
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Συμπλήρωση της υπ’  αρ. 119/20-1-2020 (Β’  246) 
απόφασης Συγκλήτου του Ε.Κ.Π.Α. ως προς τη χο-
ρήγηση πιστοποίησης παιδαγωγικής και διδακτι-
κής επάρκειας στους αποφοίτους του ΔΠΜΣ με 
τίτλο: «Διδακτική της Χημείας, Νέες Εκπαιδευτι-
κές Τεχνολογίες και Εκπαίδευση για την Αειφόρο 
Ανάπτυξη» (ΔιΧηΝΕΤ-ΕΑΑ) του Τμήματος Χημείας 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών.

2 Τροποποίηση της υπ’  αρ. 72788/30-04-2018 
(Β’ 3721) Απόφασης Συγκλήτου του Χαροκοπείου 
Πανεπιστημίου (αρ. συν. 329/30-04-2018), περί 
Επανίδρυσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Οικιακής Οικονο-
μίας και Οικολογίας (πλέον Τμήματος Οικονομίας 
και Βιώσιμης Ανάπτυξης) της Σχολής Περιβάλλο-
ντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομι-
κών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, με τίτλο 
“Εκπαίδευση και Πολιτισμός”.

3 Ένταξη μέλους Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού 
Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στην κατηγορία Εργαστη-
ριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), του 
Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών της 
Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Κρήτης.

4 Καθορισμός Γνωστικού Αντικειμένου της Θύμη 
Ισιδώρας του Αθανασίου, μέλος Εργαστηριακού 
Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), κατηγορίας ΤΕ, 
του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργα-
νισμών, της σχολής Διοίκησης, του Πανεπιστημί-
ου Πελοποννήσου.

5 Καθορισμός Γνωστικού Αντικειμένου της Δήμι-
ζα Καλλιρρόης του Ιωάννη, μέλος Εργαστηρια-
κού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), κατηγο-
ρίας ΤΕ, του τμήματος Γεωπονίας, της σχολής 
Γεωπονίας και Τροφίμων, του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. απόφ. 1171/06-06-2022 (1)
Συμπλήρωση της υπ’ αρ. 119/20-1-2020 (Β’ 246) 

απόφασης Συγκλήτου του Ε.Κ.Π.Α. ως προς τη χο-

ρήγηση πιστοποίησης παιδαγωγικής και διδακτι-

κής επάρκειας στους αποφοίτους του ΔΠΜΣ με 

τίτλο: «Διδακτική της Χημείας, Νέες Εκπαιδευτι-

κές Τεχνολογίες και Εκπαίδευση για την Αειφόρο 

Ανάπτυξη» (ΔιΧηΝΕΤ-ΕΑΑ) του Τμήματος Χημεί-

ας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη-

μίου Αθηνών .

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λειτουργία της 

ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 114), και ειδικότερα τα άρθρα 13 και 
τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 31.

2. Την παρ. 4 του άρθρου 54 του ν. 4589/2019 «Συ-
νέργειες Ε.Κ.Π.Α., Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και 
Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό ταμείο και άλλες διατά-
ξεις» (Α’ 13), σύμφωνα με την οποία η παιδαγωγική και 
διδακτική επάρκεια πιστοποιείται με την κατοχή μετα-
πτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος 
στις επιστήμες της αγωγής.

3. Την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 111 του ν. 4547/2018 
(Α’ 102), όπου αναφέρεται ότι η παιδαγωγική και διδακτική 
επάρκεια πιστοποιείται με την κατοχή μεταπτυχιακού τίτ-
λου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος στις επιστήμες 
της αγωγής, αντικαθιστώντας τις διατάξεις της παρ. 3 του 
άρθρου 2 του ν. 3848/2010 (Α’ 71).

4. Την υπό στοιχεία Β7/472/25-9-1998 απόφαση του 
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που 
αφορά την ίδρυση του Διαπανεπιστημιακού και Δια-
τμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
«Διδακτική της Χημείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνο-
λογίες (ΔιΧηΝεΤ)» (Β’ 1063).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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5. Την υπό στοιχεία Β7/11/24-3-2000 απόφαση του 
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που 
αφορά την τροποποίηση του Διαπανεπιστημιακού και 
Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών «Διδακτική της Χημείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τε-
χνολογίες (ΔιΧηΝεΤ)» (Β’ 515).

6. Την υπό στοιχεία 40171/Β7/17-6-2003 απόφαση 
του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που 
αφορά την τροποποίηση του Διαπανεπιστημιακού και 
Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών «Διδακτική της Χημείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τε-
χνολογίες (ΔιΧηΝεΤ)» (Β’ 855).

