασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
περί της 3ης τροποποίησης του προϋπολογισμού του 
ΠΜΣ «Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση».

28. Το αριθμ. 98414/Ζ1/19.09.2019 έγγραφο του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σχετικά 
με την αναπομπή απόφασης ίδρυσης του ΠΜΣ «Ειδική 
Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση»., σε εφαρμογή 
των διατάξεων του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)

29. Την απόφαση της αριθμ. 1/02.09.2019 συνεδρία-
σης της Συνέλευσης του Τμήματος Εκπαιδευτικής και 
Κοινωνικής Πολιτικής για 4η τροποποιητική εισήγηση, 
κατόπιν αναπομπής του ΠΜΣ «Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευ-
ση και Αποκατάσταση».

30. Την απόφαση της αριθμ. 1/12.09.2019 συνεδρία-
σης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών σπουδών του Πα-
νεπιστημίου Μακεδονίας περί της 4ης τροποποιητικής 
εισήγησης, κατόπιν αναπομπής του ΠΜΣ «Ειδική Αγωγή, 
Εκπαίδευση και Αποκατάσταση».

31. Την απόφαση της αριθμ. 2/16.9.2019 συνεδρίασης 
της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας περί της 
4ης τροποποιητικής εισήγησης, κατόπιν αναπομπής του 
ΠΜΣ «Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση», το 
αριθμ. 313/17.9.2019 έγγραφο του Πρύτανη του Πανε-
πιστημίου Μακεδονίας, με το οποίο διαβιβάζεται στην 
αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων το απόσπασμα πρακτικού της ανωτέ-
ρω συνεδρίασης της Συγκλήτου και το γεγονός ότι μέχρι 
σήμερα δεν ελήφθη καμία σχετική απάντηση.

32. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού 
και του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Μακεδο-
νίας, αποφασίζουμε:

Την επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής 
Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών 
Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονί-
ας, με τίτλο «Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατά-
σταση» (Master of Science in “Special Education and 
Rehabilitation”) ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής της 
Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τε-
χνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας θα επανιδρύσει 
και θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 
το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ει-
δική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση» (Master 
of Science in “Special Education and Rehabilitation”), 
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις 
διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Το Πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο τη διερεύνηση, 
ανάπτυξη, προσαρμογή και διάχυση σύγχρονων προ-
σεγγίσεων της ειδικής αγωγής, της εκπαίδευσης και 
της αποκατάστασης ειδικών ομάδων του πληθυσμού 
των ατόμων με αναπηρίες και/ή ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες. Ιδιαίτεροι σκοποί του προγράμματος είναι οι 
ακόλουθοι:

α) η απόκτηση από τους φοιτητές σύγχρονου τρόπου 
σκέψης αναφορικά με την εκπαιδευτική υποστήριξη 
μαθητών με μη τυπικούς τρόπους μάθησης και προ-
σαρμογής, διαμέσου της αξιοποίησης και εφαρμογής 
ερευνητικά τεκμηριωμένων γνώσεων και δεξιοτήτων

β) η συστηματική εξοικείωση των φοιτητών με τις 
σύγχρονες τάσεις της ειδικής αγωγής, εκπαίδευσης και 
αποκατάστασης ατόμων με οπτική αναπηρία, με ήπιες 
εκπαιδευτικές ανάγκες, με νοητική αναπηρία / πολλα-
πλές αναπηρίες

γ) η κατάρτιση των φοιτητών γύρω από το κομβικής 
σημασίας για την πλήρη κοινωνική συμπερίληψη των 
ατόμων με αναπηρία ζήτημα της μετάβασης στην ενή-
λικη ζωή (επαγγελματική ένταξη και αποκατάσταση, 
ανεξάρτητη διαβίωση κ.λπ.),

δ) η ανάπτυξη εκ μέρους των φοιτητών ικανοτήτων 
και δεξιοτήτων υλοποίησης ερευνητικών σχεδίων και 
προγραμμάτων, διαμέσου των οποίων διασφαλίζεται 
η παραγωγή καινούριας γνώσης στο πεδίο της ειδικής 
αγωγής, καθώς και η επίλυση εξειδικευμένων πρακτικών 
προβλημάτων των μονάδων ειδικής αγωγής.

