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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ένταξη της Βιργινίας Μπαλαφούτα σε θέση Ε.ΔΙ.Π. 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών.

2 Ένταξη του Νικόλαου Πουλάκη σε θέση Ε.ΔΙ.Π. 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών.

3 Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο: «Σχεδιασμός και Διαχείριση 
Βιώσιμων Υποδομών και Συστημάτων» του Τμή-
ματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών 
της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

4 Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο: «Υδατικοί Πόροι» του Τμήμα-
τος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών της 
Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης.

5 Ίδρυση του Διιδρυματικού Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Φυσικές Μέθοδοι 
Διάγνωσης Φθοράς Υλικών Πολιτιστικής Κληρο-
νομίας» μεταξύ των Τμημάτων Χημείας (επισπεύ-
δον), Φυσικής και Γεωλογίας της Σχολής Θετικών 
Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης και το Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκ-
κλησιαστικών Κειμηλίων της Ανώτατης Εκκλησια-
στικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης.

6 Ένταξη της Σοφίας Μανούση, υπαλλήλου με σχέ-
ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
(ΙΔΑΧ), Κατηγορίας ΠΕ ειδικότητας Νηπιαγωγών, 
σε θέση Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσω-
πικού (ΕΤΕΠ), Κατηγορίας ΠΕ του Παιδαγωγικού 
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής 
Επιστημών Αγωγής του Δημοκρίτειου Πανεπιστη-
μίου Θράκης. 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. πράξης 1081 (1)
  Ένταξη της Βιργινίας Μπαλαφούτα σε θέση 

Ε.ΔΙ.Π. του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-

πιστημίου Αθηνών.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:
  1. Τις διατάξεις του αρθ. 15 παρ. 15θ του ν. 4485/2017 

(ΦΕΚ 114 Α’) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατά-
ξεις», του αρθ. 29 και του αρθ. 79 παρ. 3 περ. δ του ν. 4009/
2011 (ΦΕΚ 195 Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά-
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως αντικαταστάθηκε 
με την παρ. 21 του άρθ. 39 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 
Α΄) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
και λοιπές διατάξεις» καθώς και τις διατάξεις του αρθ. 27 
του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 Α΄) «Ρυθμίσεις για την έρευνα 
και άλλες διατάξεις».

2. Το άρθ. 68 παρ. 3 περ. 5 του ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32 
Α΄) «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην 
εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους 
τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και 
προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 118/1-5-2002 
«Βαθμολογική και μισθολογική κατάσταση και εξέλιξη 
των μελών του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού 
Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 99/2002 τ. Α΄).

4. Την αριθμ. 126603/Ζ2/29-7-2016 διευκρινιστική 
εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ «Οδηγίες σχετικά με την υλοποίηση 
και την εφαρμογή των περιεχομένων στο άρθρο 27 και 
στο άρθρο 64 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α΄83) "Ρυθμίσεις 
για την έρευνα και άλλες διατάξεις» που αφορούν στις 
κατηγορίες προσωπικού Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π."».

5. Την αριθμ. 138247/Β2/6-11-2012 απόφαση του 
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Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού 
και Αθλητισμού με την οποία μετατάχθηκε η Βιργινία 
Μπαλαφούτα, υπάλληλος του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου Αορίστου Χρόνου, με οργανική θέση κατηγο-
ρίας ΠΕ ειδικότητας Διοικητικού, στο Ίδρυμά μας στην 
ίδια ΠΕ κατηγορία και ειδικότητα Διοικητικού και με την 
ίδια σχέση εργασίας, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέ-
σης που κατέχει, για υπηρεσιακούς λόγους (ΦΕΚ 1210/
τ.Γ΄/14-11-2012).

6. Την αριθμ. 18/20-9-2016 αίτηση για ένταξη σε θέση 
Ε.ΔΙ.Π. της Βιργινίας Μπαλαφούτα, υπαλλήλου του Τμή-
ματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών 
Σπουδών με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Αορίστου 
Χρόνου, κατόχου διδακτορικού διπλώματος με γνωστι-
κό αντικείμενο συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα που 
θεραπεύει το Τμήμα.

7. Το αριθμ. 210/18-11-2016 έγγραφο του Κοσμήτορα 
της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του 
Ιδρύματός μας, περί ορισμού Τριμελούς Εισηγητικής Επι-
τροπής για την ένταξη της Βιργ. Μπαλαφούτα σε θέση 
Ε.ΔΙ.Π.

8. Την από 7-3-2017 εισήγηση της Τριμελούς Ειση-
γητικής Επιτροπής που ορίσθηκε από τον Κοσμήτορα 
της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του 
Ιδρύματος για την ως άνω ένταξη.

9. Την από 13-3-2017 απόφαση της Κοσμητείας της 
Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, με την 
οποία εγκρίθηκε η ένταξη της Βιργ. Μπαλαφούτα σε 
θέση Ε.ΔΙ.Π. και διαπιστώθηκε ότι το γνωστικό αντικεί-
μενο της διδακτορικής διατριβής της είναι συναφές με 
τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το Τμήμα.

10. Το αριθμ. 499/23-3-2017 έγγραφο της Κοσμητείας 
της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών.

11. Την από 7-11-2017 απόφαση της Πανεπιστημιακής 
Συγκλήτου περί μεταφοράς μιας κενής οργανικής θέσης 
Ε.ΔΙ.Π. στο Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων 
Ασιατικών Σπουδών για την ένταξη της Βιργ. Μπαλα-
φούτα.

12. Την αριθμ. 2018000874/16-1-2018 βεβαίωση της 
Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Ιδρύματός μας.

13. Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου της υπαλ-
λήλου.

14. Το αριθμ. 43360/Β1/15-3-2018 έγγραφο της Γενι-
κής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Την ένταξη και την αυτοδίκαιη μετατροπή της θέσης 
της Βιργινίας Μπαλαφούτα του Γεωργίου, υπαλλήλου με 
σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, 
ΠΕ Διοικητικού του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και 
Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών, κατόχου διδακτορικού 
διπλώματος με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές 
με τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το Ίδρυμα, 
σε κενή οργανική θέση της προβλεπόμενης στο άρθ. 
29 του ν. 4009/2011 κατηγορίας μέλους Εργαστηρια-
κού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Ιδρύματος, 
ΠΕ κατηγορίας Α΄ βαθμίδας, με αντίστοιχη κατάργηση 
της θέσης που κατείχε επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.