7. Την υπό στοιχεία 47571/Β7/18-6-2009 απόφαση 
του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που 
αφορά την τροποποίηση του Διαπανεπιστημιακού και 
Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών «Διδακτική της Χημείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τε-
χνολογίες (ΔιΧηΝεΤ)» (Β’ 1472).

8. Την υπ’ αρ. 118/2-10-2015 απόφαση του Πρύτανη 
του Ε.Κ.Π.Α. που αφορά την αντικατάσταση της υπό στοι-
χεία Β7/472/25-9-1998 (Β’ 1063) υπουργικής απόφασης, 
που αφορά στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχια-
κών Σπουδών «Διδακτική της Χημείας και Νέες Εκπαι-
δευτικές Τεχνολογίες (ΔιΧηΝεΤ)» (Β’ 2276).

9. Την υπ’ αρ. 755/21-6-2018 απόφαση της Συγκλήτου 
του Ε.Κ.Π.Α. με την οποία επανιδρύθηκε το Διιδρυματι-
κού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διδα-
κτική της Χημείας, Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες και 
Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΔιΧηΝΕΤ-ΕΑΑ)» 
(Β’ 3035).

10. Την υπ’ αρ. 770/26-6-2018 απόφαση της Συγκλή-
του του Ε.Κ.Π.Α. με την οποία εγκρίθηκε ο κανονισμός 
του ΔΠΜΣ «Διδακτική της Χημείας, Νέες Εκπαιδευτικές 
Τεχνολογίες και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη 
(ΔιΧηΝΕΤ-ΕΑΑ)» (Β’ 3213).

11. Την υπ’ αρ. 533/20-1-2021 απόφαση της Συγκλήτου 
του Ε.Κ.Π.Α. με την οποία τροποποιήθηκε ο κανονισμός 
του ΔΠΜΣ «Διδακτική της Χημείας, Νέες Εκπαιδευτικές 
Τεχνολογίες και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη 
(ΔιΧηΝΕΤ- ΕΑΑ)» (Β’ 564).

12. Την υπ’ αρ. 119/20-1-2020 απόφαση της Συγκλήτου 
του Ε.Κ.Π.Α. με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση πιστο-
ποίησης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας στους 
αποφοίτους του ΔΠΜΣ «Διδακτική της Χημείας, Νέες 
Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες και Εκπαίδευση για την Αει-
φόρο Ανάπτυξη (ΔιΧηΝΕΤ-ΕΑΑ)» (Β’ 246) του Τμήματος 
Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών.

13. Το πρακτικό της Συνέλευσης της ΕΔΕ του ΔΠΜΣ 
με το οποίο εγκρίνεται η χορήγηση πιστοποίησης Παι-
δαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας στους αποφοίτους 
του προγράμματος «Διδακτική της Χημείας και Νέες Εκ-
παιδευτικές Τεχνολογίες (ΔιΧηΝΕΤ)» (συνεδρίαση 12-
02-2021).

14. Το πρακτικό της Συγκλήτου του Ε.Κ.Π.Α. (19η συ-
νεδρία 05-04-2022).

15. Το πρακτικό της Συγκλήτου του Ε.Κ.Π.Α. (24η συ-
νεδρία 13-05-2022).

16. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δα-
πάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Τη συμπλήρωση της υπ’ αρ. 119/20-1-2020 απόφασης 
της Συγκλήτου του Ε.Κ.Π.Α. ως προς τη χορήγηση πιστο-
ποίησης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας στους 
αποφοίτους του ΔΠΜΣ «Διδακτική της Χημείας, Νέες 
Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες και Εκπαίδευση για την Αει-
φόρο Ανάπτυξη» (Β’ 246) (ΔιΧηΝΕΤ-ΕΑΑ) του Τμήματος 
Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Χορηγείται πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής 

επάρκειας στους αποφοίτους του ΔΠΜΣ «Διδακτική της 
Χημείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες» (ΔιΧηΝΕΤ) 
του Τμήματος Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών από το 1998 και εφεξής, καθώς 
το πρόγραμμα σπουδών που ολοκλήρωσαν επιτυχώς έχει 
το ίδιο ή συναφές περιεχόμενο με το ΔΠΜΣ «Διδακτική 
της Χημείας, Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες και Εκπαί-
δευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη» (ΔιΧηΝΕΤ- ΕΑΑ), που 
επανιδρύθηκε με την υπ’ αρ. 755/21.6.2018 (Β’ 3035) και 
καλύπτουν όλες τις προϋποθέσεις για την απόκτησή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ   

