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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Οικολογί−
ας και διατήρησης της Βιοποικιλότητας» στο Τμή−
μα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δημο−
κρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και Καθορισμός
του εσωτερικού του κανονισμού. .....................................
1
Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 153067/Β7 (ΦΕΚ 2737/
25−10−2013 τ. Β΄) υπουργικής απόφασης του Προ−
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμή−
ματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προ−
σχολική Ηλικία του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης με τίτλο «Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προ−
σεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Πε−
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Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 111605/Β7 (ΦΕΚ 2094/2013 Β΄)
υπουργικής απόφασης του Προγράμματος Μετα−
πτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Δασολογίας
και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πό−
ρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με
τίτλο «Αειφορική Διαχείριση Περιβάλλοντος και
Φυσικών Πόρων». ............................................................................ 3
Ένταξη στην κατηγορία ΕΔΙΠ της Σχολής Ανθρωπι−
στικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του
μόνιμου μέλους ΕΤΕΠ Νικολάου Σούμα, του Πανε−
πιστημίου Πελοποννήσου. ...................................................... 4

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Α4285
(1)
Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Οικολογί−
ας και διατήρησης της Βιοποικιλότητας» στο Τμήμα
Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης και Καθορισμός του εσωτε−
ρικού του κανονισμού.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
i. Tου άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ και του άρθρου 28 παρ. 22
του N. 2083/1992 «Εκσυγχρονισμός της Ανωτάτης Εκπαί−
δευσης» (A΄ 159), όπως ισχύει κάθε φορά σε συνδυασμό

με τις διατάξεις της παρ. 5α και 22α του άρθρου 80 του
Ν. 4009/2011 (Α΄ 195).
¡i. Του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011 (Α΄ 195/6.9.2011) «Για
τη δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των
σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτι−
κών ιδρυμάτων».
iii. Της παρ. 24 του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011,
όπως προστέθηκε με το άρθρο 96 του Ν. 4310/2014
(Α΄ 258/8.12.2014) «Έρευνα Τεχνολογική Ανάπτυξη και
Καινοτομία και άλλες διατάξεις».
¡ν. Της παρ. 2 περ. γ του άρθρου 5 του Ν. 4009/2011.
2. Το με αριθ. 1329/19.3.2015 (Α4285/30.3.2015) έγγραφο
του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του
Δ.Π.Θ.
3. Την αριθ. 62/7/2 Απριλίου 2015 (Α4285/7.4.2015), από−
φαση της Συγκλήτου του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης.
4. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του προϋπολογισμού του Δημοκρίτειου Πανεπι−
στημίου Θράκης σύμφωνα με το αριθ. Α4378/31.3.2015
υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικής Δια−
χείρισης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στο
οποίο αναφέρεται ότι το Εργαστήριο θα λειτουργεί με
ιδίους πόρους και δεν θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό
του Δ.Π.Θ. (άρθρο 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα του Π.δ. 63/2005).
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
«Οικολογίας και διατήρησης της βιοποικιλότητας»
Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετι−
κής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Εργαστή−
ριο με τίτλο «Εργαστήριο οικολογίας και διατήρησης
της βιοποικιλότητας» (Lab of Ecology and Biodiversity
Conservation), το οποίο εξυπηρετεί διδακτικές και ερευ−
νητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της «Οικολο−
γίας και μελέτης της Βιοποικιλότητας». Το Εργαστήριο
αυτό θα εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και
αναπτυξιακές ανάγκες του Τμήματος σε σχετικά με το
γνωστικό αντικείμενο πεδία. Θα αποτελέσει επίσης φο−
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ρέα εκπόνησης ερευνητικών προγραμμάτων στο πεδίο
της Οικολογίας και μελέτης της Βιοποικιλότητας.
Άρθρο 2
Σκοπός
Το εργαστήριο έχει ως σκοπό:
Ι. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπε−
δο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήμα−
τος Οικονομικών Επιστημών καθώς και άλλων Τμημάτων
και Σχολών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης,
σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηρι−
ότητας του εργαστηρίου όπως αυτά προσδιορίζονται
στο άρθρο 1 της παρούσας απόφασης.
II. Την ανάπτυξη, δημιουργία και εφαρμογή προτύπων
και επιχειρησιακών διαδικασιών στη λήψη αποφάσεων
και λειτουργία από φορείς και οργανισμούς δημόσιους
και ιδιωτικούς.
III. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών
και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλ−
λοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν,
συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους
του εργαστηρίου.
IV. Τη διεξαγωγή αυτοτελών ερευνητικών προγραμ−
μάτων για τη διατήρηση της τεχνογνωσίας των μελών
του εργαστηρίου σε πολύ υψηλά επίπεδα σχετικά με
τις σύγχρονες τάσεις στο πεδίο της Οικολογίας, καθώς
και τη συμμετοχή των μελών του εργαστηρίου σε ερευ−
νητικά προγράμματα άλλων εργαστηρίων, ινστιτούτων,
κλινικών, εταιριών ή επιχειρήσεων.
V. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων,
σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημο−
νικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων
και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων
αναγνωρισμένων επιστημόνων.
VI. Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο
Π.δ. 159/1984 (Α΄ 53).
Άρθρο 3
Προσωπικό
Το εργαστήριο στελεχώνεται από Καθηγητές και Λέ−
κτορες του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης που το γνω−
στικό αντικείμενο της θέσης που κατέχουν εμπίπτει στα
διδακτικά και ερευνητικά αντικείμενα του εργαστηρίου,
καθώς και από μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπι−
κού και του Διοικητικού Προσωπικού που τοποθετούνται
στο εργαστήριο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 4
Διοίκηση − Αρμοδιότητες
1. από Καθηγητή του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας
και Γενετικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
που δύνανται να ανήκει στις βαθμίδες του Καθηγη−
τή, του Αναπληρωτή ή του Επίκουρου Καθηγητή και
ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 22 του
Ν. 2083/1992 (Α΄ 159), όπως ισχύει κάθε φορά σε συνδυ−
ασμό με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 80 του
Ν. 4009/2011 (Α΄ 195).
2. Ο διευθυντής του εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιό−
τητες που ορίζονται στο άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 σε
συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 80
του Ν. 4009/2011 (Α΄ 195), μεταξύ των οποίων περιλαμβά−
νονται ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού−με−

ταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του εργαστηρίου, η
κατάρτιση και η υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος
του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του εργαστηρί−
ου και η μέριμνα για την τήρηση του, η μέριμνα για τη
στελέχωση, την οικονομική διαχείριση και την κατανομή
των χώρων του εργαστηρίου, η σύναψη συμφωνιών με
νομικά ή φυσικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλο−
δαπής για τη συνεργασία σε ερευνητικά προγράμματα
και/ή την παροχή υπηρεσιών, η εισήγηση στη Συνέλευση
του Τμήματος για τον ορισμό των υπευθύνων για τα
αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό και η υπο−
γραφή κάθε εξερχόμενου του εγγράφου.
Άρθρο 5
Εγκατάσταση−λειτουργία
1. Το εργαστήριο λειτουργεί καθ’ όλη την διάρκεια του
χρόνου ανάλογα με τις ανάγκες εργασιών του, σύμφω−
να με τον κανονισμό του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης και σε χώρους που του έχουν παραχωρηθεί
για την εγκατάσταση των οργάνων και του λοιπού τε−
χνικού εξοπλισμού που απαιτούνται για τη διενέργεια
των εργαστηριακών ασκήσεων και των ερευνητικών
προγραμμάτων. Στο χώρο εγκατάστασης τοποθετείται
πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου και τα στοιχεία
του Διευθυντή.
2. Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάθε εργασίας, που γίνεται στο εργαστήριο στα πλαί−
σια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που
έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη
χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που
δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
3. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει−
τουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων
και υλικών που ανήκουν σ' αυτό, την παραμονή των ερ−
γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους
χώρους, καθώς και στην προστασία των οργάνων και
εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες.
4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστηρί−
ου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή σε άλλους
ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών
εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το διευθυντή αυτού.
Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για
τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρησι−
μοποίηση τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
5. Στην περίπτωση που είναι δυνατή κατά τις ισχύου−
σες διατάξεις η πρόσληψη επιστημόνων στους τομείς
των διδακτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του
εργαστηρίου, η πρόσληψη διενεργείται κατόπιν ειση−
γήσεως του διευθυντή του εργαστηρίου στα αρμόδια
όργανα του Τμήματος.
Άρθρο 6
Έσοδα
Τα έσοδα του εργαστηρίου προέρχονται αποκλειστικά
από ίδιους πόρους και δεν βαρύνουν τον προϋπολο−
γισμό του ιδρύματος σύμφωνα με το άρθρο 96 του
Ν. 4310/2014 (Α΄ 258/ 8.12.2014), και ειδικότερα από:
1. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαρια−
σμό τρίτων.
2. Την διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
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3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3
παρ. 3 του Π.δ. 159/1984 (Α΄ 53).
4. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες
που καταλείπονται στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θρά−
κης για τους σκοπούς του εργαστηρίου.
5. Την πώληση πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και
εκδόσεων του εργαστηρίου.
Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες κάθε εργαστηρίου τηρούνται τα ακό−
λουθα βιβλία και στοιχεία: βιβλίο περιουσιακών στοι−
χείων, φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους,
κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και ορ−
γάνων, αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων, βιβλίο με−
ταβολών προσωπικού, βαθμολόγιο φοιτητών (όπου και
αν απαιτείται), καθώς και πρωτόκολλο εισερχομένων
και εξερχόμενων εγγράφων. Με απόφαση του διευθυντή
μπορεί να τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που
προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.
Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κομοτηνή, 3 Ιουλίου .2015
Ο Πρύτανης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ
F
Αριθμ. απόφ. 85/2015
(2)
Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 153067/Β7 (ΦΕΚ 2737/
25−10−2013 τ. Β΄) υπουργικής απόφασης του Προγράμ−