Οι ειδικότεροι στόχοι του Προγράμματος πραγματώ-
νονται μέσα από το περιεχόμενο του Προγράμματος 
Σπουδών, ήτοι των σχετικών μαθημάτων, της πρακτικής 
άσκησης και της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Άρθρο 3
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών οδηγεί στην 
απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) 
(επιπέδου «Μάστερ») στην Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και 
Αποκατάσταση (Master of Science in Special Education 
and Rehabilitation).

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων 
πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρι-
σμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιού-
χοι τμημάτων ΤΕΙ.

Άρθρο 5
Διάρκεια φοίτησης

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τέσσερα 
(4) εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος που 
απαιτείται για την τυχόν εκπόνηση και υποβολή προς 
κρίση διπλωματικής εργασίας. Ο ανώτατος επιτρεπό-
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μενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών καθορίζεται 
στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. Στον Κανονι-
σμό Μεταπτυχιακών Σπουδών προβλέπονται τα σχετικά 
με τη δυνατότητα μερικής φοίτησης και προσωρινής 
αναστολής των σπουδών σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του 
άρθρου 33 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), ως αυτές τροπο-
ποιήθηκαν και ισχύουν.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών

Για την απονομή του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η παρακολού-
θηση και επιτυχής εξέταση στα κατωτέρω αναφερόμενα 
υποχρεωτικά μαθήματα (Υ), μαθήματα επιλογής (Ε), πρα-
κτική άσκηση (ΠΑ), καθώς και η συγγραφή και εκπόνη-
ση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ), η 
οποία ολοκληρώνεται στο τέταρτο εξάμηνο σπουδών.

Το Α΄ εξάμηνο σπουδών πιστώνεται με τριάντα (30) 
πιστωτικές μονάδες ΠΜ (ECTS), και περιλαμβάνει τρία (3) 
υποχρεωτικά (Υ) μαθήματα και τρία (3) μαθήματα επιλο-
γής (Ε) από τα οποία ο κάθε φοιτητής επιλέγει το ένα (1).

Το Β΄ εξάμηνο σπουδών πιστώνεται με τριάντα (30) 
πιστωτικές μονάδες (ΠΜ), και περιλαμβάνει: α) τρία (3) 
υποχρεωτικά (Υ) μαθήματα, β) την Πρακτική Άσκηση Ι 
(ΠΑ), και γ) την Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Ι 
(ΜΔΕ). Με απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος, ύστερα από 
εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής, δύναται να απο-
φασιστεί η αναστολή διδασκαλίας κάποιου/κάποιων εκ 
των μαθημάτων επιλογής. Η απόφαση αυτή θα πρέπει 
να λαμβάνεται πριν την έναρξη του εξαμήνου και πριν 
τις δηλώσεις μαθημάτων από τους φοιτητές.

Το Γ΄ εξάμηνο πιστώνεται με τριάντα (30) ΠΜ και πε-
ριλαμβάνει την Πρακτική Άσκηση ΙΙ (ΠΑ) και την Μετα-
πτυχιακή Διπλωματική Εργασία ΙΙ (ΜΔΕ).

Το Δ΄ εξάμηνο πιστώνεται με δεκαπέντε (30) ΠΜ και 
περιλαμβάνει τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 
ΙΙΙ (ΜΔΕ).

Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων είναι το παρα-
κάτω:

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Μαθήματα Κορμού
Πιστωτικές
Μονάδες 

(ECTS)

1. Εκπαίδευση μαθητών 
με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες 

στο γενικό σχολείο 
και σε μονάδες ειδικής αγωγής

Υ 8

2. Εκπαίδευση εφήβων και 
νέων ενηλίκων με νοητικές και

αναπτυξιακές αναπηρίες σε 
δεξιότητες αυτοπροσδιορισμού

Υ 8

3. Εκπαίδευση 
και Αποκατάσταση Ατόμων 

με Οπτική Αναπηρία
Υ 8

Μαθήματα επιλογής

(ο φοιτητής επιλέγει ένα από τα 
παρακάτω τρία μαθήματα)

Πιστωτικές 
Μονάδες 

(ECTS)

1. Διδασκαλία ακαδημαϊκών 
και κοινωνικών γνώσεων 

και δεξιοτήτων 
σε μαθητές 

με ήπιες εκπαιδευτικές 
ανάγκες

Ε 6

2. Διδασκαλία λειτουργικών 
ακαδημαϊκών και 

κοινωνικών γνώσεων 
και δεξιοτήτων 

σε μαθητές 
με νοητική αναπηρία ή/ και 

πολλαπλές αναπηρίες

Ε 6

3. Παραγωγή Απτικού 
και Απτικο-ακουστικού 

Εκπαιδευτικού Υλικού για Άτομα 
με Πρόβλημα Όρασης

Ε 6

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Μαθήματα Κορμού
Πιστωτικές 
Μονάδες 

(ECTS)

1. Μεθοδολογία Έρευνας 
και Στατιστική Υ 7

2. Εκπαίδευση των Ατόμων με 
Αναπηρία ή/και 

Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες 
με τη Χρήση 

Υποστηρικτικής Τεχνολογίας

Υ 7

3. Πρόσβαση 
των Ατόμων με Αναπηρία 

ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές 
Ανάγκες 

στην Εργασία

Υ 7

Πιστωτικές 
Μονάδες 

(ECTS)

Πρακτική Άσκηση Ι: 
Σχεδιασμός και 

πιλοτική εφαρμογή
εκπαιδευτικών 

παρεμβατικών προγραμμάτων 
σε άτομα με αναπηρία 

ή/και 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

ΠΑ 4
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Πιστωτικές 
Μονάδες 

(ECTS)

Μεταπτυχιακή διπλωματική 
εργασία Ι: 

Προσδιορισμός θέματος, 
ανασκόπηση βιβλιογραφίας

ΜΔΕ 5

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Πιστωτικές 
Μονάδες 

(ECTS)

Πρακτική Άσκηση ΙΙ: 
Υλοποίηση και αποτίμηση 

εκπαιδευτικών παρεμβατικών 
προγραμμάτων σε άτομα 
με αναπηρία ή/και ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες

ΠΑ 25

Πιστωτικές 
Μονάδες 

(ECTS)

Μεταπτυχιακή διπλωματική 
εργασία ΙΙ: 

Kαθορισμός εργαλείων και 
διαδικασιών, ολοκλήρωση 

ερευνητικής πρότασης, 
υλοποίηση έρευνας

ΜΔΕ 5

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Πιστωτικές 
Μονάδες 

(ECTS)

Μεταπτυχιακή διπλωματική 
εργασία ΙΙΙ: 

Συγκέντρωση και ανάλυση 
δεδομένων - συγγραφή και 
παρουσίαση διπλωματικής 

εργασίας

ΜΔΕ 30

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 
(ECTS) 120

Οποιαδήποτε τροποποίηση που αφορά στα μαθήματα 
(π.χ. τίτλος, περιεχόμενο, ιδιότητα, εξάμηνο διδασκαλίας) 
θα γίνεται με αποφάσεις των οργάνων διοίκησης του 
ΠΜΣ και θα περιλαμβάνεται στον κανονισμό Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Τα μαθήματα θα διεξάγονται με πρότυπες μορφές εκ-
παίδευσης που συνδυάζουν: 

α) δια ζώσης μαθήματα, εργαστήρια και σεμινάρια και 
β) εξ αποστάσεως μαθήματα, με τη χρήση σύγχρονων 

και ασύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας - μέσω ηλεκτρο-
νικής πλατφόρμας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας - που 

δεν θα ξεπερνάν το 35% του συνόλου των μαθημάτων, 
όπως ορίζεται στο ν. 4485/2017 άρθρο 30 παράγραφος 3.

Άρθρο 7
Γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος 
Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η 
ελληνική.