Ι  

 Αριθμ. 100267 (2) 
Τροποποίηση της υπ’  αρ. 72788/30-04-2018 

(Β’ 3721) Απόφασης Συγκλήτου του Χαροκοπείου 

Πανεπιστημίου (αρ. συν. 329/30-04-2018), περί 

Επανίδρυσης του Προγράμματος Μεταπτυχια-

κών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Οικιακής 

Οικονομίας και Οικολογίας (πλέον Τμήματος Οι-

κονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης) της Σχολής 

Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων 

Οικονομικών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, 

με τίτλο “Εκπαίδευση και Πολιτισμός” .

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4485/2017 (Α’ 114) και ειδικότερα τα άρθρα 

30 έως και 37, 43, 45 και 85.
2. Τον ν. 4009/2011 (Α’ 195).
3. Τον ν. 3374/2005 (Α’ 189), και ειδικότερα τα άρθρα 

14 και 15.
4. Τις υπό στοιχεία 216772/Ζ1/08.12.2017 (Β’ 4334) και 

41931/Ζ1/13-03-2018 (Β’ 972) αποφάσεις του Υπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

5. Την υπό στοιχεία 108182/Ζ1/21-08-2020 διαπιστω-
τική πράξη της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
«Διαπιστωτική πράξη εκλογής Πρύτανη και τεσσά-
ρων Αντιπρυτάνεων στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο» 
(ΥΟΔΔ 677).
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6. Τις υπό στοιχεία 163204/Ζ1/29.09.2017, 203446/Ζ1/22-11-2017 και 45070/Ζ1/19.03.2018 Εγκυκλίους του Υπουρ-
γείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

7. Την υπ’ αρ. 97089/01.12.2021 πράξη Πρύτανη συγκρότησης της Συγκλήτου του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.
8. Την υπό στοιχεία 158540/Ζ1/19-11-2020 (Β’ 5313) απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με 

θέμα «Μετονομασία του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας, της Σχολής Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας 
και Εφαρμοσμένων Οικονομικών, του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου» (διορ. σφαλ. Β’ 771/2021).

9. Την απόφαση της 151ης/19-05-2022 (θέμα 14.4) Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυ-
ξης στη Σχολής Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

10. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 72788/30-04-2018 (Β’ 3721) απόφασης Συγκλήτου του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου 
(αρ. συν 329/30-04-2018), περί Επανίδρυσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος 
Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας (πλέον Τμήματος Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης) της Σχολής Περιβάλ-
λοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, με τίτλο «Εκπαίδευση και 
Πολιτισμός», ως προς τα εξής σημεία:

α) Ο πίνακας μαθημάτων της Ειδίκευσης “Διοίκηση και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων” (σελίδες 46664 και 
46665), τροποποιείται ως εξής:

- Ισχύουσα διατύπωση:
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: «Διοίκηση και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων»

1o εξάμηνο σπουδών

Τίτλοι μαθημάτων

Αριθμός 
Πιστωτικών 
Μονάδων 
ECTS

1  Μεθοδολογία δεδομένων της έρευνας-Ειδικά θέματα ανάλυσης 7
2 Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής τάξης 6
3 Οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης 8
4 Οργανωσιακή συμπεριφορά στην εκπαίδευση 9

2o εξάμηνο σπουδών

Τίτλοι μαθημάτων

Αριθμός 
Πιστωτικών 
Μονάδων 
ECTS

1 Εφαρμοσμένη στατιστική 7
2 Λήψη στρατηγικών αποφάσεων και επίλυση προβλημάτων 7

3 Σχολική ηγεσία και επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού-Βιωματικές ασκήσεις 
επαγγελματικής ανάπτυξης** 9

4 Οικονομικά της εκπαίδευσης και της σχολικής μονάδας 7
3o εξάμηνο σπουδών

Τίτλοι μαθημάτων

Αριθμός 
Πιστωτικών 
Μονάδων 
ECTS

1 Νομική και διοικητική διάσταση της σχολικής διεύθυνσης 7
2 Διοίκηση ανθρώπινων πόρων 8
3 Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης και ηλεκτρονική διακυβέρνηση της εκπαίδευσης 8
4 Εφαρμοσμένη οικονομική και marketing της εκπαίδευσης 7
4o εξάμηνο σπουδών

Τίτλος μαθήματος

Αριθμός 
Πιστωτικών 
Μονάδων 
ECTS

Διπλωματική Εργασία 30
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων ECTS 120
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- Τροποποιείται ως εξής:
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: «Διοίκηση και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων»

