
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ένταξη Ζάβαλη Μαρίας, Ιδιωτικού Δικαίου Αορί-
στου Χρόνου διοικητικής υπαλλήλου που υπη-
ρετεί σε προσωποπαγή θέση Διοικητικού Προ-
σωπικού (Δ.Π.), σε συνιστώμενη  - με αυτοδίκαια 
μετατροπή της θέσης της  - οργανική θέση Ιδιω-
τικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Εργαστηριακού 
Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.).

2 Τροποποίηση του Κανονισμού Διδακτορικών 
Σπουδών του Τμήματος Χημείας, της Σχολής Θετι-
κών Επιστημών του Α.Π.Θ. [απόφαση Συγκλήτου 
υπ’ αρ. 12326/13-4-2018], (Β’ 1596).

3 Μετατροπή προσωποπαγούς θέσης μελους Δ.Ε.Π. 
του Πανεπιστημίου Πατρών σε οργανική της ίδιας 
βαθμίδας.

4 Ίδρυση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκη-
ση Επιχειρήσεων στον Αγροδιατροφικό Τομέα», 
«MBA in Agri-food Sector» του Τμήματος Γεωπο-
νίας σε συνεργασία με το Τμήμα Διοικητικής Επι-
στήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πελο-
ποννήσου.

5 Ορισμός εκκαθαριστή αποδοχών της Ανώτατης 
Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαί-
δευσης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 52224 (1)
   Ένταξη Ζάβαλη Μαρίας, Ιδιωτικού Δικαίου Αορί-
στου Χρόνου διοικητικής υπαλλήλου που υπη-
ρετεί σε προσωποπαγή θέση Διοικητικού Προ-
σωπικού (Δ.Π.), σε συνιστώμενη - με αυτοδίκαια 
μετατροπή της θέσης της - οργανική θέση Ιδιω-
τικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Εργαστηριακού 
Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) .

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας  υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α’ 195) "Δομή, λει-

τουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 

διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων" 
και ιδίως την παρ. 2 του άρθρου 29 αυτού, όπως τροπο-
ποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την περ. α της παρ. 9 του 
άρθρου 27 και την περ. α της παρ. 1 του άρθρου 64 του 
ν. 4386/2016 (Α’ 83) και την περ. γ, της παρ. 3, του άρθρου 
79 αυτού, όπως αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε 
με την παρ. 21 του άρθρου 39 του ν. 4186/2013 (Α’ 193), 
την παρ. 2 του άρθρου 64 του ν. 4386/2016 (Α’ 83) και 
το εδάφιο αα, την περ. ε, της παρ. 1 του άρθρου 16 του 
ν. 4559/2018 (Α’ 142).

2. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 "Οργάνωση και λει-
τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις" (Α’ 114) και ιδίως την παρ. 
15, του άρθρου 15 αυτού.

3. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 (Α’ 38) "Ίδρυση του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις" και 
ιδίως το εδάφιο α, την παρ. 1 των άρθρων 1, 2, 3 αυτού,

4. Την περ. 5, της παρ. 3 του άρθρου 68 του ν. 4235/2014 
«Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρ-
μογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους το-
μείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και 
προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» 
(Α’ 32).

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

6. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 «Ρυθ-
μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 83) και ιδίως 
τις παρ. 1 και 3 αυτού,

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

8. Τις διατάξεις της περ. 14, της παρ. 1 και της παρ. 4 
του άρθρου 2, της παρ. 1 και 4 του άρθρου 4 και του 
άρθρου 5 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφά-
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ-
γάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες 
διατάξεις».

9. Τις διατάξεις της περ. ιδ’, της παρ. 2 του άρθρου 5, της 
παρ. 2, 9 του άρθρου 7, της παρ. 5, παρ. 9, και παρ. 10 του 
άρθρου 9 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφη-
μερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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10. Το άρθρο 28 του ν. 4305/2014 (Α’ 237) «Ανοικτή 
διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφορι-
ών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση 
του ν. 3448/2006 (Α’ 57), προσαρμογή της εθνικής νο-
μοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, πε-
ραιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων 
Εισαγωγικού Διαγωνισμού ΕΣΔΔΑ και άλλες διατάξεις», 
όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 26 του 
ν. 4440/2016 (Α’ 224) «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας 
στην Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, 
υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις 
των άρθρων 6 και 8 του ν. 4369/2016, ασυμβίβαστα και 
πρόβλεψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων 
και λοιπές διατάξεις».

11. Τις διατάξεις του π.δ. 118/2002 (Α’ 99) «Βαθμολο-
γική και μισθολογική κατάσταση και εξέλιξη των μελών 
του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού 
(Ε.Ε.ΔΙ.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» και 
ιδίως της παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 αυτού.

