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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
27 Δεκεμβρίου 2016

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης
καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων μέχρι τη
δημοσίευση του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών.

2

Τροποποίηση της με αριθμό 1094/16-9-2015
(ΦΕΚ 2097/τ. Β΄/25-9-2015) πρυτανικής απόφασης σχετικά με την έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας
της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τίτλο: «Εφαρμοσμένη Ψυχολογία».

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 8289
(1)
Διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης
καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων μέχρι
τη δημοσίευση του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
(Αριθμ. Συνεδρίασης 4η/01-12-2016)
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του Ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 131/Α/28-06-2006), όπως ισχύει τροποποιηθείς.
2) Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3861/2010
(ΦΕΚ 112/Α') «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», καθώς και
την κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα υπ' αριθμ.
ΥΠΟΙΚ.Δ6.1127865/ΕΞ2010/30-09-2010 απόφαση.
3) Τις διατάξεις του Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ
195/Α/06-09-2011), και ειδικότερα των άρθρων 5, 6, 80
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παρ. 22, καθώς και του άρθρου 19, όπως αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει.
4) Τις διατάξεις του Ν. 4076/2012 «Ρυθμίσεις θεμάτων
Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 159/Α/10-08-2012).
5) Τις διατάξεις του Ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
έρευνας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 83/Α/11-05-2016).
6) Τις διατάξεις 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» (ΦΕΚ 129/Α/13-07-2016)
7) Το με αριθμ. πρωτ. Φ.122.1/88/119483/Ζ2/
20-07-2016 «Οδηγίες εφαρμογής του Ν. 4369 (Α' 27), του
Ν. 4386 (Α' 83) και του Ν. 4405/2016 (Α' 129)» διευκρινιστικό έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων.
8) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Α) Την προσωρινή ρύθμιση των διαδικασιών εκλογής,
εξέλιξης και μονιμοποίησης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, μέχρι τη δημοσίευση του Οργανισμού
και του Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου, ως
εξής:
Άρθρο 1
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση διαλαμβάνουν
(α) τις διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης ή μονιμοποίησης για
τις οποίες η αίτηση εξέλιξης ή μονιμοποίησης έχει υποβληθεί μετά από τη δημοσίευση του Ν. 4386/2016, ήτοι
μετά την 11η-05-2016, και (β) τις διαδικασίες πλήρωσης
νέων θέσεων καθηγητών.
Άρθρο 2
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ
1. Η εκλογή και η εξέλιξη καθηγητών γίνεται με ανοικτή
διαδικασία, ύστερα από προκήρυξη της θέσης.
2. Η Συνέλευση του Τμήματος εισηγείται στην Κοσμητεία της οικείας Σχολής την προκήρυξη των θέσεων καθηγητών.
3. Η προκήρυξη της θέσης και τα σχετικά με αυτήν
έγγραφα διαβιβάζονται από τον Κοσμήτορα της οικείας
Σχολής στον Πρύτανη, ο οποίος διενεργεί έλεγχο νομιμότητας και στη συνέχεια αποστέλλει την προκήρυξη στο
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Υπουργείο Παιδείας, το οποίο μεριμνά για τη δημοσίευση αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
4. Η προκήρυξη ή επαναπροκήρυξη για την πλήρωση
νέων θέσεων ή για εξέλιξη καθηγητών και υπηρετούντων
λεκτόρων γίνεται κατ' εφαρμογή της περίπτωσης α' της
παραγράφου 22 του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (Α' 195).
5. Στην προκήρυξη αναφέρονται οπωσδήποτε η βαθμίδα, η Σχολή και το γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης.
6. Στην προκήρυξη γίνεται υποχρεωτικά αναφορά
στην υπ' αριθμ. Φ.122.1/1137/145793/Β2/9.10.2013 (Β'
2619) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο «Ανάπτυξη και
λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης
διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών».
7. Το γνωστικό αντικείμενο καθορίζεται με βάση τις
ανάγκες του Τμήματος και της οικείας Σχολής, καθώς και
με βάση το γνωστικό αντικείμενο του υποψηφίου που
ζητά εξέλιξη, σε συνδυασμό με το σύνολο του επιστημονικού και ερευνητικού έργου του, όπως προβάλλεται
στην αίτησή του. Το γνωστικό αντικείμενο πρέπει να
καλύπτει έναν πλήρη κλάδο της οικείας επιστήμης με
εύρος τουλάχιστον μιας αναγνωρισμένης ειδικότητας.