1o εξάμηνο σπουδών

Τίτλοι μαθημάτων
Αριθμός 
Πιστωτικών 
Μονάδων ECTS

1 Οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης 8

2 Θεσμικό πλαίσιο διοίκησης σχολικών μονάδων 7

3 Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής τάξης 7

4 Οργανωσιακή συμπεριφορά στην εκπαίδευση 8

2o εξάμηνο σπουδών

Τίτλοι μαθημάτων
Αριθμός 
Πιστωτικών 
Μονάδων ECTS

1 Μεθοδολογία έρευνας-Στατιστική 8

2 Σχολική ηγεσία και επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού-Βιωματικές 
ασκήσεις επαγγελματικής ανάπτυξης 7

3 Αξιολόγηση σχολικών μονάδων, εκπαιδευτικών και στελεχών εκπαίδευσης 7

4 Πολιτιστική Πολιτική στην εκπαιδευτική μονάδα 8

3o εξάμηνο σπουδών

Τίτλοι μαθημάτων
Αριθμός 
Πιστωτικών 
Μονάδων ECTS

1 Οικονομικά της εκπαίδευσης και της σχολικής μονάδας 7

2 Αποτελεσματική ηγεσία και διοίκηση ανθρώπινων πόρων 8

3 Καινοτομία και επιχειρηματικότητα στην εκπαίδευση 7

4 Εφαρμογές των Τ.Π.Ε στη διοίκηση της εκπαίδευσης και την εκπαιδευτική πράξη 8

4o εξάμηνο σπουδών

Τίτλος μαθήματος
Αριθμός 
Πιστωτικών 
Μονάδων ECTS

Διπλωματική Εργασία 30

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων ECTS 120

β) Στον πίνακα μαθημάτων της Ειδίκευσης “Πολιτισμι-
κή Αγωγή”, στο 2ο εξάμηνο, στο σημείο 1, απαλείφονται 
οι δύο αστερίσκοι (σελ. 46665) και η αντίστοιχη επεξήγη-
ση (“** Βιωματικές ασκήσεις επαγγελματικής Ανάπτυξης”, 
σελ. 46666).

γ) Η επεξηγηματική παράγραφος “Πρακτική άσκηση”, 
τροποποιείται ως εξής:

- Ισχύουσα διατύπωση:
“*Πρακτική Άσκηση: Κατά τη διάρκεια του τρίτου 

(3ου) εξαμήνου σπουδών οι φοιτητές της Ειδίκευσης 
“Παιδαγωγική Ψυχολογία και Εκπαιδευτική πράξη” 
πραγματοποιούν Πρακτική Άσκηση σε δομές εκπαί-
δευσης και υποστήριξης (γενικής ή/και ειδικής αγωγής), 
συμπεριλαμβανομένων των Κέντρων Διαφοροδιάγνω-
σης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) μαθητών με 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η Πρακτική Άσκηση 
αποσκοπεί στην ανάπτυξη και καλλιέργεια ειδικών 
εκπαιδευτικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων για 

το σχεδιασμό, την οργάνωση, την εφαρμογή και την 
αξιολόγηση κατάλληλων προγραμμάτων διδασκαλίας, 
εκπαιδευτικής παρέμβασης και υποστήριξης μαθητών 
με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και δυνατότητες που 
φοιτούν σε σχολικές μονάδες ειδικής και γενικής αγω-
γής και εκπαίδευσης. Επιπρόσθετα, μέσω της Πρακτι-
κής Άσκησης οι φοιτητές αποκτούν εμπειρία σε θέματα 
που σχετίζονται με την παρατήρηση, καταγραφή και 
αξιολόγηση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και 
δυνατοτήτων των μαθητών καθώς και τη συνεργασία 
με επαγγελματίες ψυχικής υγείας διαφόρων ειδικοτή-
των στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της εφαρμογής 
κατάλληλων διδακτικών/εκπαιδευτικών παρεμβάσε-
ων. Η διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης είναι 200 ώρες. 
Από τις παραπάνω ώρες, οι 180 πραγματοποιούνται σε 
(α) συνεργαζόμενες σχολικές μονάδες (90 ώρες ανά 
σχολική μονάδα) και (β) συνεργαζόμενα ΚΕΔΔΥ ή πι-
στοποιημένα από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
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Θρησκευμάτων Ιατροπαιδαγωγικά κέντρα και κέντρα 
Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας (90 ώρες), ενώ 
οι υπόλοιπες 20 αφιερώνονται στην εποπτεία της προ-
όδου της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών.”