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

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

14. Την υπ’ αρ. 80843/21-10-2020 αίτηση της Ζάβα-
λη Μαρίας του Φώτιου με συνημμένα δικαιολογητικά, 
αναφορικά με αίτημα ένταξης της σε θέση Ε.ΔΙ.Π. στο 
Τμήμα Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών της Σχολής 
Επιστημών Τροφίμων του Ιδρύματος.

15. Την υπ’ αρ. 18/27-10-2020 (Διοικητικά - θέμα 1ο) 
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Επιστημών 
Οίνου, Αμπέλου και Ποτών της Σχολής Επιστημών Τρο-
φίμων, με την οποία ορίστηκε η τριμελής εισηγητική επι-
τροπή καθώς και τα τρία (3) μέλη Ε.ΔΙ.Π. που συμμετείχαν 
στο αρμόδιο για την κρίση όργανο.

16. Την υπ’ αρ. 87220/02-11-2020 πράξη του Προέδρου 
του Τμήματος Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών.

17. Την υπ’ αρ. 91133/10-11-2020 εισηγητική έκθεση 
της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής, η οποία ομόφωνα 
κρίνει ότι η Ζάβαλη Μαρία ικανοποιεί πλήρως τις από 
τον νόμο απαιτήσεις για την ένταξη της στην κατηγορία 
Ε.ΔΙ.Π.

18. Την υπ’ αρ. 20/18-11-2020 (Εκπαιδευτικά - θέμα 
1ο) απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Επιστη-
μών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών της Σχολής Επιστημών 
Τροφίμων, με την οποία εγκρίνεται ομόφωνα η ένταξη 
της Ζάβαλη Μαρίας σε κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος 
Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών της Σχολής Επι-
στημών Τροφίμων.

19. Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου της κας Ζά-
βαλη Μαρίας του Φώτιου, από το οποίο προκύπτουν, 
μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

- προσλήφθηκε στο Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης 
Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) την 01η/9/2009 με σύμβαση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ως «Διοι-
κητικός Υπάλληλος» κατηγορίας Π.Ε.,

- τοποθετήθηκε με την υπό στοιχεία ΚΕΕΛΠΝΟ οικ. 
2549/13-02-2015 ανακοίνωση στις 16/03/2015 στον 

Τομέα Διατροφής και Χρονιών Νοσημάτων της Εθνικής 
Σχολής Δημόσιας Διοίκησης

- μετατάχθηκε από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας 
Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) - ο οποίος οργανισμός υπεισήλθε ως 
καθολικός διάδοχος στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 
του καταργηθέντος με το άρθρο 62 του ν. 4600/2019 Κέ-
ντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) 
και ιδρύθηκε ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου δυ-
νάμει του άρθρου 48 του ν. 4600/2019 και σύμφωνα με 
τη παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4633/2019 στη θέση του 
συστάθηκε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την 
επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας» - στο 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ως διοικητική υπάλληλος 
με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου 
σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση κατηγορίας ΠΕ ει-
δικότητας Διοικητικού (Γ’ 1536/2020). Προσήλθε αι ανέ-
λαβε υπηρεσία στις 26-10-2020.

- είναι κάτοχος:
- Πτυχίου τμήματος Φυτικής Παραγωγής, ειδικότητας 

Γεωργίας και Βελτίωσης Φυτών του Γεωπονικού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών (Ημερομηνία κτήσης Πτυχίου: 27-06-2005),

- Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην 
ειδικότητα «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Διαχείριση 
του Αγροτικού Χώρου» του Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας 
και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
(Ημερομηνία Απονομής Μ.Δ.Ε.: 20-12-2007) και

- Διδακτορικού Διπλώματος του Τμήματος Οικιακής 
Οικονομίας και Οικολογίας της Σχολής Περιβάλλοντος, 
Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών του Χαρο-
κόπειου Πανεπιστημίου με τίτλο διδακτορικής διατριβής 
«Εμπειρική ανάλυση της οικολογικής καταναλωτικής συ-
μπεριφοράς» (Ημερομηνία Αναγόρευσης: 25-01-2018).

20. Το γεγονός ότι, από την παρούσα πράξη δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
όπως προκύπτει από την υπό στοιχεία ΔΥ/06-04-2021 
βεβαίωση του Τμήματος Μισθοδοσίας Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., 
Ε.Τ.Ε.Π. της Διεύθυνσης Οικονομικού της Γενικής Διεύ-
θυνσης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

21.Το γεγονός ότι, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 
δεν υφίστανται κενές οργανικές θέσεις στη κατηγορία 
του Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Εργαστηριακού 
Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.).