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επι−
στημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με τίτλο
«Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυ−
πολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα».
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 8 του Ν. 4009/
2011 «Για τη δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας
των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαι−
δευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 159 Α΄), οι οποίες αναφέρο−
νται στις αρμοδιότητες του Πρύτανη.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6
(ΦΕΚ 148, τ. Α΄), «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές
σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του
αρθρ. 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177, τ. Α΄), του άρθρου
27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 τ. Α΄) και της παρ. 5 του
άρθρου 37 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ. Α΄).
3. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/
2011 (ΦΕΚ 195 τ. Α΄), «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση ποι−
ότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις του άρθρου 47 παρ. γ΄ του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ
228 τ. Α΄), του άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ
159 τ. Α΄) και του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013
(ΦΕΚ 24 τ. Α΄).
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4. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ
223 τ. Α΄) «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευ−
τικών κοινοτήτων και των ενώσεων τους στην Ελλάδα
και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας
Θρησκευμάτων και λοιπές διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 τ. Α΄) «Δι−
ασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο−
νάδων − Παράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/ τ. Α΄).
7. Τις διατάξεις του Π.δ. 86/2013 (ΦΕΚ 124 τ. Α΄) «Συγ−
χώνευση Τμημάτων, ίδρυση − συγκρότηση − ανασυγκρό−
τηση Σχολών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης».
8. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Κανονισμού Μετα−
πτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Θ.
9. Την αριθμ. 153067/Β7 (ΦΕΚ 2737/25−10−2013 τ. Β΄)
Υπουργική Απόφαση με θέμα «Έγκριση νέου Π.Μ.Σ. του
Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχο−
λική Ηλικία του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
με τίτλο "Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε
Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα"».
10. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευ−
σης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Επιστημών της
Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης (συνεδρία Ε116/3.6.2015).
11. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
(συνεδρία 8/18−6−2015).
12. Το με αριθμ. 2244/17.9.2013 έγγραφο της ΑΔΙΠ από
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική
αξιολόγηση του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης
στην Προσχολική Ηλικία του Δημοκρίτειου Πανεπιστη−
μίου Θράκης.
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτι−
κού προϋπολογισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. Β 7315/10−7−2015
βεβαίωση του Αν. Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Οικο−
νομικής Διαχείρισης, αποφασίζουμε:
Αντικαθιστούμε την υπ’ αριθμ. 153067/Β7 (ΦΕΚ 2737/
25−10−2013 τ. Β΄) υπουργική απόφαση του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστημών της
Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης με τίτλο «Καινοτόμες Παιδαγω−
γικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά
Περιβάλλοντα», ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχο−
λική Ηλικία του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης θα
λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016 ανα−
μορφωμένο το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
με τίτλο «Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε
Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα» σύμφωνα
με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις
του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ. Α΄), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
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Άρθρο 2
Αντικείμενο − Σκοπός