Η εντασσόμενη υπάλληλος κατανέμεται στο Τμήμα 

Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπου-
δών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών 
του Ιδρύματος.

Με την παρούσα πράξη ανακαλείται η αριθμ. 901/
8-2-2018 όμοια, λόγω εκδόσεως του αριθμ. 43360/
Β1/15-3-2018 εγγράφου της Γενικής Διεύθυνσης Οικο-
νομικών του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων: 3800/29-5-2018).

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 24 Απριλίου 2018

O Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

Αριθμ. πράξης 1091 (2)
    Ένταξη του Νικόλαου Πουλάκη σε θέση Ε.ΔΙ.Π. 

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημί-

ου Αθηνών.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του αρθ. 15 παρ. 15 θ του ν. 4485/2017 

(ΦΕΚ 114 Α’) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατά-
ξεις», του αρθ. 29 και του αρθ. 79 παρ. 4 του ν. 4009/2011 
(ΦΕΚ 195 Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιό-
τητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» και τις διατάξεις του αρθ. 27 
του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 Α΄) «Ρυθμίσεις για την έρευνα 
και άλλες διατάξεις».

2. Το άρθ. 68 παρ. 3 περ. 2 του ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32 
Α΄) «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην 
εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους 
τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και 
προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 4452/
2017 «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού 
Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας 
και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 118/1-5-2002 
«Βαθμολογική και μισθολογική κατάσταση και εξέλιξη 
των μελών του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού 
Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 99/2002 τ. Α΄).

5. Το αριθμ. 59950/Ζ2/6-4-2017 έγγραφο του Υπουρ-
γού Παιδείας «Οδηγίες σχετικά με την υλοποίηση και 
την εφαρμογή των περιεχομένων στο άρθρο 20 του 
ν. 4452/2017 (Α΄ 17) διατάξεων, που αφορούν στις κατη-
γορίες προσωπικού Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των Ανώτα-
των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Χώρας».

6. Την αριθμ. 2440/25-2-2016 πρυτανική πράξη διο-
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ρισμού του Ν. Πουλάκη σε κενή οργανική θέση μέλους 
Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) 
κατηγορίας Π.Ε. και βαθμίδας Δ΄ του Τμήματος Μουσι-
κών Σπουδών (ΦΕΚ. 331/11.4.2016, τ.Γ΄).

7. Την αριθμ. 1015/18-4-2016 αίτηση για ένταξη σε 
θέση Ε.ΔΙ.Π. του Ν. Πουλάκη, μέλους Ε.Τ.Ε.Π. κατηγορίας 
Π.Ε. του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, κατόχου διδα-
κτορικού διπλώματος με γνωστικό αντικείμενο συναφές 
με τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το Ίδρυμα.

8. Το αριθμ. 1126/12.5.2016 έγγραφο της Κοσμήτορα 
της Φιλοσοφικής Σχολής του Ιδρύματος, περί ορισμού 
Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την ένταξη, του Ν. 
Πουλάκη σε θέση Ε.ΔΙ.Π.

9. Την από 16-5-2016 εισήγηση της Τριμελούς Εισηγη-
τικής Επιτροπής που ορίσθηκε από τον Κοσμήτορα της 
Φιλοσοφικής Σχολής του Τμήματος Μουσικών Σπουδών 
του Ιδρύματος για την ως άνω ένταξη.

10. Την από 9-6-2016 απόφαση της Κοσμητείας της 
Φιλοσοφικής Σχολής, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη 
του Ν. Πουλάκη σε θέση Ε.ΔΙ.Π. και διαπιστώθηκε ότι το 
γνωστικό αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής του 
είναι συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει 
το Ίδρυμα.

11. Το αριθμ. 1206/10.6.2016 έγγραφο της Κοσμητείας 
της Φιλοσοφικής Σχολής.

12. Την από 7-11-2017 απόφαση της Πανεπιστημιακής 
Συγκλήτου περί μεταφοράς μιας κενής οργανικής θέσης 
Ε.ΔΙ.Π. στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών για την ένταξη 
του Ν. Πουλάκη.

13. Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του υπαλ-
λήλου.

14. H αριθμ. 2018000869/16.1.2018 βεβαίωση της 
Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος.

15. Το αριθμ. 43363/Β1/15-3-2018 έγγραφο της Γενι-
κής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Την ένταξη και την αυτοδίκαιη μετατροπή της θέσης 
του Νικολάου Πουλάκη του Εμμανουήλ, μέλους Ειδικού 
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) κατηγο-
ρίας Π.Ε. βαθμίδας Δ΄ του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, 
σε κενή οργανική θέση της προβλεπόμενης στο αρθ. 29
του ν. 4009/2011 κατηγορίας μέλους Εργαστηριακού 
Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Ιδρύματος, Π.Ε. 
κατηγορίας βαθμίδας Γ΄, με αντίστοιχη κατάργηση της 
θέσης που κατείχε, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.

Ο εντασσόμενος υπάλληλος κατανέμεται στο Τμήμα Μου-
σικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Ιδρύματος.

Με την παρούσα πράξη ανακαλείται η αριθμ. 899/
8-2-2018 όμοια, λόγω εκδόσεως του αριθμ. 43363/
Β1/15-3-2018 εγγράφου της Γενικής Διεύθυνσης Οικο-
νομικών του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων: 3800/29.5.2018).

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 25 Απριλίου 2018 

O Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Αριθμ. 27541 (3)
    Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών με τίτλο: «Σχεδιασμός και Διαχείριση 

Βιώσιμων Υποδομών και Συστημάτων» του Τμή-

ματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών 

της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πα-

νεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(Αριθμ. συνεδρίασης 2958/12&13.4.2018)

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργά-

νωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμί-
σεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει και ιδίως των άρθρων 32 και 85 παρ. 2α.