22. Το υπό στοιχεία 96691π.ε./19-01-2021 έγγραφο 
του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ανα-
φορικά με άσκηση ελέγχου νομιμότητας, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της περ. α, της παρ. 3 του άρθρου 18 του 
ν. 4559/2018.

23. Το υπό στοιχεία Φ.1/Α/275/44491/Β1/19-4-2021 
έγγραφο της Δ/νσης Τακτικού Προϋπολογισμού και 
Μ.Π.Δ.Σ. της Γεν. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υ.ΠΑΙ.Θ.

24. Την υπό στοιχεία 125788/Ζ1/06-08-2019 (ΥΟΔΔ 
564) διαπιστωτική πράξη της Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων «Διορισμός Πρύτανη και τεσσάρων (4) 
Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής».

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

την ένταξη της Ζάβαλη Μαρίας του Φώτιο υ, η οποία 
υπηρετεί σε προσωποπαγή θέση Ιδιωτικού Δικαίου 
Αορίστου Χρόνου Διοικητικού Προσωπικού (Δ.Π.), κα-
τηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), ειδικό-
τητας Διοικητικού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, 
σε συνιστώμενη - με αυτοδίκαια μετατροπή της θέσης 
της - οργανική θέση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου 
Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), κατη-
γορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), στο Τμήμα 
Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών της Σχολής Επι-
στημών Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, 
διότι κατέχει τα τυπικά προσόντα της περ. γ της παρ. 2 
του άρθρου 29 του ν. 4009/2011.

Η παρούσα πράξη να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. / Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων: 3584/28-6-2021).

  Αιγάλεω, 6 Ιουλίου 2021

Ο Πρύτανης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ

Ι

Αριθμ. 44190 (2)
    Τροποποίηση του Κανονισμού Διδακτορικών 

Σπουδών του Τμήματος Χημείας, της Σχολής Θε-

τικών Επιστημών του Α.Π.Θ. [απόφαση Συγκλή-

του υπ’ αρ. 12326/13-4-2018], (Β’ 1596). 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λει-

τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114) και ιδίως την παρ. 
2 του άρθρου 45.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 85 και ειδικότερα του εδα-
φίου β, των παρ. 5 και 6 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

3. Τις ερμηνευτικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία: 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 και β)22879/Ζ1/9-2-2018: «Εφαρμογή των 
διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

4. Την υπό στοιχεία 108075/Ζ1/03-07-2019 (ΥΟΔΔ 432, 
διόρθωση σφάλματος ΥΟΔΔ 809) διαπιστωτική πράξη 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με 
θέμα «Εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» με 
θητεία από 1-9-2019 έως 31-8-2022.

5. Τη διαπιστωτική πράξη της Υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία 105174/Ζ1/12-8-2020 

(ΥΟΔΔ 650) περί παράτασης της θητείας του Πρύτανη 
και των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του ΑΠ.Θ. έως τη 
συμπλήρωση τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών ετών, ήτοι έως 
31-8-2023.

6. Τις πράξεις του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠ.Θ.) με υπό στοιχεία: α) 1204/
14-9-2020 (ΑΔΑ: Ω7Α746Ψ8ΧΒ-ΠΨΟ) περί συγκρότησης 
και β) 35027/9-6-2021, ανακοινοποιημένη στο ορθό με 
αριθμό 36944/16-6-2021, (ΑΔΑ:6Ω6Χ46Ψ8ΧΒ-ΒΘΜ) περί 
ανασυγκρότησης της Συγκλήτου του Α.Π.Θ., για το ακα-
δημαϊκό έτος 2020-2021.

7. Τις διατάξεις των άρθρων 75-78 του ν. 4727/2020 
«Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2019/1024 - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτω-
ση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

8. Την απόφαση της Συγκλήτου υπ’ αρ. 12326/
13-4-2018, (Β’ 1596)] σχετικά με την έγκριση Κανονισμού 
Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Χημείας, της Σχο-
λής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης.

9. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Χη-
μείας, της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελεί-
ου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση υπ’ αρ. 
734/8-2-2021).

10. Τη θετική εισήγηση υπ’ αρ. 33373/3-6-2021 της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση του Κανονισμού Διδακτορικών 
Σπουδών του Τμήματος Χημείας, της Σχολής Θετικών 
Επιστημών του ΑΠ.Θ. [απόφαση Συγκλήτου αριθμ. 
12326/13-4-2018, (Β’ 1596)], ως ακολούθως:

Άρθρο 6
Διαδικασία επιλογής υποψηφίων διδακτόρων

Το Τμήμα Χημείας δημοσιεύει προκηρύξεις εκδήλω-
σης ενδιαφέροντος εκπόνησης διδακτορικής διατριβής 
στη Χημεία, κάθε Ιανουάριο και Ιούνιο, οι οποίες είναι 
εξαμηνιαίας διάρκειας, δημοσιοποιούνται και αναρτώ-
νται ηλεκτρονικά στο διαδίκτυο και στην ιστοσελίδα του 
Τμήματος. Οι ενδιαφερόμενοι για την εκπόνηση διδα-
κτορικής διατριβής υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία 
του Τμήματος με βάση το πρότυπο που υπάρχει στην 
ιστοσελίδα του Τμήματος Χημείας. Στην αίτηση αναγρά-
φεται εκτός των άλλων, το Εργαστήριο του Τμήματος 
στο οποίο θα εκπονηθεί η διατριβή, τυχόν παράλληλη 
άλλη εργασία του/της ΥΔ, ο προτεινόμενος τίτλος της δι-
ατριβής, καθώς και ο/η προτεινόμενος/η ως επιβλέπων/
ούσα καθηγητής/τρια της διδακτορικής διατριβής, ο/η 
οποίος/α ανήκει σε όσους/ες έχουν δικαίωμα επίβλε-
ψης διδακτορικής διατριβής, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 39 του ν. 4485/2017 και στο άρθρο 7 του 
παρόντος Κανονισμού. Επίσης στην αίτηση αναγράφε-
ται η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης και συγγραφής, 
η οποία μπορεί να είναι διάφορη της ελληνικής μόνο 
υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 14 του κανονισμού 
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αυτού. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από προσχέδιο 
της διδακτορικής διατριβής (μέχρι 1 σελίδα), μια αγγλική 
και μια ελληνική μονοσέλιδη περίληψη, με τον τίτλο στα 
ελληνικά και στα αγγλικά. Παράλληλα υποβάλλεται και 
εισήγηση του προτεινομένου επιβλέποντος καθηγητή, 
που είναι μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Χημείας του ΑΠΘ, 
όπου θα αναφέρεται επίσης ο τίτλος της διατριβής και 
θα προτείνονται τα άλλα δύο μέλη της Τριμελούς Συμ-
βουλευτικής Επιτροπής για τα οποία θα βεβαιώνεται ότι 
έχουν ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα. Οι υπο-
ψήφιοι/ες με την αίτηση τους συνυποβάλλουν αναλυτικό 
βιογραφικό σημείωμα, τίτλους σπουδών, τίτλους γνώσης 
ξένων γλωσσών, πιθανές επιστημονικές δημοσιεύσεις 
και πιθανή ερευνητική ή συναφή επαγγελματική δρα-
στηριότητα. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν καλή γνώ-
ση (επίπεδο Β2) τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας. Σε 
ειδικές περιπτώσεις είναι δυνατό η επαρκής γνώση της 
αγγλικής γλώσσας να αξιολογείται από την Τριμελή Επι-
τροπή Επιλογής.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων κατηγοριοποιούνται με 
βάση τη συνάφεια του ερευνητικού τους αντικειμένου 
και στέλνονται στην αντίστοιχη Τριμελή Επιτροπή Επιλο-
γής η οποία, μετά από συνέντευξη με τους υποψηφίους, 
εισηγείται στη Σ.Τ. με αναλυτικό υπόμνημα στο οποίο 
αναγράφονται οι λόγοι για τους οποίους ο/η υποψήφι-
ος/α πληροί ή δεν πληροί τις προϋποθέσεις προκειμένου 
να γίνει δεκτός/η, η αποδοχή ή μη της αίτησης, η αποδο-
χή του προτεινόμενου τίτλου της ΔΔ και ο προτεινόμενος 
επιβλέπων, εφόσον αυτός/η δεν έχει προταθεί από τον/
την υποψήφιο/α. Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με 
κριτήρια τις προπτυχιακές σπουδές τους, τη συνάφεια 
του ΔΜΣ ή ΜΔΕ τους με το γνωστικό αντικείμενο στο 
οποίο ενδιαφέρονται να εκπονήσουν τη διατριβή και 
τα λοιπά προσόντα τους. Η Συνέλευση του Τμήματος, 
συνεκτιμώντας το υπόμνημα της Επιτροπής, εγκρίνει ή 
απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση του/της υποψη-
φίου/ας. Στην απόφαση έγκρισης της Σ.Τ. ορίζονται ο 
τίτλος, ο/η επιβλέπων/ουσα και η γλώσσα εκπόνησης 
και συγγραφής της διδακτορικής διατριβής. Στην ίδια 
απόφαση, η Σ.Τ. δύναται να καθορίσει ως προϋπόθεση 
για την εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής του/της 
υποψηφίου/ας, την παράλληλη επιτυχή παρακολούθηση 
μαθήματος/ων ή άλλες συναφείς με την επιστημονική 
έρευνα υποχρεώσεις που θα οριστούν από την Τριμελή 
Συμβουλευτική Επιτροπή με σχετική εισήγηση της στη 
Σ.Τ. εντός τριμήνου από την έγκριση της εκπόνησης της 
διατριβής.