8. Η κρίση καθηγητών που υπηρετούν στη βαθμίδα του
Επίκουρου Καθηγητή με θητεία για ανανέωση θητείας ή για
μονιμοποίηση διεξάγεται χωρίς προηγούμενη προκήρυξη.
Άρθρο 3
ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
1. Το Εκλεκτορικό Σώμα για την εκλογή, εξέλιξη και
μονιμοποίηση των καθηγητών αποτελείται από μέλη
ίσης ή ανώτερης βαθμίδας με την προκηρυχθείσα θέση
και, ειδικότερα, βαθμίδας Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθηγητή και μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή ή Ερευνητή
αντίστοιχης βαθμίδας με επιστημονικό έργο στο ίδιο
ή, αν δεν υπάρχει, σε συναφές γνωστικό αντικείμενο με
εκείνο της υπό πλήρωση θέσης.
2. Μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης στην παράγραφο 7 του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 (Α' 195)
Απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, οι διαδικασίες εκλογής και εξέλιξης πραγματοποιούνται σύμφωνα με την υπ' αριθμ.
Φ.122.1/1137/145793/Β2/9.10.2013 (Β' 2619) κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας
και Θρησκευμάτων με τίτλο «Ανάπτυξη και λειτουργία
ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης
διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών, καθώς
και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και
εξωτερικών μελών», η οποία εφαρμόζεται κατά το μέρος
που δεν αντίκειται στις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.
4009/2011 (Α' 195) όπως ισχύει. Στα μητρώα εσωτερικών
μελών εγγράφονται και επίκουροι καθηγητές της οικείας
σχολής και του ιδρύματος, λόγω της δυνατότητας συμμετοχής τους ως μελών των Εκλεκτορικών Σωμάτων και
των Εισηγητικών Επιτροπών.
3. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών
από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής
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υποψηφιοτήτων συγκροτείται το Εκλεκτορικό Σώμα με
πλήρως αιτιολογημένη, ως προς το γνωστικό αντικείμενο των μελών του, απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης, ως εξής: (α) για όσα από τα Τμήματα
αριθμούν κάτω των σαράντα (40) καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, από πέντε (5) καθηγητές με τους
αναπληρωματικούς τους, οι οποίοι ανήκουν στο ίδιο
Τμήμα του οικείου Α.Ε.Ι. και έξι (6) καθηγητές με τους
αναπληρωματικούς τους, του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. της
ημεδαπής ή ομοταγούς Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή Ερευνητές
της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, του ίδιου ή συναφούς
γνωστικού αντικειμένου με εκείνο της προς πλήρωση
θέσης, και (β) για όσα από τα Τμήματα αριθμούν άνω
των σαράντα (40) καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, από επτά (7) καθηγητές με τους αναπληρωματικούς
τους, οι οποίοι ανήκουν στο ίδιο Τμήμα του οικείου Α.Ε.Ι.
και οκτώ (8) καθηγητές με τους αναπληρωματικούς τους,
του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγούς Α.Ε.Ι.
της αλλοδαπής ή Ερευνητές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου
με εκείνο της προς πλήρωση θέσης.
4. Στην περίπτωση μη ύπαρξης ικανού αριθμού εκλεκτόρων που προέρχονται από το Τμήμα, και έπειτα από
πλήρως αιτιολογημένη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης ως προς τα κριτήρια της συνάφειας του
γνωστικού αντικειμένου σύμφωνα με την παράγραφο 3
του παρόντος άρθρου, η συμπλήρωση του Εκλεκτορικού
Σώματος πραγματοποιείται από καθηγητές, με ίδιο ή
συναφές γνωστικό αντικείμενο, άλλων Τμημάτων του
οικείου Α.Ε.Ι. ή άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών
Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή ερευνητές της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής, χωρίς να τηρείται η προβλεπόμενη στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου αριθμητική αναλογία.
5. Στην περίπτωση που ο αριθμός των προτεινόμενων με κριτήριο το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο
είναι μεγαλύτερος του αριθμού που απαιτείται για τη
συμπλήρωση του Εκλεκτορικού Σώματος, διενεργείται
κλήρωση για τις ως άνω κατηγορίες από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος με ευθύνη του
Προέδρου του Τμήματος.