2. Την υπουργική απόφαση με αριθμ. 216772/Ζ1/
8-12-2017 (ΦΕΚ 4334/τ. Β΄/12-12-2017): «Τρόπος κατάρ-
τισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και 
της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μετα-
πτυχιακών Σπουδών».

3. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμ.: α) 163204/
Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων 
του ν. 4485/2017 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών 
σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-Λοι-
πά θέματα», β) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινίσεις 
σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114), και γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22-12-2017 
«Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄114) 
για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών», δ) 22879/Ζ1/9-
2-2018 «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α΄114)», ε) 26407/Ζ1/15-2-2018 «Ίδρυση – Επανίδρυ-
ση ΠΜΣ σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α΄114)», και στ) 45070/Ζ1/19-3-2018 «Κοινοποίηση δια-
τάξεων του ν. 4521/2018 (Α΄38) "Ίδρυση Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις"».

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 
14 και 15 (ΦΕΚ 189/τ. Α’/2.8.2005) «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα δι-
πλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης με αριθμ. 
Φ.5/89656/Β3/13-8-2007 (ΦΕΚ 1466/τ. Β΄/13-8-2007): 
«Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώ-
ρευσης Πιστωτικών Μονάδων».

6. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Αγρο-
νόμων και Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής 
Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
(συνεδρίαση με αριθμ. 7/19-12-2017).

7. Τη θετική εισήγηση με αριθμ. 20160/12-4-2018 της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών, αποφασίζουμε:

Την ίδρυση και λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 
2018-2019 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών 
της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκη με τίτλο: «Σχεδιασμός και Διαχείριση 
Βιώσιμων Υποδομών και Συστημάτων», ως ακολούθως:
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Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών της 
Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ οργανώνει και λειτουργεί 
από ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών με τίτλο: «Σχεδιασμός και Διαχείριση 
Βιώσιμων Υποδομών και Συστημάτων», σύμφωνα με 
τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του 
ν. 4485/2017 (Α΄114), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Π.Μ.Σ.) είναι ο σχεδιασμός του χώρου και εντός 
αυτού η ανάπτυξη και η λειτουργία βασικών συστημά-
των (φυσικών και ανθρωπογενών), και ειδικότερα των 
συστημάτων μεταφορών, περιβάλλοντος και υδατικών 
πόρων με ιδιαίτερη αναφορά στην ποιοτική διάσταση 
της θεώρησης τόσο της διαχείρισης των φυσικών πόρων 
όσο και των συστημάτων μεταφορών. Κυρίαρχο στοιχείο 
του προγράμματος είναι η συνδυαστική θεώρηση των 
επιμέρους επιστημονικών περιοχών, στοιχείο που απο-
τελεί και το ζωτικό συστατικό του ολοκληρωμένου χώ-
ρου του αναπτυξιακού προγραμματισμού. Παράλληλα 
παρέχει πρόσθετες γνώσεις στην επεξεργασία, ανάλυση 
και σύνθεση δεδομένων με την εφαρμογή των κατάλ-
ληλων μεθόδων της στατιστικής αλλά και της χρήσης 
των ηλεκτρονικών υπολογιστών μέσω κατάλληλου προ-
γραμματισμού.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση των αποφοί-
των ΑΕΙ στη συνδυαστική θεώρηση βασικών γνώσεων 
τεχνικών αντικειμένων, καθώς και στην εξειδίκευση σε 
συγκεκριμένες επιστημονικές περιοχές με αναφορά στις 
τελευταίες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις. 
Επίσης, η ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στη θεώρηση 
σύνθετων προβλημάτων που σχετίζονται με την αξιοποί-
ηση των φυσικών πόρων και την εξυπηρέτηση βασικών 
αναγκών της κοινωνίας, με έμφαση στην επιστημονική, 
τόσο ποσοτική όσο και ποιοτική, θεώρηση των βασικών 
συστατικών του ολοκληρωμένου αναπτυξιακού σχεδι-
ασμού και προγραμματισμού. Τέλος, σκοπός είναι και η 
υποστήριξη της συνολικής προσπάθειας της ελληνικής 
πολιτείας στη διαμόρφωση προοπτικών για τη βελτίωση 
της ποιότητας της ζωής των πολιτών με όρους διάρκειας.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) με τίτλο:«Σχεδιασμός και Διαχείριση Βιώσιμων 
Υποδομών και Συστημάτων».

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο ΠΜΣ «Σχεδιασμός και Διαχείριση Βιώσιμων Υπο-
δομών και Συστημάτων» μπορούν να γίνουν δεκτοί Δι-
πλωματούχοι Μηχανικοί των Πανεπιστημίων της ημε-
δαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της 
αλλοδαπής. Επίσης μπορούν να γίνουν δεκτοί πτυχιούχοι 
Θετικών και Οικονομικών Επιστημών από Πανεπιστήμια 
της ημεδαπής ή ομοταγή αναγνωρισμένα ιδρύματα της 
αλλοδαπής και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνω-
στικού αντικειμένου.

Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών 
Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος 
σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής 
δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανι-
σμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρη-
σης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α' 80).

Επίσης μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ που 
είναι κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ 
της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής 
μπορούν μετά από αίτησή τους να εγγραφούν ως υπε-
ράριθμοι (ένας κατ’ έτος) στο ΠΜΣ «Σχεδιασμός και Δια-
χείριση Βιώσιμων Υποδομών και Συστημάτων» εφόσον 
το αντικείμενο του τίτλου σπουδών και του έργου που 
επιτελούν στο ΑΠΘ είναι συναφές με το ΠΜΣ.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια σπουδών

Το πρόγραμμα χαρακτηρίζεται εντατικό διάρκειας 
ενός έτους (2 εξάμηνα και θερινή περίοδος).