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου−
δών είναι η μεταπτυχιακή διδασκαλία, έρευνα και πρα−
κτική εφαρμογή σε τομείς της Διαπολιτισμικής Εκπαί−
δευσης καθώς και της Άτυπης, μη Τυπικής και Τυπικής
Εκπαίδευσης σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες.
Σκοποί του ΠΜΣ είναι:
α) η εξειδίκευση Πτυχιούχων των Επιστημών της Εκ−
παίδευσης και Αγωγής ή Πτυχιούχων άλλων ομοταγών
Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων θεωρητικής και θετικής
κατεύθυνσης, με εκπαιδευτικό προσανατολισμό, στις
σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές κατάρτισης και εκ−
παίδευσης εκπαιδευτικών με σκοπό να συμβάλλουν
αποτελεσματικά, μέσα από καινοτόμες παιδαγωγικές
προσεγγίσεις, στην ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών
δυνατοτήτων πολυπολιτισμικών ομάδων, ώστε να αξι−
οποιούν με επάρκεια τα διαφορετικά περιβάλλοντα
μάθησης (άτυπα, μη τυπικά και τυπικά ) στον Δημόσιο
και Ιδιωτικό τομέα, στους Οργανισμούς του ευρύτερου
Δημόσιου Τομέα της χώρας, καθώς και άλλων χωρών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εκτός αυτής.
β) η σε βάθος κατάρτιση επιστημόνων, ώστε αυτοί
να καταστούν ικανοί για την παραγωγή νέας γνώσης.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
(Μ.Δ.Ε.) στις Εκπαιδευτικά «Καινοτόμες Παιδαγωγικές
Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Περιβάλλοντα» στις
κατευθύνσεις:
Α. «Άτυπες, μη Τυπικές και Τυπικές Μορφές Εκπαί−
δευσης» και
Β. «Εκπαίδευση στην Διαπολιτισμική Ετοιμότητα».
Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί Πτυχιούχοι Παιδαγωγι−
κών Τμημάτων Νηπιαγωγών, Δημοτικής Εκπαίδευσης
και Ειδικής Αγωγής, Επιστημών της Εκπαίδευσης στην
Προσχολική Ηλικία, Τμημάτων Φιλοσοφίας − Παιδαγω−
γικής − Ψυχολογίας, Τμημάτων Ψυχολογίας, Τμημάτων
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Τμημάτων
Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πολιτικών
και Οικονομικών Επιστημών, Εκπαιδευτικής Πολιτικής και
Κοινωνικής Διοίκησης, Τμημάτων Μέσων Μαζικής Επι−
κοινωνίας, Τμημάτων Μουσικών και θεατρικών Σπουδών,
Τμημάτων Φιλολογίας, Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής,
Ιστορίας, Εθνολογίας, Εθνογραφίας και Καλών Τεχνών,
Τμημάτων Περιβάλλοντος και θετικών Επιστημών (Μα−
θηματικών, Φυσικών, Χημικών, Βιολόγων και Πληροφο−
ρικής) της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών
ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και Πτυχιούχοι Τμη−
μάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορί−
ζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Για την απονομή του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η υποχρεωτική
παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθή−