Άρθρο 7
Επίβλεψη διδακτορικής διατριβής - 
Ορισμός Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής

Παράγραφος 3
Στην τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή μετέχουν ως 

μέλη, ο/η Επιβλέπων/ουσα και δύο ακόμη μέλη ΔΕΠ, 
από το οικείο ή άλλο ΑΕΙ ή καθηγητές αναγνωρισμένων 
ως ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι εί-
ναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος, ή Ερευνητές των 
βαθμίδων Α’, Β’ ή Γ’ από Ερευνητικά Κέντρα του άρθρου 
13Α του ν. 4310/2014, ή από αναγνωρισμένα ερευνητικά 

κέντρα ή ινστιτούτα της αλλοδαπής και έχουν το ίδιο ή 
συναφές γνωστικό αντικείμενο με την υπό κρίση διδα-
κτορική διατριβή. Ως μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτι-
κής Επιτροπής είναι δυνατόν να ορίζονται μέλη ΔΕΠ τα 
οποία είναι σε άδεια. Ο μέγιστος αριθμός ΔΔ που μπορεί 
να επιβλέπει ένα μέλος ΔΕΠ ταυτοχρόνως εκκινεί από 
οκτώ (8) και δύναται να τροποποιείται ανάλογα με τις 
ερευνητικές και επιστημονικές ανάγκες του Τμήματος 
με απόφαση της Σ.Τ.

Παράγραφος 4
Αν για οποιοδήποτε λόγο ο/η επιβλέπων/ουσα εκλεί-

ψει ή διαπιστωμένα αδυνατεί να τελέσει χρέη επιβλέ-
ποντα/ούσας για μεγάλο χρονικό διάστημα, η Συνέλευση 
του Τμήματος, εκτιμώντας τις περιστάσεις, αναθέτει σε 
άλλο μέλος ΔΕΠ την επίβλεψη, σύμφωνα με όσα ορίζο-
νται στις προηγούμενες παραγράφους, κατόπιν αίτησης 
του/της υποψηφίου/ας διδάκτορα και σύμφωνης γνώ-
μης του/της νέου/ας προτεινόμενου/ης επιβλέποντα/
ου σας. Σε διαφορετική περίπτωση, ένα από τα άλλα 
δύο (2) μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής 
αναλαμβάνουν χρέη επιβλέποντα/ουσας.

Άρθρο 11
Δικαιώματα - Υποχρεώσεις

1. Υποχρεώσεις υποψηφίου/ας διδάκτορα
Θ) Πρέπει πριν την παρουσίαση της διδακτορικής 

διατριβής να έχει τουλάχιστον δύο (2) εργασίες δημο-
σιευμένες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές ή μία 
εργασία δημοσιευμένη σε επιστημονικό περιοδικό με 
κριτές και μία ανακοίνωση σε επιστημονικό συνέδριο 
με κριτές. Οι εργασίες και ανακοινώσεις αυτές πρέπει 
να αφορούν το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα της 
διδακτορικής διατριβής.

Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση με αριθμό 12326/
13-4-2018, (Β’ 1596) της Συγκλήτου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 9 Ιουλίου 2021

Ο Πρύτανης

NIKOΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Ι

Αριθμ. 1614/22084 (3)
    Μετατροπή προσωποπαγούς θέσης μελους 

Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Πατρών σε οργανική 

της ίδιας βαθμίδας. 

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

   Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις της περ. β’, της παρ. 1 του άρθρου 19 

του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποι-
ότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α’ 195), όπως τροποποιήθη-
κε με το άρθρο 9 του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α’ 38).
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2. Τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 15 του 
ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες δια-
τάξεις» (Α’ 114).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 36, 38 και της υποπερ. 
ββ΄ της περ. β΄ και της περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 40 
του ν. 4610/2019 (Α’ 70) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και 
Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειρα-
ματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές 
διατάξεις».

4. Την υπό στοιχεία Φ.1.2/2265/26-06-2006 πράξη 
του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου (Γ’ 393/2006), 
με την οποία ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΟΤΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 
εξελίχθηκε από τη μόνιμη θέση βαθμίδας Αναπλη-
ρωτή Καθηγητή, σε μόνιμη θέση βαθμίδας Καθηγητή 
του Τμήματος Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Αν-
θοκομίας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του Τ.Ε.Ι. 
Μεσολογγίου.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 94/2013 «Συγ-
χώνευση Τ.Ε.Ι. Πάτρας και Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου - Μετονο-
μασία Σχολής και Τμημάτων - Συγχώνευση Τμημάτων - 
Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων - Συγκρότηση 
Σχολών Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας» (Α’ 132) με τις οποίες το 
Τ.Ε.Ι. Πάτρας και το Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου συγχωνεύτηκαν 
σε Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας με έδρα την Πάτρα.