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών Δ.Μ.Σ. είναι 75. Το αναλυτικό πρόγραμμα 
μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

Α΄ Εξάμηνο

α/α Μάθημα Kωδ. Μαθ. ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS

1 Οικονομικές και Περιβαλλοντικές Διαστάσεις του Χώρου ΥΠ0101 Y 7,5

2 Ποιότητα Υδατικών Πόρων και Διαχείριση Περιβάλλοντος ΥΠ0102 Y 7,5
3 Αρχές Σχεδιασμού και Λειτουργίας Συστημάτων Μεταφορών ΥΠ0103 Y 7,5

4 Πολιτικές Κοινωνικής και Οικονομικής Ανάπτυξης: 
Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα

ΥΠ0104 Y 7,5

Σύνολο ECTS 30

Β΄ Εξάμηνο

α/α Μάθημα Kωδ. Μαθ. ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS

1 Εφαρμογές Γεωπληροφορικής σε Θέματα Διαχείρισης Υδατικών 
Πόρων

ΥΠ0201 Y 7,5
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2 Αξιολόγηση Έργων και Συστημάτων Μεταφορών ΥΠ0202 Y 7,5

3
Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Σχεδίων, 
Προγραμμάτων και Έργων Υποδομών

ΥΠ0203 Y 7,5

4 Στατιστική και Προγραμματιστικές Εφαρμογές ΥΠ0204 Y 7,5

Σύνολo ECTS 30

Θερινή Περίοδος

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Y 15

Γενικό Σύνολο ECTS 75

Όλα τα μαθήματα του προγράμματος διδάσκονται 
στην Ελληνική γλώσσα.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμ.ς εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται στους 
δέκα (10) μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες ετησίως. Ο 
τρόπος επιλογής εισακτέων, η διαδικασία και τα κριτήρια 
επιλογής, καθορίζονται στον οικείο Κανονισμό Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών, ο οποίος έχει εγκριθεί από τη Σύγκλητο 
του ΑΠΘ (συνεδρίαση με αριθμ. 2958/12 και13-4-2018) 
και αναφέρονται στην προκήρυξη.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Για την υλοποίηση του ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη 
ΔΕΠ και ΕΔΙΠ του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογρά-
φων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης. Μπορούν να απασχοληθούν και μέλη 
ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, 
καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων και επισκέπτες 
διδάσκοντες (καταξιωμένοι επιστήμονες, ή επιστήμονες 
αναγνωρισμένου κύρους) από την ημεδαπή και την αλ-
λοδαπή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του 
ν. 4485/2017 (Α΄114).

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθεί ο υφι-
στάμενος ηλεκτρονικός και εργαστηριακός εξοπλισμός 
του ΤΑΤΜ - ΑΠΘ και των Εργαστηρίων «Κτηματολογίου 
και Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών», «Σχεδια-
σμού Μεταφορών, Συγκοινωνιακής Τεχνικής και Οδοποι-
ίας» και «Υδραυλικών Έργων και Διαχείρισης Περιβάλλο-
ντος» καθώς και εξειδικευμένα λογισμικά εργαλεία για τη 
μελέτη σύνθετων τεχνικών, πολλάκις πολυπαραμετρικά 
οριζόμενων προβλημάτων.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018 -
2019 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2022 - 2023.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Ο αναλυτικός προϋπολογισμός λειτουργίας κατ΄ έτος 
και για πέντε (5) συνεχή έτη, συμπεριλαμβανομένου του 

αναλυτικού λειτουργικού κόστους του ΠΜΣ, τις πηγές 
χρηματοδότησής του και τους εν γένει πόρους της λει-
τουργίας του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 
και 37 του ν. 4485/2017, έχει ως εξής (σε ευρώ):

ΠΟΣΑ ΣΕ €
Χρηματοδότηση

Προϋπολογισμός ΑΕΙ 6.000,00
Προϋπολογισμός ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
(ΚΑΕ 2421 του ειδικού φορέα 19-250
του προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ.)

4.000,00

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων 
Έρευνας (ΕΛΚΕ) 2.000,00

Συνολικό Ποσό χρηματοδότησης 12.000,00

Κατηγορία Δαπάνης
Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες 
λογισμικού 4.000,00

Δαπάνες αναλωσίμων 2.000,00
Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων 
του Π.Μ.Σ. 1.000,00

Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών 
του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς 1.000,00

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

4.000,00

Συνολικό ποσό δαπανών 12.000,00

Δεν προβλέπονται τέλη φοίτησης για τους μεταπτυχι-
ακούς/ές φοιτητές/τριες του ΠΜΣ.

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, 
θα ρυθμίζονται από τον οικείο Κανονισμό Μεταπτυχια-
κών Σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 21 Ιουνίου 2018.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ
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Αριθμ. 27538 (4)
    Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών με τίτλο: «Υδατικοί Πόροι» του Τμήμα-

τος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών της 

Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπι-

στημίου Θεσσαλονίκης.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(Αριθμ. συνεδρίασης 2958/12 και 13.4.2018)

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργά-

νωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθ-
μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει και ιδίως των άρθρων 32 και 
85 παρ. 2α.

2. Την υπουργική απόφαση με αριθμ. 216772/Ζ1/
8-12-2017 (ΦΕΚ 4334/τ. Β΄/12-12-2017): «Τρόπος κατάρ-
τισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και 
της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μετα-
πτυχιακών Σπουδών».

3. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμ.: α) 163204/
Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων 
του ν. 4485/2017 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών 
σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών - Λοι-
πά θέματα», β) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινίσεις 
σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114)», και γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22-12-2017 
«Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄114) για 
θέματα μεταπτυχιακών σπουδών».

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 
14 και 15 (ΦΕΚ 189/τ. Α’/2.8.2005) «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα δι-
πλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης με αριθμ. 
Φ.5/89656/Β3/13-8-2007 (ΦΕΚ 1466/τ. Β΄/13-8-2007): 
«Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώ-
ρευσης Πιστωτικών Μονάδων».

6. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Αγρο-
νόμων και Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής 
Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
(συνεδρίαση με αριθμ. 7/19-12-2017).