Η γλώσσα εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας 
δύναται να είναι διάφορη της ελληνικής, εφόσον αυτό 
προβλέπεται στον Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Μ.Σ.

Άρθρο 8
Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ΄ ανώτατο 
όριο σε ενενήντα (90) κατ΄ έτος.

Άρθρο 9
Προσωπικό

Οι διδάσκοντες στο Π.Μ.Σ. θα 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 σύμφω-
να 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 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 
του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

Με την επιφύλαξη της παρ.  1 του άρθρου 36 του
ν. 4485/2017, η Συνέλευση του Τμήματος αξιολογεί τις 
ανάγκες του Π.Μ.Σ. σε διδακτικό προσωπικό και, εφόσον 
τα υφιστάμενα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., αφυ-
πηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. και οι διδάσκοντες σύμφωνα 
με το π.δ. 407/1980 ή το άρθρο 19 του ν. 1404/1983 ή την 
παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, δεν επαρκούν, με 
αιτιολογημένη απόφασή της δύναται να αποφασίσει την 
ανάθεση διδακτικού έργου σε μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημά-
των του ιδίου Α.Ε.Ι ή την πρόσκληση μελών Δ.Ε.Π. άλλων 
Α.Ε.Ι ή ερευνητών από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 
13Α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), συμπεριλαμβανομένων 
των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και 
του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας 
Αθηνών ή νέες προσλήψεις/συμβάσεις σύμφωνα με τις 
ανωτέρω διατάξεις.

Οι διοικητικές ανάγκες του Τμήματος θα εξυπηρετού-
νται από τη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Προγράμματος, η οποία στελεχώνεται από διοικητικό 
προσωπικό, το οποίο προσλαμβάνεται κατόπιν σχετικής 
προκηρύξεως.

Άρθρο 10
Υλικοτεχνική Υποδομή

Η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος 
και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας θα καλύπτει τις ανά-
γκες λειτουργίας του Προγράμματος (κατάλληλη κτιρια-
κή υποδομή, βιβλιοθήκη, οπτικοακουστικά μέσα, Η/Υ). 
Επιπλέον για τη στήριξη της διδασκαλίας είναι διαθέσιμο 
το εργαστήριο Πληροφορικής το οποίο λειτουργεί στο 
Τμήμα, διαθέτει σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα επικοινω-
νίας και είναι διαθέσιμο για χρήση και εκτός των προ-
γραμματισμένων ωρών. Οι ανάγκες του Προγράμματος 
για σπουδαστήριο καλύπτονται από τους χώρους της 
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Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος. Στη διδασκαλία 
και την παρουσίαση μαθημάτων χρησιμοποιούνται σε 
μεγάλο βαθμό ΤΠΕ, ενώ το ίδιο ισχύει και στην επικοι-
νωνία των φοιτητών με τον διδάσκοντα.

Άρθρο 11
Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 
2024 - 2025 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του 
άρθρου 32 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 12
Αναλυτικός Προϋπολογισμός

Το πρόγραμμα θα είναι αυτοχρηματοδοτούμενο. Η 
κάλυψη των λειτουργικών εξόδων θα στηρίζεται σε δω-
ρεές, παροχές, κληροδοτήματα, χορηγίες, πόρους από 
ερευνητικά προγράμματα, μέρος των εσόδων του ΕΛΚΕ, 
πλεονάσματα, τέλη φοίτησης και κάθε άλλη νόμιμη πηγή. 
Ο προϋπολογισμός λειτουργίας του κάθε διετούς κύ-
κλου, για αριθμό εισακτέων ίσο με 72 άτομα, ανέρχεται 
στο ποσό των 225.000,00 ευρώ και αναλύεται σε κατη-
γορίες εσόδων και δαπανών ως εξής:

ΕΣΟΔΑ Ποσό σε €

1
Τέλη φοίτησης: 50 φοιτητές 

*4500 € (72 φοιτητές - 
30% υποτροφίες = 50 φοιτητές)

225.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 225.000,00 €

ΔΑΠΑΝΕΣ Ποσό σε €

1 Δαπάνες εξοπλισμού και 
δαπάνες λογισμικού 5.000,00 €

2 Δαπάνες αναλωσίμων 1.000,00 €

3

Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού 
προσωπικού των Α.Ε.Ι. και 
ερευνητικών κέντρων και 