-  Τροποποιείται ως εξής:
«*Πρακτική Άσκηση: Η Πρακτική Άσκηση των φοιτη-

τών της Ειδίκευσης «Παιδαγωγική Ψυχολογία και Εκπαι-
δευτική Πράξη» εντάσσεται στο τρίτο (3ο) εξάμηνο των 
σπουδών τους και πραγματοποιείται σε εκπαιδευτικούς 
και διαγνωστικούς φορείς (γενικής ή/και ειδικής αγω-
γής). Η Πρακτική Άσκηση αποσκοπεί στην ανάπτυξη και 
καλλιέργεια ειδικών εκπαιδευτικών και επαγγελματικών 
δεξιοτήτων για το σχεδιασμό, την οργάνωση, την εφαρ-
μογή και την αξιολόγηση κατάλληλων προγραμμάτων 
διδασκαλίας, εκπαιδευτικής παρέμβασης και υποστήρι-
ξης μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και δυ-
νατότητες που φοιτούν σε σχολικές μονάδες ειδικής και 
γενικής αγωγής και εκπαίδευσης. Επιπρόσθετα, μέσω της 
Πρακτικής Άσκησης οι φοιτητές αποκτούν εμπειρία σε 
θέματα που σχετίζονται με την παρατήρηση, καταγραφή 
και αξιολόγηση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και 
δυνατοτήτων των μαθητών καθώς και τη συνεργασία 
με επαγγελματίες ψυχικής υγείας διαφόρων ειδικοτή-
των στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της εφαρμογής 
κατάλληλων διδακτικών/εκπαιδευτικών παρεμβάσεων. 
Η διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης είναι 500 ώρες, εκ 
των οποίων οι 320 πραγματοποιούνται σε πιστοποιη-
μένους από το Υπουργείο Παιδείας εκπαιδευτικούς και 
διαγνωστικούς φορείς, ενώ οι υπόλοιπες 180 αφιερώνο-
νται στην ακαδημαϊκή εποπτεία της προόδου της Πρα-
κτικής Άσκησης των φοιτητών, την καθοδήγησή τους, 
την επιμόρφωσή τους σε ειδικά θέματα Ειδικής Αγωγής 
και Σχολικής Ψυχολογίας καθώς και την προσωπική τους 
ενδυνάμωση. Λόγω του αμιγώς ψυχοπαιδαγωγικού περι-
εχομένου όλων των προσφερόμενων μαθημάτων αλλά 
και της θεσμοθέτησης υποχρεωτικής Πρακτικής Άσκη-
σης 20 Πιστωτικών Μονάδων ECTS, στους αποφοίτους 
της Ειδίκευσης «Παιδαγωγική Ψυχολογία και Εκπαιδευ-
τική Πράξη» αποδίδεται Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής 
και Διδακτικής Επάρκειας».

δ) Η παράγραφος “Βιωματικά Σεμινάρια Προσωπικής 
Ανάπτυξης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης” (σελ. 
46666), τροποποιείται ως εξής:

- Ισχύουσα διατύπωση:
«Βιωματικά Σεμινάρια Προσωπικής Ανάπτυξης και Συμ-

βουλευτικής Υποστήριξης: Κατά τη διάρκεια του 4ου εξα-
μήνου σπουδών οι φοιτητές και των τριών (3) Ειδικεύσεων 
του Π.Μ.Σ. «Εκπαίδευση και Πολιτισμός» είναι υποχρεωμέ-
νοι να παρακολουθήσουν τα Βιωματικά Σεμινάρια Προ-
σωπικής Ανάπτυξης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης. 
Τα σεμινάρια αυτά αποσκοπούν στην ευαισθητοποίηση 
των μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέματα επικοινωνίας και 
προσωπικής ανάπτυξης, όπως αναγνώριση και έκφραση 
προσωπικών συναισθημάτων, χρήση της ενσυναίσθη-
σης ως μέσου επικοινωνίας, διαχείριση του άγχους και 
των προβλημάτων που αφορούν στη σχολική τάξη, τη 
σχολική μονάδα και άλλους εργασιακούς χώρους, κ.ά. Τα 
σεμινάρια περιλαμβάνουν βιωματικές ασκήσεις διάρκειας 
36 ωρών ανά ειδίκευση, οι οποίες πραγματοποιούνται 

σύμφωνα με τις μεθόδους και τεχνικές διαφόρων ψυχο-
θεραπευτικών προσεγγίσεων, όπως η γνωσιακή-συμπε-
ριφοριστική (CBT), η υπαρξιακή, η θεραπεία μέσω τέχνης 
(art therapy), η θεραπεία gestalt, το κλασικό ψυχόδραμα 
(psychodrama) και η δραματοθεραπεία».