7. Τη θετική εισήγηση με αριθμ. 20160/12 και 
13-4-2018 της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών, 
αποφασίζουμε:

Την ίδρυση και λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 
2018 - 2019 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μη-
χανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη με τίτλο: «Υδατικοί Πόροι», 
ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών της 
Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ οργανώνει και λειτουργεί 
από ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019 Πρόγραμμα Μεταπτυ-

χιακών Σπουδών με τίτλο: «Υδατικοί Πόροι», σύμφωνα με 
τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του 
ν. 4485/2017 (Α΄114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Π.Μ.Σ.) είναι η Εκτίμηση της Ποσότητας και της Ποι-
ότητας των Υδατικών Πόρων, καθώς και ο Σχεδιασμός 
Υδραυλικών Έργων.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η εξειδίκευση των αποφοίτων 
ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) σε επιστημονικές περιοχές 
που σχετίζονται άμεσα με τη διαχείριση των επιφανεια-
κών και υπόγειων υδατικών πόρων καθώς και τον έλεγχο 
της ποιότητάς τους, που αποτελεί απαραίτητη κοινωνι-
κή διεργασία για τη βελτίωση του επιπέδου ζωής των 
πολιτών.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) με τίτλο: «Υδατικοί Πόροι».

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μεταπτυχιακοί/κές φοιτη-
τές/τριες πτυχιούχοι Τμημάτων ή Σχολών Αγρονόμων 
και Τοπογράφων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, 
Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, Μηχανικών Πε-
ριβάλλοντος, καθώς και Τμημάτων Γεωπονίας, Διαχείρι-
σης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ΑΕΙ και λοιπών 
Τμημάτων και Σχολών ΑΕΙ της ημεδαπής και αναγνωρι-
σμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής συναφούς 
γνωστικού αντικειμένου.

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε 
φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου 
από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από 
το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακα-
δημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα 
με το ν. 3328/2005 (Α' 80).

Επίσης μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ που 
είναι κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ 
της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής 
μπορούν μετά από αίτησή τους να εγγραφούν ως υπερά-
ριθμοι (ένας κατ’ έτος) στο ΠΜΣ εφόσον το αντικείμενο 
του τίτλου σπουδών και του έργου που επιτελούν στο 
οικείο Ίδρυμα είναι συναφές με το ΠΜΣ.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια σπουδών

Το πρόγραμμα χαρακτηρίζεται εντατικό διάρκειας 
ενός έτους (2 εξάμηνα και θερινή περίοδος).

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών Δ.Μ.Σ. είναι 75. Το αναλυτικό πρόγραμμα 
μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:
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Α΄ Εξάμηνο

α/α Μάθημα Kωδ. Μαθ. ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS

1 Θεωρία Πιθανοτήτων - Στατιστικές Μέθοδοι ΥΠ0101 Y 7,5

2 Προχωρημένα θέματα Αριθμητικής Ανάλυσης ΥΠ0102 Y 7,5

3 Ποιότητα Υδατικών Πόρων και Διαχείριση 
Περιβάλλοντος ΥΠ0103 Y 7,5

4 Επιφανειακοί Υδατικοί Πόροι ΥΠ0104 Y 7,5

Σύνολο ECTS Α΄Εξαμήνου 30

Β΄ Εξάμηνο

α/α Μάθημα Kωδ. Μαθ. ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS

1 Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
Σχεδίων, Προγραμμάτων και Έργων Υποδομών ΥΠ0201 Y 7,5

2 Διαχείριση Υδατικών Πόρων ΥΠ0202 Y 7,5

3 Εφαρμογές Γεωπληροφορικής σε Θέματα 
Διαχείρισης Υδατικών Πόρων ΥΠ0203 Y 7,5

4 Υπόγειοι Υδατικοί Πόροι ΥΠ0204 Y 7,5

Σύνολο ECTS Β΄ Εξαμήνου 30

Θερινή Περίοδος

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Y 15

Γενικό Σύνολο ECTS 75

Όλα τα μαθήματα του προγράμματος διδάσκονται 
στην Ελληνική γλώσσα.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμ.ς εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτα-
το όριο στους 10 μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες ετησίως.

Ο τρόπος επιλογής εισακτέων, η διαδικασία και τα 
κριτήρια επιλογής, καθορίζονται στον οικείο Κανονισμό 
Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο οποίος έχει εγκριθεί από τη 
Σύγκλητο του ΑΠΘ (συνεδρίαση με αριθμ. 2958/12 και 
13-4-2018) και αναφέρονται στην προκήρυξη.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Για την υλοποίηση του ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη 
ΔΕΠ του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχα-
νικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 
καθώς και μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ή άλλων Πανεπιστημίων 
της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων 
και επισκέπτες διδάσκοντες (καταξιωμένοι επιστήμονες, 
ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους) από την ημε-
δαπή και την αλλοδαπή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 36 του ν. 4485/2017 (Α΄114).

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθεί, ο υφι-
στάμενος ηλεκτρονικός και εργαστηριακός εξοπλισμός 
του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών 
και συγκεκριμένα του Εργαστηρίου Υδραυλικών Έργων 
και Διαχείρισης Περιβάλλοντος, καθώς και εξειδικευμένα 
λογισμικά εργαλεία για τη μελέτη σύνθετων τεχνικών 
προβλημάτων.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018 -
2019 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2022 - 2023.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Ο αναλυτικός προϋπολογισμός λειτουργίας κατ΄ έτος 
και για πέντε (5) συνεχή έτη, συμπεριλαμβανομένου του 
αναλυτικού λειτουργικού κόστους του ΠΜΣ, τις πηγές 
χρηματοδότησής του και τους εν γένει πόρους της λει-
τουργίας του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 
και 37 του ν. 4485/2017, έχει ως εξής (σε ευρώ):
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Χρηματοδότηση Ποσά σε €

Προϋπολογισμός ΥΠΠΕΘ (ΚΑΕ 2421 
του ειδικού φορέα 19-250 
του προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ.)