ματα, τα οποία κατανέμονται στα δύο πρώτα εξάμηνα
σπουδών (Α΄ και Β΄). Συγκεκριμένα στο Α΄ Εξάμηνο αντι−
στοιχούν πέντε (5) μαθήματα: Τέσσερα (4) μαθήματα
κορμού, κοινά για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και
των δύο κατευθύνσεων, και ένα (1) από τα 2 κατ’ επιλο−
γήν υποχρεωτικά. Στο Β΄ Εξάμηνο αντιστοιχούν πέντε
(5) μαθήματα κατεύθυνσης (Α΄ και Β΄): Τρία (3) μαθή−
ματα υποχρεωτικά (Υ) και δύο (2) επιλογής (Ε) από τα
(3) τρία προσφερόμενα. Επίσης, απαιτείται η επιτυχής
ολοκλήρωση των σεμιναρίων, διαλέξεων, βιωματικών ερ−
γαστηρίων και της Μεταπτυχιακής Πρακτικής Άσκησης
που πραγματοποιείται στο Γ΄ εξάμηνο σπουδών. Τέλος
απαιτείται η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας η
οποία πραγματοποιείται στο Δ΄ εξάμηνο σπουδών και
πιστώνεται με 30 ΠΜ. Το θέμα της είναι δυνατόν να
ορισθεί στην αρχή του Γ΄ εξαμήνου σπουδών. Το σύνολο
των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για
την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε 120.
Το πρόγραμμα των μαθημάτων και εργαστηρίων δι−
αμορφώνεται ως εξής:
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ECTS (ΠΜ) ΕΞΑΜΗΝΟ
Κορμού: Κοινά και στις 2 κατευθύνσεις
Κ1. Εθνοπολιτισμικές
διαφορές και κοινωνικές
8
Α΄
ανισότητες στην
εκπαίδευση
Κ2. Θεωρητικές και
πρακτικές προσεγγίσεις/
8
Α΄
όψεις της κοινωνικό −
πολιτισμικής εμψύχωσης
Κ3. Εκπαιδευτική έρευνα:
μέθοδοι συλλογής και
8
Α΄
ανάλυσης δεδομένων
Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά
ΚΕ4. Δια βίου μάθηση και
6
Α΄
εκπαίδευση ενηλίκων
ΚΕ5. Εκπαιδευτικές γλώσσες
προγραμματισμού, ψηφιακές
6
Α΄
ιστορίες και πολυμεσικές
εφαρμογές
ΣΥΝΟΛΟ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
30 Π.Μ.
Α΄ Κατεύθυνση: Άτυπες, μη
τυπικές και τυπικές μορφές
εκπαίδευσης
Α1Υ. Καινοτόμες
παιδαγωγικές προσεγγίσεις
6
Β'
και εναλλακτικές μορφές
εκπαίδευσης
Α2Υ. Κοινωνικοπολιτισμικές
προσεγγίσεις της
6
Β΄
ανάπτυξης και της μάθησης
Μαθήματα επιλογής (υποχρεωτικά 2 από τα 3
προσφερόμενα)
Α3Ε. Ειδικά θέματα και
6
Β΄
εφαρμογές
A4E. Ειδικά θέματα και
6
Β΄
εφαρμογές
Α5Ε. Ειδικά θέματα και
6
Β΄
εφαρμογές
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Σε 1 υποχρεωτικό κορμού
Κ6Υ. Εθνογραφικές
εφαρμογές στις τυπικές
6
Β΄
και τις άτυπες μορφές
εκπαίδευσης
ΣΥΝΟΛΟ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
30
Β' Κατεύθυνση : Εκπαίδευση στη διαπολιτισμική
ετοιμότητα
Β1Υ. Μελέτη της
ετερότητας−Διαπολιτισμική
6
Β΄
ετοιμότητα
Β2Υ. Διδασκαλία
της ελληνικής σε
6
Β΄
πολυπολιτισμικά
περιβάλλοντα
Μαθήματα επιλογής (υποχρεωτικά 2 από τα 3
προσφερόμενα)
Β3Ε. Εκπαίδευση
μειονοτήτων και
μεταναστών
Β4Ε. Αφηγήσεις της
διαφορετικότητας: κείμενα
και ιδεολογίες
Β5Ε. Μέσα επικοινωνίας
σε πολυπολιτισμικά
περιβάλλοντα
Σε 1 υποχρεωτικό κορμού
Κ6Υ. Εθνογραφικές
εφαρμογές στις τυπικές
και τις άτυπες μορφές
εκπαίδευσης
ΣΥΝΟΛΟ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