6. Tην υπ’ αρ. 11213/28.8.2013 διαπιστωτική πράξη 
του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, με την οποία  
διαπιστώθηκε η αυτοδίκαιη ένταξη του ανωτέρω από 
το Τμήμα Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας 
της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του πρώην Τ.Ε.Ι. Με-
σολογγίου, στο Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής 
Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και 
Διατροφής του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας.

7. Την υπ’  αρ. 1479/13771/16.5.2019 διαπιστωτική 
πράξη της Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου Πατρών, (Β’ 
1981, όπως διορθώθηκε στο Β’ 2847), περί ένταξης με 
αυτοδίκαιη μεταφορά της θέση του ανωτέρω από το 
Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας 
σε μόνιμη προσωποπαγή θέση καθηγητή της βαθμίδας 
του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Γεωπο-
νίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστη-
μίου Πατρών.

8. Την υπ’ αρ. 2614/26112/2.8.2019 απόφαση της Συ-
γκλήτου του (Γ’ 1527) με την οποία ο ανωτέρω μετακινή-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 
40 του ν. 4610/2019 από το Τμήμα Γεωπονίας στο Τμήμα 
Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής της Σχολής Γεωπονικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών.

9. Την υπό στοιχεία 108176/Ζ1/21.8.2020 διαπιστωτι-
κή πράξη της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
εκλογής Πρύτανη και τεσσάρων Αντιπρυτάνεων στο 
Πανεπιστήμιο Πατρών (ΥΟΔΔ 677). 

10. Την υπ’ αρ. 111/20.5.2021 αίτηση του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΚΑΠΟΤΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ με τα συνημμένα δικαιολογητι-
κά, για μετατροπή της θέσης του, από προσωποπαγή σε 
μόνιμη οργανική θέση καθηγητή της βαθμίδας του Κα-
θηγητή πρώτης βαθμίδας, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
περ. ββ), παρ. 4 του άρθρου 40 του ν. 4610/2019 (Α’ 70).

11. Την υπ’  αρ. 309/10348/6.4.2021 απόφασης της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών, περί συγκρό-

τησης Επταμελούς Επιτροπής Κρίσης για τη μετατροπή 
της προσωποπαγούς θέσης του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΠΟΤΗ του  
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος 
Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής της Σχολής Γεωπονικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, σε μόνιμη ορ-
γανική θέση της ίδιας βαθμίδας.

12. Την από 26.5.2021 (υπ’ αρ. διαβιβαστικού εγ-
γράφου 116/6329/17901/3.6.2021) απόφαση της αρ-
μόδιας  Επταμελούς Επιτροπής Κρίσης με την οποία 
διαπιστώθηκε η συνδρομή των προσόντων που 
προβλέπονται στη περ. β’, παρ. 1 του άρθρου 19 του 
ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του 
ν. 4521/2018 και ισχύει, για τη μετατροπή της προσω-
ποπαγούς θέσης του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του 
Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής της Σχολής 
Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΠΟΤΗ, σε μόνιμη οργανική θέση της ίδιας 
βαθμίδας.

13. Τον διενεργηθέντα έλεγχο νομιμότητας ο οποίος 
ολοκληρώθηκε εντός της τιθέμενης προθεσμίας τριάντα 
(30) ημερών, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ββ), παρ. 
4 του άρθρου 40, του ν. 4610/2019 (Α’ 70).

14. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού  
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

τη μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του Καθη-
γητή πρώτης βαθμίδας, του Τμήματος Επιστήμης Φυτι-
κής Παραγωγής της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Πατρών ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΠΟΤΗ του ΕΥΑΓΓΕ-
ΛΟΥ, σε μόνιμη οργανική θέση της ίδιας βαθμίδας, από 
9.7.2021, ημερομηνία έκδοσης της παρούσης επειδή η 
αίτησή του κατατέθηκε μετά την 31.8.2019.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 9 Ιουλίου 2021

O Πρύτανης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

Ι

Αριθμ. απόφ. 16 (4)
    Ίδρυση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυ-

χιακών Σπουδών με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκη-

ση Επιχειρήσεων στον Αγροδιατροφικό Τομέα», 

«MBA in Agri-food Sector» του Τμήματος Γεωπο-

νίας σε συνεργασία με το Τμήμα Διοικητικής Επι-

στήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πε-

λοποννήσου .

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 Συνέργειες Πανεπι-

στημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους 
και λοιπές Διατάξεις» (Α’ 70) και ειδικότερα τα άρθρα 45 
και 46.
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2. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 19 του ν. 4521/
2018 (Α’ 38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και 
άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λει-
τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα τα άρθρα 13, 
30 έως και 37,43 έως 45 και 85.

4. Τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 26 του ν. 4386/2016 
«Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 83), 
με την οποία αντικαθίσταται η περ γ’ της παρ. 22 του 
άρθρου 80 του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφά-
λιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των 
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» ως εξής: «Έως την 
έναρξη ισχύος του κατά το άρθρο 5 Οργανισμού κάθε 
Ιδρύματος και του κατά το άρθρο 6 Εσωτερικού του 
Κανονισμού, τα θέματα που προβλέπονται σε αυτούς 
ρυθμίζονται με αποφάσεις Συγκλήτου, οι οποίες δημο-
σιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 
14 και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκ-
παίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πι-
στωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος» (Α’ 189).

6. Την υπό στοιχεία 210838/Z1/01.12.2017 (ΥΟΔΔ 647) 
διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων, με την οποία διαπιστώνεται ο διο-
ρισμός του Αθανάσιου Κατσή, Καθηγητή του Τμήματος 
Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ως Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με πλήρη θητεία, 
από της εκδόσεως της Διαπιστωτικής πράξης.

7. Την υπό στοιχεία 216772/Ζ1/08-12-2017 (Β’ 4334) 
υπουργική απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτι-
κού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσι-
μότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».

8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά ‘όργανα» 
π.δ. 63/2005 (Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την 
παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

9. Την υπ’ αρ.: 8237/08.12.2017 (Β’ 4835) απόφαση Πρύ-
τανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου περί μεταβίβα-
σης αρμοδιοτήτων στους Αντιπρυτάνεις, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

10. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του 
Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 
(συνεδρίαση 9η/29.05.2020).

11. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανε-
πιστημίου Πελοποννήσου (συνεδρίαση 15η/26.05.2020).

12. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του 
Τμήματος Γεωπονίας και του Τμήματος Διοικητικής Επι-
στήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πελοπον-
νήσου.

13. Την υπ’ αρ. 2/02.04.2021 απόφαση της 13ης Συνε-
δρίασης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

14. Την υπ’  αρ. 16 απόφαση της 190ης/27.04.2021 
Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελο-
ποννήσου.

15. Το γεγονός ότι έχει παρέλθει η προθεσμία της 
παρ. 3 του άρθρου 85 του ν. 4485/2017.

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Την ίδρυση και λειτουργία, από το ακαδημαϊκό έτος 
2020-2021, του Διατμηματικού Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση 
Επιχειρήσεων στον Αγροδιατροφικό Τομέα-MBA in Agri-
food Sector» του Τμήματος Γεωπονίας σε συνεργασία με 
το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Γεωπονίας σε συνεργασία με το Τμήμα Διοι-
κητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου οργανώνει και λειτουργεί από το ακα-
δημαϊκό έτος 2020-2021 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο: «Οργάνωση και Διοίκηση 
Επιχειρήσεων στον Αγροδιατροφικό Τομέα- MBA in Agri-
food Sector» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α’ 114), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΔΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΔΜΣ) στην «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων στον 
Αγροδιατροφικό Τομέα».

Άρθρο 3
Γνωστικό αντικείμενο

Το γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ είναι η παροχή 
εξειδικευμένων γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου στην 
Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων του Αγροδιατρο-
φικού τομέα.

Άρθρο 4
Γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος 

Η γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος είναι η ελ-
ληνική.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια φοίτησης

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (03) εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πιστωτικές μονάδες

Οι πιστωτικές μονάδες του προγράμματος είναι συ-
νολικά 90 ECTS. 

Άρθρο 7
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2030/2031 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 8 
του άρθρου 32, του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

Άρθρο 8
Τέλη φοίτησης

Για το σύνολο του προγράμματος τα τέλη φοίτησης 
ανέρχονται σε 3.300 ευρώ.
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Άρθρο 9
Ειδικές Διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με την παρούσα από-
φαση, ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Τρίπολη, 27 Απριλίου 2021

Ο Πρύτανης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ

Ι

Αριθμ. απόφ. 24/4.3/30.6.2021 (5)
   Ορισμός εκκαθαριστή αποδοχών της Ανώτατης 

Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαί-

δευσης. 

 Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 3027/2002 «Ρύθμιση θεμάτων οργανισμών 

και άλλες διατάξεις» (Α’ 152) και ειδικότερα το άρθρο 4.
2. Το π.δ. 101/2013 «Κατάργηση, συγχώνευση, μετο-

νομασία Τμημάτων και ίδρυση Σχολής στην Ανώτατη 
Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 
(ΑΣΠΑΙΤΕ)» (Α’ 135).

3. Το άρθρο 29 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» 
(Α’ 193).