6. Δεν επιτρέπεται να μετέχει σε Εκλεκτορικό Σώμα
καθηγητής, ο οποίος είναι σύζυγος ή συνδέεται με συγγένεια έως και τετάρτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας
με υποψήφιο.
7. Κατά τη διάρκεια συγκρότησης του Εκλεκτορικού
Σώματος, στο συνολικό αριθμό των εκλεκτόρων δεν
υπολογίζονται όσοι απουσιάζουν λόγω νόμιμης άδειας
ή για λόγους ανωτέρας βίας που πιστοποιεί η Γενική
Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος με πλήρως
αιτιολογημένη απόφασή της. Σε περίπτωση επίκλησης
λόγων ασθενείας απαιτείται βεβαίωση από δημόσιο νοσοκομείο. Μετά τη συγκρότηση του Εκλεκτορικού Σώματος, η σύνθεση του δεν μεταβάλλεται παρά μόνο εάν
μέλος του παραιτηθεί, εκλείψει ή βρεθεί σε νόμιμη άδεια.
Στις περιπτώσεις αυτές, το μέλος του Τμήματος ή το εξωτερικό μέλος αναπληρώνεται από το πρώτο κατά σειρά
μη κωλυόμενο αναπληρωματικό μέλος του αντίστοιχου
καταλόγου αναπληρωματικών μελών που ορίστηκε κατά
τη συγκρότηση του Εκλεκτορικού Σώματος.
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Άρθρο 4
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΗΣ, ΕΞΕΛΙΞΗΣ
ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΛΕΚΤΟΡΩΝ
1. Η εκλογή και η εξέλιξη των καθηγητών γίνεται με
βάση τα προσόντα των υποψηφίων όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 19 του Ν. 4009/2011 (Α' 195) όπως
ισχύει, ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης
και τη βαθμίδα στην οποία γίνεται η εκλογή ή η εξέλιξη.
2. Ο Πρόεδρος του Τμήματος συγκαλεί το Εκλεκτορικό
Σώμα για την πρώτη συνεδρίαση του εντός δέκα (10)
ημερών από τη συγκρότηση του προκειμένου να ορισθεί
η τριμελής εισηγητική επιτροπή. Το Εκλεκτορικό Σώμα
βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα το ήμισυ πλέον
ενός του αριθμού των μελών του Εκλεκτορικού Σώματος.
Στην περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας, η συνεδρίαση
επαναλαμβάνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας μίας
(1 ) εβδομάδας με τη συμμετοχή του ενός τρίτου (1 /3)
του αριθμού των μελών του Εκλεκτορικού Σώματος.
3. Ένα τουλάχιστον μέλος της τριμελούς εισηγητικής
επιτροπής πρέπει να ανήκει σε άλλο Τμήμα του οικείου
Α.Ε.Ι. ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγούς Α.Ε.Ι. της
αλλοδαπής ή να είναι ερευνητής της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής.
4. Η τριμελής εισηγητική επιτροπή οφείλει μέσα σε
αποκλειστική προθεσμία σαράντα (40) ημερών από τη
συγκρότηση της, και όχι νωρίτερα από είκοσι (20) ημέρες, να καταθέσει εισηγητική έκθεση στην οποία οφείλει:
(α) να αναλύσει και να αξιολογήσει το έργο και την
προσωπικότητα κάθε υποψηφίου, εκφέροντας κρίση
για την προσφορά του στην πρόοδο της επιστήμης, (β)
να διατυπώσει την άποψη της για το εάν οι υποψήφιοι
ανταποκρίνονται στα απαιτούμενα από το νόμο προσόντα και, ειδικότερα, για τη συνάφεια του γνωστικού
αντικειμένου της προς πλήρωση θέσης με: (ι) το γνωστικό αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής, και (ιι)
το επιστημονικό και το διδακτικό έργο των υποψηφίων,
(γ) εάν κρίνονται περισσότεροι του ενός υποψήφιοι, να
προβεί στη συγκριτική και αξιολογική κατάταξή τους.