- Τροποποιείται ως εξής:
«Βιωματικά Σεμινάρια Προσωπικής Ανάπτυξης και 

Συμβουλευτικής Υποστήριξης: Στο πλαίσιο των μετα-
πτυχιακών σπουδών τους οι φοιτητές και των τριών (3) 
Ειδικεύσεων του Π.Μ.Σ. «Εκπαίδευση και Πολιτισμός» 
υποχρεούνται να παρακολουθήσουν Βιωματικά Σε-
μινάρια Προσωπικής Ανάπτυξης και Συμβουλευτικής 
Υποστήριξης διάρκειας 22 ωρών ανά Ειδίκευση. Τα σε-
μινάρια αυτά αποσκοπούν στην ευαισθητοποίηση των 
μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέματα επικοινωνίας και 
προσωπικής ανάπτυξης, όπως αναγνώριση και έκφραση 
συναισθημάτων, χρήση της ενσυναίσθησης ως μέσου 
επικοινωνίας, διαχείριση του άγχους, αντιμετώπιση 
προβλημάτων στο χώρο της εκπαίδευσης και άλλους 
εργασιακούς χώρους, ισότητα φύλων κα. Τα σεμινάρια 
περιλαμβάνουν βιωματικές ασκήσεις οι οποίες πραγ-
ματοποιούνται μέσω ποικίλων ψυχοθεραπευτικών με-
θόδων και προσεγγίσεων».

Κατά τα λοιπά, ισχύει η εν θέματι Απόφαση Συγκλήτου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 1 Ιουνίου 2022

Η Πρύτανης

ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ   

Ι  

 Αριθμ. 8423 (3)
Ένταξη μέλους Ειδικού Τεχνικού Εργαστηρια-

κού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στην κατηγορία Ερ-

γαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), 

του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών 

της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών 

του Πανεπιστημίου Κρήτης .

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την περ. θ της παρ.  15 του άρθρου 15 του 

ν. 4485/2017 (Α’ 114).
2. Το άρθρου 29 του ν. 4009/2011 (Α’ 195).
3. Την περ. 2 της παρ. 3 του άρθρου 68 του ν. 4235/2014 

(Α’ 32).
4. Την παρ. 2 του άρθρου 55 του ν. 4264/2014 (Α’ 118), 

όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 5 του άρθρου 27 
του ν. 4386/2016 (Α’ 83).

5. Τον ν. 3861/2010 (Α’ 112).
6. Το άρθρο 27 του ν. 4386/2016 (Α’ 83).
7. Την παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 4452/2017 (Α’ 17).
8. Το π.δ. 118/2002 (Α’ 99 ), όπως επανήλθε σε ισχύ με 

την παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4386/2916 (Α’ 83).
9. Τις υπό στοιχεία 126603/Ζ2/29-7-2016, 35125/Ζ2/

1-3-2018 (αναδιατύπωση) και 59950/Ζ2/6-4- 2017 εγκυ-
κλίους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ30046 Τεύχος B’ 3075/17.06.2022

10. Την υπό στοιχεία 108169/Ζ1/21-8-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 677) 
διαπιστωτική πράξη της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων εκλογής, ως Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, 
του Γεωργίου Κοντάκη του Μιχαήλ, Καθηγητή του Τμήμα-
τος Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Ιδρύματος.

11. Την υπ’ αρ. 16117/1-10-2014 πρυτανική πράξη 
(Β’ 2875) με την οποία ο Δημήτριος Στεφανάκης, εντά-
χθηκε, σε θέση Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προ-
σωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας 
Υλικών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών 
του Πανεπιστημίου Κρήτης.

12. Την υπ’ αρ. 4262/28-03-2017 (Β’ 1265) διαπιστωτική 
πράξη με την οποία ο Στεφανάκης Δημήτριος εντάχθηκε 
σε κενή οργανική θέση Ε.Τ.Ε.Π.

13. Το απόσπασμα πρακτικών της από 17-09-2021 
Συνέλευσης του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας 
Υλικών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστη-
μών του Πανεπιστημίου Κρήτης, με το οποίο εγκρίθηκε 
η συνάφεια του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών του 
Δημητρίου Στεφανάκη.

14. Την υπ’ αρ. 19558/20-09-2021 αίτηση ένταξης σε 
θέση κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπι-
κού (Ε.ΔΙ.Π.), του Δημητρίου Στεφανάκη, μέλους Ε.Τ.Ε.Π. 
του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών της 
Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πα-
νεπιστημίου Κρήτης.