9.000,00

Δωρεές, Παροχές, Κληροδοτήματα, 
Χορηγίες, Φορέων Δημοσίου Τομέα 1.000,00

Πόροι Ερευνητικών Προγραμμάτων 1.000,00

Πόροι Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή Άλλων Διεθνών Οργανισμών 1.000,00

Κάθε Άλλη Νόμιμη Αιτία 1.000,00

Συνολικό Ποσό χρηματοδότησης 13.000,00

Κατηγορία Δαπάνης Ποσά σε €

Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες 
λογισμικού 3.300,00

Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών 
σε μεταπτυχιακούς φοιτητές 600,00

Δαπάνες αναλωσίμων 1.200,00

Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων 
του Π.Μ.Σ. 1.200,00

Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του 
Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς 1.200,00

Αμοιβές έκτακτου διδακτικού 
προσωπικού των ΑΕΙ που συμμετέχουν 
στην οργάνωση του ΠΜΣ

2.500,00

Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της 
παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 1.000,00

Αμοιβές διοικητικής και τεxνικής 
υποστήριξης 1.000,00

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

1.000,00

Συνολικό Ποσό δαπανών 13.000,00

Δεν προβλέπονται τέλη φοίτησης για τους μεταπτυχι-
ακούς/ές φοιτητές/τριες του ΠΜΣ.

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, 
θα ρυθμίζονται από τον οικείο Κανονισμό Μεταπτυχια-
κών Σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως

  Θεσσαλονίκη, 21 Ιουνίου 2018.

Ο Πρύτανης

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ

Αριθμ. 27559 (5)
    Ίδρυση του Διιδρυματικού Προγράμματος Με-

ταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Φυσικές Μέ-

θοδοι Διάγνωσης Φθοράς Υλικών Πολιτιστικής 

Κληρονομίας» μεταξύ των Τμημάτων Χημείας 

(επισπεύδον), Φυσικής και Γεωλογίας της Σχο-

λής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πα-

νεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το Πρόγραμμα 

Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων της Ανώ-

τατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
(Αριθμ. συνεδρίασης 2958/12 και 13.4.2018)

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργά-

νωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμί-
σεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει και ιδίως των άρθρων 32 και 85 παρ. 2α.

2. Την υπουργική απόφαση με αριθμ. 216772/Ζ1/
8-12-2017 (ΦΕΚ 4334/τ. Β΄/12-12-2017): «Τρόπος κατάρ-
τισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και 
της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μετα-
πτυχιακών Σπουδών».

3. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμ.: α) 163204/
Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων 
του ν. 4485/2017 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών 
σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών - Λοι-
πά θέματα», β) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινίσεις 
σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114)», και γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22-12-2017 
«Εφαρμογή των διατάξεων του ν.4485/2017 (Α΄114) για 
θέματα μεταπτυχιακών σπουδών», δ) 22879/Ζ1/9-2-2018 
«Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄114)», 
ε) 26407/Ζ1/15-2-2018 «Ίδρυση – Επανίδρυση ΠΜΣ σε 
εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄114)», και 
στ) 45070/Ζ1/19-3-2018 «Κοινοποίηση διατάξεων του 
ν. 4521/2018 (Α΄38) "Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής και άλλες διατάξεις"».

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 
14 και 15 (ΦΕΚ 189/τ. Α’/2.8.2005) «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα δι-
πλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Χημεί-
ας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμ. 
655/14-2-2018).

6. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Φυσι-
κής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμ. 
9/26-2-2018).

7. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Γεωλο-
γίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμ. 
505/23-2-2018).
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8. Την απόφαση της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδη-
μίας Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμ. 3/13-2-2018).

9. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ των Τμη-
μάτων Χημείας (επισπεύδον), Φυσικής και Γεωλογίας της 
Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης και το Πρόγραμμα Διαχείρισης 
Εκκλησιαστικών Κειμηλίων της Ανώτατης Εκκλησιαστι-
κής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης για τη συνδιοργάνωση του 
Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Φυσικές Μέθοδοι Διάγνωσης Φθοράς 
Υλικών Πολιτιστικής Κληρονομίας».

10. Τη θετική εισήγηση με αριθμ. 20160/12-4-2018 της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΑΠΘ, αποφα-
σίζουμε:

Την ίδρυση και λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 
2018 - 2019 του Διιδρυματικού Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Φυσικές και Χημικές 
Μέθοδοι Διάγνωσης Φθοράς Υλικών Πολιτιστικής Κλη-
ρονομιάς» μεταξύ των Τμημάτων Χημείας (επισπεύδον), 
Φυσικής και Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το 
Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων της 
Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης, ως 
ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Χημείας (επισπεύδον Τμήμα) σε συνεργασία 
με τα Τμήματα Φυσικής και Γεωλογίας της Σχολής Θετι-
κών Επιστημών του ΑΠΘ και το Πρόγραμμα Διαχείρισης 
Εκκλησιαστικών Κειμηλίων της Ανώτατης Εκκλησιαστι-
κής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης οργανώνει και λειτουργεί 
από ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών με τίτλο: «Φυσικές και Χημικές Μέθοδοι 
Διάγνωσης Φθοράς Υλικών Πολιτιστικής Κληρονομιάς», 
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις 
διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄114), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Π.Μ.Σ.) είναι η Επιστήμη Συντήρησης της Πολιτιστι-
κής Κληρονομιάς.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η ολοκληρωμένη εκπαίδευση 
στον χαρακτηρισμό, την διάγνωση φθοράς και την διά-
σωση υλικών και αντικειμένων πολιτισμικού ενδιαφέρο-
ντος, καθώς και στον έλεγχο και την βελτίωση ποικίλων 

μεθόδων προστασίας τους. Ο σκοπός συνεπάγεται την 
δημιουργία επιστημονικού δυναμικού ικανού να αντι-
μετωπίσει τρέχοντα προβλήματα και να αναπτύξει νέα 
τεχνογνωσία και αποτελεσματική μεθοδολογία στο προ-
αναφερόμενο γνωστικό πεδίο. Κύριο χαρακτηριστικό 
του Προγράμματος είναι η διεπιστημονικότητα όσον 
αφορά τους διδάσκοντες, τα μαθησιακά αντικείμενα και 
την προσέγγιση των προβλημάτων.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο: «Φυσικές και Χημικές Μέθοδοι Δι-
άγνωσης Φθοράς Υλικών Πολιτιστικής Κληρονομιάς».