6

Β΄

6

Β΄

6

Β΄

6

Β΄

Η ανακατανομή των μαθημάτων μπορεί να επέλθει με
αποφάσεις των οργάνων και αναφορά στον Κανονισμό
Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ' ανώτατο
όριο στους 28 φοιτητές κατ’ έτος.
Άρθρο 8
Προσωπικό
Για την υλοποίηση του Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη
ΔΕΠ του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην
Προσχολική Ηλικία του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης καθώς και μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ίδιου
Πανεπιστημίου ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής,
καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ
148/τ. Α΄).
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Για την υλοποίηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών θα διατεθεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υπο−
δομή του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην
Προσχολική Ηλικία η οποία ενδεικτικά συνίσταται στα
εξής: α) αίθουσες διδασκαλίας, β) εργαστήρια, γ) βιβλι−
οθήκες, δ) επιστημονικός εξοπλισμός, ε) υπολογιστές.
Οι εξειδικευμένες ανάγκες του Π.Μ.Σ. θα καλυφθούν
με προμήθεια πρόσθετου εξοπλισμού και διαμόρφωση
κατάλληλων χώρων, ανάλογα με τις ανάγκες που θα
προκύψουν.
Άρθρο 10
Διάρκεια λειτουργίας

30

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (Α΄ και Β΄ κατεύθυνση)
ΔΣΒ1 και ΔΣΒ2 Σεμινάρια−
Διαλέξεις−Βιωματικά
6
εργαστήρια ( Πρακτικής
Άσκησης)
ΜΠΑ Μεταπτυχιακή
Πρακτική Άσκηση
(συνεδρίες για σχεδιασμό
προγράμματος, υλοποίηση
και καταγραφές
24
παρατηρήσεων επί του
προγράμματος, συνεδρίες
ανατροφοδότησης−
αξιολόγησης, συγγραφή και
παράδοση εργασίας).
ΣΥΝΟΛΟ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
30
Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
(σχεδιασμός, εκπόνηση
μεταπτυχιακής ερευνητικής
30
πρότασης, συγγραφή
και δημοσιοποίηση των
αποτελεσμάτων της)
ΣΥΝΟΛΟ Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
30
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Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος
2022−2023 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ.
11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Γ΄

Δ΄

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/
τ. Α΄) το 65% του συνολικού κόστους λειτουργίας του
προγράμματος αφορά στις λειτουργικές δαπάνες, ανέρ−
χεται στο ποσό των 45.500 ευρώ και αναλύεται σε κα−
τηγορίες δαπανών ως εξής:
Κατηγορίες δαπανών
Αμοιβές − Αποζημιώσεις (διδακτικού,
τεχνικού και διοικητικού προσωπικού)
Υποτροφίες
Δαπάνες μετακινήσεων
Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού
Προμήθεια υλικών (αναλώσιμα και
εξοπλισμός)
Δαπάνες Δημοσιότητας
Άλλες δαπάνες
ΣΥΝΟΛΟ