15. Την υπ’ αρ. 19715/21-09-2021 απόφαση του Κο-
σμήτορα της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστη-
μών του Πανεπιστημίου Κρήτης, ορισμού Τριμελούς 
Εισηγητικής Επιτροπής για την ένταξη υπηρετούντος 
μέλους Ε.Τ.Ε.Π. στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. και την υπ’ αρ.
πρωτ. 21303/06-10-2021 εισήγηση της Τριμελούς Ειση-
γητικής Επιτροπής.

16. Την από 06-10-2021 απόφαση της Κοσμητείας της 
Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανε-
πιστημίου Κρήτης, με την οποία εγκρίνεται η ένταξη του 
Δημητρίου Στεφανάκη, από τη θέση του μέλους Ε.Τ.Ε.Π. 
του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών σε θέση 
Ε.ΔΙ.Π. του ιδίου Τμήματος της Σχολής Θετικών και Τε-
χνολογικών Επιστημών του Ιδρύματος.

17. Την υπ’ αρ.  472η/18-11-2021 τακτική συνεδρία 
της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης, με την οποία 
εγκρίνεται η κατανομή μιας κενής οργανικής θέσης 
Ε.ΔΙ.Π. στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, της 
Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών (Β’ 6251).

18. Την υπ’ αρ. 568/14-01-2022 έκθεση προκαλούμε-
νης δαπάνης.

19. Τα στοιχεία του προσωπικού Μητρώου του Δη-
μητρίου Στεφανάκη υπηρετούντος μέλους Ε.Τ.Ε.Π. του 
Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών.

20. Το υπό στοιχεία 15305/Β1/11-02-2022 έγγραφο 
της Διεύθυνσης Τακτικού Προϋπολογισμού και ΜΠ.Δ.Σ. 
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

21. Την υπό στοιχεία 1554/Β3/05-04-2022 βεβαίωση 
της Διεύθυνσης Εκκαθάρισης Αποδοχών και Λοιπών 
Επιδομάτων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπη-
ρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων, Διαπιστώνουμε:

Την ένταξη του Δημητρίου Στεφανάκη του Γεωργίου, 
υπηρετούντος μέλους Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού 
Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), κατηγορίας ΠΕ του Τμήματος 
Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών της Σχολής Θετι-
κών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Κρήτης, σε κενή οργανική θέση Εργαστηριακού Διδα-
κτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), κατηγορίας ΠΕ, του ανω-
τέρω Τμήματος της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, επειδή έχει τα 
νόμιμα προσόντα.

Η οργανική θέση Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού 
Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) που κατείχε ο ανωτέρω καταρ-
γείται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ηράκλειο, 3 Ιουνίου 2022

Ο Πρύτανης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΑΚΗΣ   

Ι  

 Αριθμ. 4131 (4)
Καθορισμός Γνωστικού Αντικειμένου της Θύμη 

Ισιδώρας του Αθανασίου, μέλος Εργαστηριακού 

Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), κατηγορίας ΤΕ, 

του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργα-

νισμών, της σχολής Διοίκησης, του Πανεπιστημί-

ου Πελοποννήσου. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, 

πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Πειραματικά 
Σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» 
(Α’ 70).

2. Την παρ. 15 του άρθρου 15 του ν. 4485/2017 «Οργά-
νωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμί-
σεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α 114).

3. Την παρ. 7 του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 «Ρυθμί-
σεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 83).

4. Την υπό στοιχεία 126603/Ζ2/29.07.2016 εγκύκλιο 
του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ΑΔΑ: Ω73Λ4653ΠΣ-Ψ6Θ). «Οδηγίες σχε-
τικά με την υλοποίηση και την εφαρμογή των περιε-
χομένων στο άρθρο 27 και στο άρθρο 64 του νόμου 
4386/2016 (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 υπό στοιχεία 210838/Z1/01.12.2017 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 647) διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την οποία διαπι-
στώνεται ο διορισμός του Αθανάσιου Κατσή, Καθηγητή 
του τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 
ως Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με πλή-
ρη θητεία, από της εκδόσεως της Διαπιστωτικής Πράξης.
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6. Την υπ’ αρ. 9376/07.10.2019 (Β’ 3963) πράξη του 
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για τη 
Ένταξη υπαλλήλου στην κατηγορία Εργαστηριακού Δι-
δακτικού Προσωπικού.