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι πρώτου κύ-
κλου σπουδών (240 μονάδες ECTS) Τμημάτων Χημείας, 
Φυσικής, Γεωλογίας, Βιολογίας, Χημικών Μηχανικών, 
Αρχαιολογίας, Διαχείρισης, Επιστήμης Συντήρησης, Συ-
ντήρησης ή άλλων συναφών κλάδων, απόφοιτοι ημε-
δαπών ΑΕΙ και αναγνωρισμένων ομοταγών αλλοδαπών 
ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης.

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε 
φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου 
από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από 
τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων 
Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμ-
φωνα με τον ν. 3328/2005 (Α' 80).

Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον 
πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 
1 του άρθρου 34, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθ-
μοι και μόνο ένας κατ’ έτος ανά Π.Μ.Σ., που οργανώνεται 
σε Τμήματα του Ιδρύματος που υπηρετούν, το οποίο είναι 
συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν 
στο οικείο Ίδρυμα.

Άρθρο 5 
Χρονική διάρκεια σπουδών

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Δ.Π.Μ.Σ. για την απο-
νομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) 
ορίζεται κατ’ ελάχιστο στα τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών Δ.Μ.Σ. είναι ενενήντα (90). Το αναλυτικό 
πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται 
ως εξής:
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ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ/ Εβδ ECTS

Α΄ Εξάμηνο

Ιστορικό και Θεσμικό πλαίσιο - Διαχείριση 2 3

Ιδιότητες υλικών 5 8

Φαινόμενα, Μηχανισμοί, Διάγνωση Φθοράς - Περιβαλλοντικοί Παράγοντες Φθοράς. 4 7

Υλικά Καθαρισμού, Στερέωσης και Προστασίας. 
Προσδιορισμός Αποτελεσματικότητας Τεχνικών Στερέωσης. 3 5

Εντοπισμός και Χαρτογράφηση Θαμμένων Αρχαιοτήτων με Γεωφυσικές Μεθόδους. 2 3

Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας και Ανάλυση Δεδομένων 2 4

Σύνολο ECTS 30

Β΄ Εξάμηνο

Φασματοσκοπικές Μέθοδοι Χαρακτηρισμού Υλικών 4 7

Πυρηνικές και Ατομικές Μέθοδοι στην Χρονολόγηση - Αρχαιομαγνητισμός 3 5

Θερμικές μέθοδοι χαρακτηρισμού Υλικών 4 7

Μικροσκοπικές Μέθοδοι Χαρακτηρισμού Υλικών. Περίθλαση και Φθορισμός Ακτίνων X. 4 7

Επιλογή (εργαστηριακή εξάσκηση σε μια τεχνική) 3 4

Σύνολο ECTS 30

Γ΄ Εξάμηνο

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30

Σύνολο ECTS 30
Γενικό Σύνολο ECTS 90

Γλώσσα διδασκαλίας του Προγράμματος είναι η ελ-
ληνική.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμ.ς εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ 
ανώτατο όριο στους δεκαπέντε (15) μεταπτυχιακούς/ές 
φοιτητές/τριες ετησίως.

Ο τρόπος επιλογής εισακτέων, η διαδικασία και τα 
κριτήρια επιλογής, καθορίζονται στον οικείο Κανονισμό 
Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο οποίος έχει εγκριθεί από τη 
Σύγκλητο του ΑΠΘ (συνεδρίαση με αριθμ. 2958/12 και 
13-4-2018) και αναφέρονται στην προκήρυξη.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Για την υλοποίηση του ΔΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ 
των Τμημάτων Χημείας, Φυσικής και Γεωλογίας του Αριστο-
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και μέλη Διδακτικού 
Προσωπικού του Προγράμματος Διαχείρισης Εκκλησιαστι-
κών Κειμηλίων της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας 
Θεσσαλονίκης, καθώς και μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ή άλλων Πα-
νεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες 
διδασκόντων και επισκέπτες διδάσκοντες (καταξιωμένοι 

επιστήμονες, καλλιτέχνες ή επιστήμονες αναγνωρισμένου 
κύρους) από την ημεδαπή και την αλλοδαπή σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 36 του ν. 4485/2017 (Α΄114).

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθεί η 
υλικοτεχνική υποδομή των συμμετεχόντων Τμημάτων 
και του Προγράμματος Προγράμματος Διαχείρισης Εκ-
κλησιαστικών Κειμηλίων της Ανώτατης Εκκλησιαστικής 
Ακαδημίας Θεσσαλονίκης.

Θέματα τεχνικής φύσεως καλύπτονται από τις υφιστά-
μενες δομές του Τμήματος και του ΑΠΘ.

Ο εξοπλισμός που απαιτείται για τα εργαστηριακά 
μαθήματα και τις διπλωματικές εργασίες καλύπτεται 
πλήρως από την υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή των 
τεσσάρων συμμετεχόντων Τμημάτων. Το Πρόγραμμα 
διαθέτει, επίσης, ολοκληρωμένες δυνατότητες εξ απο-
στάσεως εκπαίδευσης ή επικοινωνίας.

Χώροι διεξαγωγής της διδασκαλίας είναι η αίθουσα 
σεμιναρίων του πρώτου ορόφου του Παλαιού Χημείου, 
καθώς και εργαστηριακοί χώροι που αφορούν εξειδι-
κευμένα αντικείμενα διδασκαλίας των επί μέρους διδα-
σκόντων.
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Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΔΠΜΣ θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 
2018 - 2019 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2022 - 2023.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. είναι 15000 
ευρώ. Ο αναλυτικός προϋπολογισμός λειτουργίας κατ΄ 
έτος που θα ισχύσει ενδεικτικά και για πέντε (5) συνεχή 
έτη, συμπεριλαμβανομένου του αναλυτικού λειτουρ-
γικού κόστους του ΠΜΣ ανά είδος δαπάνης, τις πηγές 
χρηματοδότησής του και τους εν γένει πόρους της λει-
τουργίας του σε ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 32 και 37 του ν. 4485/2017 περιγράφεται στον 
επόμενο πίνακα.