Σε ευρώ
32.000
1.000
4.500
2.000
2.000
2.000
2.000
45.500
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Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από
δίδακτρα, ερευνητικά προγράμματα, χορηγίες, δωρεές
κ.λπ.
Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Οι εισαχθέντες μεταπτυχιακοί φοιτητές μέχρι και το
ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 θα ολοκληρώσουν τις σπου−
δές τους σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης
Υπουργικής απόφασης.
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται 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.
Κομοτήνη, 14 Ιουλίου 2015
Ο Πρύτανης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ
F
Αριθμ. απόφ. 84/2015
(3)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 111605/Β7 (ΦΕΚ 2094/2013 Β΄)
υπουργικής απόφασης του Προγράμματος Μετα−
πτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Δασολογίας
και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με τίτλο
«Αειφορική Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών
Πόρων».
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 8 του Ν. 4009/
2011 «Για τη δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας
των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαι−
δευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 159 Α΄), οι οποίες αναφέρο−
νται στις αρμοδιότητες του Πρύτανη.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6
(ΦΕΚ 148, τ. Α΄), «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές
σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του
αρθρ. 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177, τ. Α΄), του άρθρου
27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 τ. Α΄) και της παρ. 5 του
άρθρου 37 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ. Α΄).
3. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ. Α΄), «Δομή, λειτουργία, διασφά−
λιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των
ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιή−
θηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 παρ. γ΄ του Ν. 4025/
2011 (ΦΕΚ 228 τ. Α΄), του άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 4076/2012
(ΦΕΚ 159 τ. Α΄) και του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013
(ΦΕΚ 24 τ. Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ
223 τ. Α΄) «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευ−
τικών κοινοτήτων και των ενώσεων τους στην Ελλάδα
και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας
Θρησκευμάτων και λοιπές διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 τ. Α΄) «Δι−
ασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο−
νάδων − Παράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ. Α΄).
7. Τις διατάξεις του Π.δ. 86/2013 (ΦΕΚ 124 τ. Α΄) «Συγχώ−
νευση Τμημάτων, ίδρυση −συγκρότηση − ανασυγκρότηση
Σχολών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης».
8. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Κανονισμού Μετα−
πτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Θ.
9. Την αριθμ. 111605/Β7 (ΦΕΚ 2094/2013 Β΄) υπουργι−
κή απόφαση με θέμα «Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ.
94/Β7/6.7.2006 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1060/τ. Β΄/
4.8.2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που αφορά
στο Π.Μ.Σ. Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος
και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης με τίτλο "Αειφορική Διαχείριση Περιβάλλοντος
και Φυσικών Πόρων” − Αναμόρφωση του προγράμματος».
10. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Δασολογίας και Δια−
χείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημο−
κρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (συνεδρία 6/12−05−2015).
11. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
(συνεδρία 8/18−6−2015).
12. Το αριθμ. πρωτ. 221/27−1−2012 έγγραφο της ΑΔΙΠ,
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξω−
τερική αξιολόγηση του Τμήματος Δασολογίας και Δι−
αχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δη−
μοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτι−
κού προϋπολογισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. Β 7300/9−7−2015
βεβαίωση του Αν. Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Οικο−
νομικής Διαχείρισης, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 111605/Β7 (ΦΕΚ 2094/2013 Β΄)
υπουργική απόφαση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης
Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης με τίτλο «Αειφορική Διαχείριση
Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων», ως ακολούθως:
Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Το 65% του κόστους λειτουργίας του προγράμματος
που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες ανέρχεται στο
ποσό των 43.680,01 € και αναλύεται σε κατηγορίες δα−
πανών ως εξής:
Κατηγορία δαπάνης
Αμοιβές − αποζημιώσεις του
διδακτικού, τεχνικού και διοικητικού
προσωπικού
Δαπάνες μετακινήσεων
Αναλώσιμα
Προμήθεια, συντήρηση εξοπλισμού −
λογισμικού
Υποτροφίες
Σύνολο