ινστιτούτων που συμμετέχουν 
στην οργάνωση του Π.Μ.Σ., 

Αμοιβές έκτακτου διδακτικού 
προσωπικού των Α.Ε.Ι. που 

συμμετέχουν στην οργάνωση 
του Π.Μ.Σ., Αμοιβές διδασκαλίας 

προσωπικού της παρ. 5 του 
άρθρου 36 του ν. 4485/2017

111.300,00 €

4 Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής 
υποστήριξης 34.000,00 €

5

Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως 
έξοδα δημοσιότητας-προβολής, 

αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, 
οργάνωσης συνεδρίου

6.200,00 €

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (70%) 157.500,00 €

6

Λειτουργικά έξοδα Ιδρύματος 
(30%) με προτεραιότητα στην 

κάλυψη των αναγκών των Π.Μ.Σ. 
που λειτουργούν χωρίς τέλη 

φοίτησης.

67.500,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 225.000,00 €

Άρθρο 13
Τέλη Φοίτησης

Τα λειτουργικά έξοδα του Π.Μ.Σ. δεν αναμένεται να 
καλυφθούν από τις άλλες πιθανές, σύμφωνα με το νόμο 
πηγές χρηματοδότησης, οπότε είναι αναγκαίο να κα-
λυφθούν από τέλη φοίτησης. Συγκεκριμένα, δεν ανα-
μένεται να υπάρξει χρηματοδότηση του Π.Μ.Σ. μέσω 
δωρεών, παροχών, κληροδοτημάτων, χορηγιών, κτλ. 
Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία το 30% του αρχικού 
προϋπολογισμού παρακρατείται από το Πανεπιστήμιο 
ενώ ένα επιπλέον 30% επιστρέφεται στους φοιτητές με 
τη μορφή υποτροφιών (με εισοδηματικά κριτήρια). Συ-
νυπολογίζοντας τις παραπάνω κρατήσεις και παροχές 
καθώς και την εύλογη αμοιβή των διδασκόντων για το 
συνολικό διδακτικό τους έργο (διδασκαλία μαθημάτων 
εργαστήρια, επίβλεψη μεταπτυχιακών διατριβών, επί-
βλεψη πρακτικής άσκησης), το πρόγραμμα είναι βιώσιμο 
οικονομικά και επιτυγχάνει νεκρό σημείο (break even) με 
μέσο κόστος ανά φοιτητή (που δεν λαμβάνει υποτροφία) 
τις 4.500 ευρώ, εφόσον δεν υπάρχει άλλη χρηματοδότη-
ση. Όταν προκύπτουν εναλλακτικές πηγές εσόδων όπως 
προαναφέρθηκαν (χορηγίες, κληροδοτήματα, χρημα-
τοδότηση από προγράμματα, έκτακτη χρηματοδότηση 
από ΕΛΚΕ κ.λπ.) τότε θα υπάρχει και ανάλογη υποχρεωτι-
κή μείωση του τέλους φοίτησης επιστρέφοντας το ποσό 
της χρηματοδότησης στους φοιτητές με τη μορφή εκ-
πτώσεων. Στην περίπτωση που ο αριθμός των εισακτέων 
φοιτητών είναι μικρότερος από 72 θα υπάρχει ανάλογη 
αναγκαστική μείωση της αμοιβής των διδασκόντων για 
το συνολικό διδακτικό τους έργο.

Άρθρο 14
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δεν αναφέρονται στην παρούσα απόφα-
ση θα ρυθμίζονται από τον κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 27 Νοεμβρίου 2019

Ο Πρύτανης

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΤΡΑΝΙΔΗΣ   

Ι

 Αριθμ. απόφ. 21  (4)
Καθορισμός γνωστικών αντικειμένων των με-

λών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού της 

Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθηνών. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 
ΑΘΗΝΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 3432/2006 (Α΄ 14).
2. Τις διατάξεις της παρ. 4 του αρθρ. 20 του ν. 4452/2017 

(ΦΕΚ 17/Α΄/15.02.2017).
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3. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 27 του ν. 4386/ 
2016 (ΦΕΚ 83/A΄/11.05.2016).