ΕΣΟΔΑ

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

Προϋπολογισμός ΥΠΠΕΘ (ΚΑΕ 
2421 του ειδικού φορέα 19-250 του 
προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ.)

15.000 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ 15.000 €

ΕΞΟΔΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ

Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες 
λογισμικού 8.000 €

Δαπάνες αναλώσιμων 6.000 €

Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα 
δημοσιότητας - προβολής, αγοράς 
εκπαιδευτικού υλικού, συντήρησης 
εξοπλισμού, δαπάνες εργασιών 
πεδίου.

1.000 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ 15.000 €

Δεν προβλέπονται τέλη φοίτησης για τους μεταπτυχι-
ακούς/ές φοιτητές/τριες του ΠΜΣ.

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, 
θα ρυθμίζονται από τον οικείο Κανονισμό Μεταπτυχια-
κών Σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 21 Ιουνίου 2018.

Ο Πρύτανης

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ

Αριθμ. ΔΠΘ/ΔΔΚ/ΤΔΞ/49730/5722/1926 (6)
    Ένταξη της Σοφίας Μανούση, υπαλλήλου με σχέ-

ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό-

νου (ΙΔΑΧ), Κατηγορίας ΠΕ ειδικότητας Νηπια-

γωγών, σε θέση Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού 

Προσωπικού (ΕΤΕΠ), Κατηγορίας ΠΕ του Παιδα-

γωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της 

Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δημοκρίτειου Πα-

νεπιστημίου Θράκης. 

  Ο ΠΡΥΤΑΝΕΥΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 

  Αφού έλαβε υπόψη: 
1. τις διατάξεις της παρ.15θ του άρθρου 15 του ν. 4485/

2017 (114 Α΄), 
2. τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 του ν. 4009/2011 

(ΦΕΚ 195 Α’) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 
66 του ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159 Α΄), όπως αντικαταστά-
θηκε με την παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4452/2017 
(ΦΕΚ 17 Α΄), του άρθρου 68 παρ. 3 του ν. 4235/2014 
(ΦΕΚ 32 Α΄), της περ. ζ της παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 
2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α΄) και της παρ. 3 του άρθρου 27 του 
ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α΄83), 

3. τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 έως 8 του π.δ. 
117/2002 (ΦΕΚ 99 Α΄), 

4. την αριθμ. 59950/Ζ2/06.04.2017 εγκύκλιο του 
Υπ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Οδηγίες σχετικά με την υλοποίηση 
και την εφαρμογή των περιεχομένων στο άρθρο 20 
του νόμου 4452/2017 (Α΄17) διατάξεων, που αφορούν 
στις κατηγορίες προσωπικού Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. 
των Ανώτατων Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Χώρας» 
(ΑΔΑ:ΨΛΓ34653ΠΣ-ΓΝΤ), 

5. τη με ημερομηνία 08.05.2017 αίτηση της Σοφίας 
Μανούση του Δημητρίου, υπαλλήλου με σχέση εργα-
σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ), Κατη-
γορίας ΠΕ ειδικότητας Νηπιαγωγών, για ένταξη σε θέση 
Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), 
Κατηγορίας ΠΕ του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 
Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής, με όλα τα 
συνημμένα έγγραφα, 

6. την αριθμ. ΔΠΘ/ΠΤΔΕ/51451/1323/03.07.2017 από-
φαση της Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δη-
μοτικής Εκπαίδευσης (αριθ. συν. 14/27.06.2017) για τον 
ορισμό της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής, 

7. τα αριθμ. ΔΠΘ/ΠΤΔΕ/53194/1346/11.07.2017 και 
ΔΠΘ/ΠΤΔΕ/53350/1350/12.07.2017 Εισηγητικά Σημει-
ώματα, 

8. την απόφαση της Συνέλευσης του Παιδαγωγι-
κού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (αριθ. συν. 
2/03.10.2017) για την ένταξη της υπαλλήλου Σοφίας 
Μανούση στην κατηγορία Ε.Τ.Ε.Π.,

9. την αριθμ. ΔΠΘ/ΠΤΔΕ/47625/1263/31.05.2018 βε-
βαίωση του Προέδρου του Παιδαγωγικού Τμήματος 
Δημοτικής Εκπαίδευσης, 

10. την αριθμ. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/37366/1879/12.06.2018 από-
φαση της Συγκλήτου για μεταφορά κενής θέσης ΕΤΕΠ 
του Ιδρύματος στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκ-
παίδευσης, 
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11. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί το π.δ/γμα που θα 
ρυθμίζει τη βαθμολογική και μισθολογική κατάσταση 
των μελών Ε.Τ.Ε.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 
του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 και κατατάσσεται αυ-
τοδίκαια στις βαθμίδες του π.δ. 117/2002, 

12. το γεγονός ότι από την παρούσα πράξη δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 

13. τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου της υπαλ-
λήλου, 

14. την αριθμ. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/25072/969/16.01.2017 (ΦΕΚ 
327/08.02.2017/Β’) απόφαση της Συγκλήτου του Δ.Π.Θ., 
αναφορικά με τον «Ορισμό Αναπληρωτών Πρύτανη-
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Πρύτανη και Αναπλήρωση 
Πρύτανη», διαπιστώνεται: 

Ότι η υπάλληλος του Ιδρύματος με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με ειδικότητα ΠΕ 

Νηπιαγωγών Σοφία Μανούση του Δημητρίου, εντάσ-
σεται σε κενή οργανική θέση των προβλεπόμενων 
στο άρθρο 29 του ν. 4009/2011 κατηγορίας Ειδικού 
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), Κα-
τηγορίας ΠΕ του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 
Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δη-
μοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με αντίστοιχη κα-
τάργηση της κατεχόμενης θέσης, επειδή έχει τα νόμιμα 
προσόντα. 

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Κομοτηνή, 13 Ιουνίου 2018 

Ο Πρυτανεύων 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥΛΟΥΠΙΔΗΣ  
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