Κόστος σε €
16.700,00
3.450,01
3.380,00
15.650,00
4.500,00
43.680,01

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από δί−
δακτρα, χορηγίες, δωρεές και πάσης φύσεως εισφορές.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κομοτήνη, 14 Ιουλίου 2015
Ο Πρύτανης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ
F
Αριθμ. 4380
(4)
Ένταξη στην κατηγορία ΕΔΙΠ της Σχολής Ανθρωπιστι−
κών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του μόνι−
μου μέλους ΕΤΕΠ Νικολάου Σούμα, του Πανεπιστη−
μίου Πελοποννήσου.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 8, 29 παρ. 2 και 79 παρ.
4 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ. Α΄/6−9− 2011).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 68 παράγραφος 3 περ. 2
του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32/τ. Α΄/11−2− 2014).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 55 παρ. 2 του Ν. 4264/2014
(ΦΕΚ 118/τ. Α΄/15−5−2014).
4. Το υπ’ αριθμ. 302/23−4−2014 έγγραφο της Κοσμήτωρ
της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμι−
κών Σπουδών για τον ορισμό Τριμελούς Εισηγητικής
Επιτροπής
5. Την με αριθμ. πρωτ. 331/12−5−2014 εισήγηση της Τρι−
μελούς Εισηγητικής Επιτροπής περί ένταξης του ανω−
τέρω στην κατηγορία ΕΔΙΠ της Σχολής Ανθρωπιστικών
Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών αφού ελήφθησαν
υπόψιν, μεταξύ άλλων, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευ−
σης το οποίο έχει άμεση συνάφεια με το γνωστικό
αντικείμενο θέσης του Εργαστηριακού Διδακτικού Προ−
σωπικού.
6. Οι τίτλοι Σπουδών του ενδιαφερόμενου: α) Το Πτυ−
χίο του BISHOP'S UNIVERCITY του Καναδά και β) Το Με−
ταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης «MASTER OF SCIENCE
MAJOR: COMPUTER SCIENSE» από το McGill University
Macdonald Campus School of Computer Science Montreal −
Quebec − Canada.
7. Την από 10−12−2014 (22η Συνεδρίαση) Απόφαση της
Κοσμητείας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και
Πολιτισμικών Σπουδών.
8. Το από 29−6−2015 (9η Συνεδρίαση) Απόσπασμα Πρα−
κτικών της Συνέλευσης του Τμήματος Φιλολογίας.
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9. Τη με αριθμ. πρωτ. 3407/8−4−2014 Διαπιστωτική Πρά−
ξη Πρύτανη «Αυτοδίκαιη ένταξη μελών της κατηγορίας
Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ)
σε θέσεις βάσει της προβλεπόμενης στο Αρθρο 29 του
Ν. 4009/2011 κατηγορίας ΕΤΕΠ του Πανεπιστημίου Πε−
λοποννήσου (ΦΕΚ 1062/Β΄/29−04−2014), με την οποία ο
ανωτέρω εντάχθηκε αυτοδίκαια από 11−2−2014 σε ορ−
γανική θέση ΕΤΕΠ του Πανεπιστημίου, κατηγορίας TE,
του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011.
10. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί το προβλεπόμενο
στην παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011 Προεδρικό
διάταγμα.
11. Τη με αριθμ. πρωτ. 239/6−3−2014 αίτηση του ενδι−
αφερόμενου.
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της Απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του Πανεπι−
στημίου Πελοποννήσου, αποφασίζουμε:
Την ένταξη στην κατηγορία Εργαστηριακού Διδακτι−
κού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του άρθρου 29 παρ. 2 του
Ν. 4009/2011 της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και
Πολιτισμικών Σπουδών του μόνιμου μέλους ΕΤΕΠ κατη−
γορίας TE του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Νικολάου
Σούμα του Βασιλείου μετά την από 10−12−2014 Απόφα−
ση της Κοσμητείας της Ανθρωπιστικών Επιστημών και
Πολιτισμικών Σπουδών, επειδή είναι κάτοχος μεταπτυ−
χιακού διπλώματος σπουδών και συντρέχουν οι λοιπές
προϋποθέσεις, προκειμένου να επιτελεί εργαστηριακό −
εφαρμοσμένο διδακτικό έργο και την αυτοδίκαιη με−
τατροπή της οργανικής θέσης ΕΤΕΠ κατηγορίας TE
που κατέχει σε αντίστοιχη θέση που προβλέπεται στο
άρθρο 29 παρ. 2 του Ν. 4009/2011 μέλους κατηγορίας
Ε.ΔΙ.Π., διατηρώντας την, κατά το χρόνο της ένταξης
της, βαθμολογική και μισθολογική κατάσταση της έως
την έκδοση του προβλεπόμενου στην παρ. 6 του άρθρου
29 του Ν. 4009/2011 προεδρικού διατάγματος και του
προβλεπόμενου Οργανισμού του Ιδρύματος.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Τρίπολη, 1 Ιουλίου 2015
Ο Πρύτανης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Β΄

300 €

80 €

30 €

Γ΄

50 €

−

−

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ΄

110 €

−

30 €

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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