4. Την υπό στοιχεία 105277/Ζ1/12-08-2020 (ΥΟΔΔ 650) 
υπουργική απόφαση που αφορά στην ανασυγκρότηση 
της Δ.Ε. της ΑΣΠΑΙΤΕ.

5. Τον ν. 1404/1983 «Δομή και λειτουργία των Τεχνολο-
γικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)» (Α’ 173).

6. Το άρθρο 28 του ν. 2470/1997 «Αναμόρφωση μι-
σθολογίου προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και 
άλλες συναφείς διατάξεις» (Α’ 40) και την κατ’ εξουσι-
οδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδοθείσα, υπ’  αρ. 
2081241/11652/00222/17-11-1997 (Β’ 1055) απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών.

7. Το άρθρο 2 του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά-
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ-
γάνων στο διαδίκτυο ‘’Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 112).

8. Τον ν. 4009/2011 «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της 
Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανώτα-
των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α’ 195).

9. Το ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - 

δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), όπως 
έχει τροποποιηθεί με τον ν. 4337/2015 (Α’ 129).

10. Το γεγονός ότι με τη διάταξη του άρθρου 8 του 
ν. 4405/2016 «Κύρωση της απόφασης του Συμβουλίου 
2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ για το σύστημα των ιδίων πόρων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις» (Α’ 129), 
καταργήθηκε η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 79 του 
ν. 4009/2011 σχετική με το Γραμματέα του Ιδρύματος, ο 
οποίος ασκούσε τα καθήκοντα που καθοριζόταν με την 
παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 1404/1983, σε συνδυασμό 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του ν. 3549/2007 (Α’ 69), 
καθώς και στο άρθρο 61 του π.δ. 160/2008, (διατάξεις 
οι οποίες καταργήθηκαν σύμφωνα με τις παρ. 4, 25 και 
58 αντίστοιχα του άρθρου 81 του ν. 4009/2011, αλλά 
παρέμεναν σε ισχύ σύμφωνα με την παρ. 22 του άρθρου 
80 του ν. 4009/2011, μέχρι την έκδοση του Οργανισμού 
του Ιδρύματος).

11. Το στοιχείο ιη της παρ. 18 του άρθρου 8 του Κε-
φαλαίου Δ’ του ν. 4009/2011 που τροποποιήθηκε με το 
πρώτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4076/2012 
(Α’ 159), καθώς και του στοιχείου ιζ της παρ. 20 του άρ-
θρου 8 του ν. 4009/2011, προστεθέντος με το ως άνω 
άρθρο του ν. 4076/2012, σε συνδυασμό με την διάταξη 
της περ. γ’ της παρ. 22 του άρθρου 80 του ίδιου νόμου, 
όπως αντικαταστάθηκε με τη διάταξη της παρ. 6 του 
άρθρου 26 του ν. 4386/2016 (Α’ 83).

6. Την υπ’ αρ. 8/9-3-2017 (θ 2.3) πράξη της ΔΕ της ΑΣ-
ΠΑΙΤΕ «Ορισμός εκκαθαριστή αποδοχών της ΑΣΠΑΙΤΕ» 
(Β’ 1726).

7. Το γεγονός ότι η Νίκη Κυριακοπούλου Προϊσταμέ-
νη του Τμήματος Διοικητικών Υποθέσεων η οποία είχε 
οριστεί με την ως άνω (σχ. 6) απόφαση της ΔΕ της ΑΣ-
ΠΑΙΤΕ εκκαθαριστής αποδοχών, συνταξιοδοτήθηκε στις 
30-6-2021.

8. Το γεγονός ότι από 1-7-2021 Προϊσταμένη του Τμή-
ματος Διοικητικών Υποθέσεων ορίστηκε η Αικατερίνη 
Παπαγιαννάκη μόνιμη υπάλληλος της ΑΣΠΑΙΤΕ κλάδου 
ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού με την υπ’ αρ. 24/30-6-2021 
(θ 4.2) πράξη της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ (ΑΔΑ:6ΠΥ246Ψ8ΧΙ- 
ΙΜΨ).

12. Την εισήγηση του Προέδρου της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ.
13. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα-

λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού 
ή του Προϋπολογισμού της ΑΣΠΑΙΤΕ.

Η ΔΕ μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζει ομό-
φωνα:

Ορίζει την Αικατερίνη Παπαγιαννάκη, Προϊσταμένη 
του Τμήματος Διοικητικών Υποθέσεων της ΑΣΠΑΙΤΕ, εκ-
καθαριστή αποδοχών της ΑΣΠΑΙΤΕ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

O Πρόεδρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΑΡΑΚΗΣ  



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ46590 Τεύχος B’ 3434/29.07.2021

*02034342907210008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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