7. Το υπ’ αρ. 11661/15.11.2019 πρωτόκολλο ανάληψης 
καθηκόντων του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπι-
κού (Ε.ΔΙ.Π.), ήτοι της Θύμη Ισιδώρας του Αθανασίου 
(ΑΔΑ: 69ΨΞ469Β7Δ-ΚΨ8).

8. Την υπ’ αρ. 549/13.05.2022 (πρωτόκολλο τμήματος) 
αίτηση της ενδιαφερόμενης.

9. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του τμή-
ματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, της 
σχολής Διοίκησης, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 
(συνεδρίαση υπ’ αρ. 10/20.05.2022).

10. Το υπ’ αρ. 549/30-05-2022(4032/30-05-2022 εισερ-
χόμενο πρωτόκολλο Πρυτανείας) έγγραφο του τμήματος 
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Πανεπι-
στημίου Πελοποννήσου.

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

Ότι το γνωστικό αντικείμενο της Θύμη Ισιδώρας του 
Αθανασίου, μέλους κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτι-
κού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του τμήματος Διοίκησης Επι-
χειρήσεων και Οργανισμών, της σχολής Διοίκησης, του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, καθορίζεται ως εξής: 
«Διοίκηση Οργανισμών και Πολιτιστική Διαχείριση».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Καλαμάτα, 2 Ιουνίου 2022

Ο Πρύτανης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ   

Ι  

 Αριθμ. 4129 (5)
Καθορισμός Γνωστικού Αντικειμένου της Δήμιζα 

Καλλιρρόης του Ιωάννη, μέλος Εργαστηριακού 

Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), κατηγορίας ΤΕ, 

του τμήματος Γεωπονίας, της σχολής Γεωπονίας 

και Τροφίμων, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και 

ΤΕΙ, πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Πειρα-
ματικά Σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 70).

2. Την παρ. 15 του άρθρου 15 του ν. 4485/2017 «Οργά-
νωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμί-
σεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α 114). 

3. Την παρ. 7 του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 «Ρυθμί-
σεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 83).

4. Την υπό στοιχεία 126603/Ζ2/29.07.2016 εγκύκλιο του 
ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ΑΔΑ: Ω73Λ4653ΠΣ-Ψ6Θ). «Οδηγίες σχετικά με 
την υλοποίηση και την εφαρμογή των περιεχομένων στο 
άρθρο 27 και στο άρθρο 64 του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις 
για την έρευνα και άλλες διατάξεις» που αφορούν στις 
κατηγορίες προσωπικού Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.» (Α’ 83).

5. Την υπό στοιχεία 210838/Z1/01.12.2017 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 647) διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την οποία διαπι-
στώνεται ο διορισμός του Αθανάσιου Κατσή, Καθηγητή 
του τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 
ως Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με πλή-
ρη θητεία, από της εκδόσεως της διαπιστωτικής πράξης.

6. Την υπ’ αρ. 393/19.01.2022 (B’ 754) πράξη του Πρύ-
τανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για τη Ένταξη 
υπαλλήλου στην κατηγορία Εργαστηριακού Διδακτικού 
Προσωπικού.

7. Το υπ’ αρ. 1354/24.02.2022 πρωτόκολλο ανάληψης 
καθηκόντων του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσω-
πικού (Ε.ΔΙ.Π.), ήτοι της Δήμιζα Καλλιρρόης του Ιωάννη 
(ΑΔΑ: ΨΧΓΠ469Β7Δ-ΛΗΧ).

8. Την υπ’ αρ. 2/396/16.03.2022 (πρωτόκολλο τμήμα-
τος) αίτηση της ενδιαφερόμενης.

9. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του τμή-
ματος Γεωπονίας, της σχολής Γεωπονίας και Τροφίμων 
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (συνεδρίαση υπ’ αρ. 
18/17.05.2022).

10. Το υπ’ αρ. 2/848/25-05-2022 (3933/26-05-2022 
εισερχόμενο πρωτόκολλο Πρυτανείας) έγγραφο του 
τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

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

Ότι το γνωστικό αντικείμενο της Δήμιζα Καλλιρρόης του 
Ιωάννη, μέλους κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού 
Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του τμήματος Γεωπονίας, της σχολής 
Γεωπονίας και Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πελοποννή-
σου, καθορίζεται ως εξής: «Μετασυλλεκτική Τεχνολογία 
και Ποιοτικός Έλεγχος Γεωργικών Προϊόντων - Τροφίμων».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Καλαμάτα, 2 Ιουνίου 2022

Ο Πρύτανης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ   



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ30048 Τεύχος B’ 3075/17.06.2022

*02030751706220008*

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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