4. Την αριθμ. 126603/Ζ2/29.07.2016 εγκύκλιο της Ανα-
πληρώτριας Υπουργού Παιδείας.

5. Το ΦΕΚ 1091/Γ΄/3.11.2017.
6. Το ΦΕΚ 180/Γ΄/22.02.2018.
7. Το ΦΕΚ 887/Γ΄/07.08.2018.
8. Το ΦΕΚ 102/Γ΄/08.06.2019.
9. Τις αιτήσεις των μελών ΕΔΙΠ της ΑΕΑΑ για καθορισμό 

των γνωστικών τους αντικειμένων.
10. Το πρακτικό 7/12.02.2019 του Α.Σ. της ΑΕΑΑ (θέμα 

3ο: «Γνωστικά αντικείμενα των μελών ΕΔΙΠ της ΑΕΑΑ»)
του Α.Σ. της Α.Ε.Α.Α.

11. Τη διαπιστωτική πράξη με αριθμ. 12/12.06.2019 
του Προέδρου του Α.Σ. της ΑΕΑΑ.

12. Τη διαπιστωτική πράξη με αριθμ. 13/12.06.2019 
του Προέδρου του Α.Σ. της ΑΕΑΑ.

13. Το πρακτικό 14/26.11.2019 του Α.Σ. της ΑΕΑΑ.
14. Τα στοιχεία των προσωπικών μητρώων των εκπαι-

δευτικών.
15. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 

δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, διαπι-
στώνουμε ότι τα γνωστικά αντικείμενα των μελών ΕΔΙΠ 
της ΑΕΑΑ καθορίζονται ως ακολούθως:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
1 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Ιεραποστολική. 
Διαπολιτιστική Χριστιανική 
μαρτυρία και διάλογος

2 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ

Βυζαντινή αρχαιολογία και 
τέχνη

3 ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗΣ

Γενική και σύγχρονη φυσική, 
εφαρμοσμένη σε πειράματα 
τεχνολογίας αιχμής

4 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΤΣΑΛΑΣ 1.  Φασματοσκοπικές - 
Φυσικοχημικές μέθοδοι 
στην υπηρεσία της 
επιστήμης υλικών

2.  Διδακτική χημείας 
περιβάλλοντος κι 
αειφόρου ανάπτυξης

5 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΚΗ Οργανική χημεία και 
βιοχημεία

6 ΕΙΡΗΝΗ 
ΤΣΙΜΠΟΥΚΙΔΟΥ

Διδακτική της τέχνης

7 ΝΕΛΛΗ-
ΠΗΝΕΛΟΠΗ 
ΚΟΝΤΟΠΑΝΝΗ

Ψυχολογία των εφήβων

8 ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ 
ΠΛΑΤΥΠΟΔΗΣ

Αρχαία ελληνική φιλοσοφία

9 ΚΛΕΙΩ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ Γραφίστικη επικοινωνία, 
σχεδιασμός και 
πολυμέσα

10 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Συντήρηση έργων 
τέχνης και διοίκηση 
μουσείων

11 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΝΟΥ Αγγλικά

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Νέα Κηφισιά, 27 Νοεμβρίου 2019

Ο Πρόεδρος

ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΠΑΠΑΡΙΔΗΣ   

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(5)
 Στην 347/17/17.10.2019 καταλογιστική πράξη του 

προϊσταμένου του Γ΄ Τελωνίου Ε.Φ.Κ Θεσσαλονίκης που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4179/τ. Β΄/18.11.2019, διορθώ-
νεται στο θέμα αυτής:

το εσφαλμένο: «(επ) GHAFOOR (ov) AZHAR του ABDUL 
και της NASEEM»

στο ορθό: «(επ) GUJJAR (ov) ALI AQIB του GULZAR 
AHMED και της AZRA». 

 (Από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων)   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02046381712190008*


		2019-12-17T17:43:15+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