Η επιτροπή για να παράσχει ακριβή εικόνα του κάθε
υποψηφίου οφείλει να αναλύσει και να κρίνει τα έργα
του, την επιστημονική του δράση και τα λοιπά ουσιαστικά του προσόντα. Για την υποβοήθηση του έργου
της, η εισηγητική επιτροπή δύναται να ζητά συστατικές
επιστολές από καθηγητές ομοταγούς Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή Ερευνητές της αλλοδαπής, του ίδιου ή συναφούς
γνωστικού αντικειμένου με εκείνο της προς πλήρωση
θέσης. Επίσης, ο Πρόεδρος της εισηγητικής επιτροπής
δύναται να ζητά από την Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) του οικείου Τμήματος ή από τη Μονάδα
Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Πανεπιστημίου
την υποβολή σε αυτήν των πορισμάτων αξιολόγησης
της διδακτικής ικανότητας του υποψηφίου για εκλογή,
εξέλιξη ή μονιμοποίηση. Για τη διδακτική ικανότητα υποψηφίων καθηγητών που έχουν προηγούμενο διδακτικό
έργο σε άλλο Α.Ε.Ι., το στοιχείο της αξιολόγησης αυτής
ζητείται από το Α.Ε.Ι. στο οποίο έχουν επιτελέσει το εν
λόγω διδακτικό έργο. Η διδακτική ικανότητα των υποψηφίων προς εκλογή ή εξέλιξη καθηγητών που δεν έχουν
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προηγούμενο διδακτικό έργο σε Α.Ε.Ι., αξιολογείται με
βάση ένα δίωρο μάθημα, το οποίο πραγματοποιείται
ενώπιον φοιτητικού ακροατηρίου, εφόσον αυτό είναι
δυνατόν. Το θέμα του μαθήματος επιλέγεται από τον
Πρόεδρο του οικείου Τμήματος και γνωστοποιείται στον
υποψήφιο δύο (2) ημέρες πριν από την διεξαγωγή του
μαθήματος. Η εισηγητική έκθεση κοινοποιείται αμέσως
μετά την κατάθεση της στα μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος και στους υποψηφίους με ευθύνη του Προέδρου
του Τμήματος.
5. Εάν μέλος της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής παραιτηθεί ή εκλείψει ή διαπιστωθεί αδυναμία σύνταξης
εισηγητικής έκθεσης, τα μέλη της τριμελούς επιτροπής
δύνανται να υποβάλουν εντός της προθεσμίας υπόμνημα/τα, τα οποία σε καμία περίπτωση δεν επέχουν θέση
εισηγητικής έκθεσης.
6. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών
από την υποβολή της εισηγητικής έκθεσης, συγκαλείται,
ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, το Εκλεκτορικό Σώμα για τη διενέργεια της εκλογής.
7. Στην περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η προθεσμία κατάθεσης της εισηγητικής έκθεσης, ο Πρόεδρος
του Τμήματος υποχρεούται να συγκαλέσει το Εκλεκτορικό Σώμα εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από
την παρέλευση της προθεσμίας, για να προβεί σε κρίση
με βάση τους υποβληθέντες φακέλους των υποψηφίων,
καθώς και με τα αναφερόμενα στις παραγράφους 1 και 4
του παρόντος άρθρου κριτήρια και προϋποθέσεις.
8. Ο Πρόεδρος του Τμήματος συντάσσει και γνωστοποιεί στα μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος και της
Γενικής Συνέλευσης, καθώς και στους υποψηφίους, τη
σχετική ημερήσια διάταξη, οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες
πριν την ημερομηνία σύγκλησης της κοινής συνεδρίασης
για τη διενέργεια της εκλογής ή μονιμοποίησης.
9. Το Εκλεκτορικό Σώμα νομίμως συνεδριάζει στις
περιπτώσεις κατά τις οποίες η Γενική Συνέλευση του
Τμήματος δεν βρίσκεται σε απαρτία. Η μη νόμιμη ή η
μη εμπρόθεσμη κλήση στη συνεδρίαση των μελών της
Γενικής Συνέλευσης δεν αποτελεί λόγο ακύρωσης της
διαδικασίας της εκλογής ή μονιμοποίησης.
10. Οι υποψήφιοι δικαιούνται να υποβάλουν σχετικό
υπόμνημα τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη
συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος, το οποίο κοινοποιείται αμελλητί στα μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος.
11. Εάν παρέλθουν άπρακτες, με ευθύνη του Προέδρου του Τμήματος, οι προθεσμίες των παραγράφων 6
και 7 του παρόντος άρθρου, το Εκλεκτορικό Σώμα συγκαλείται υποχρεωτικά από τον Κοσμήτορα ή από τον
αρμόδιο Αντιπρύτανη στην περίπτωση μονοτμηματικής
Σχολής, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την καταληκτική
ημερομηνία κατά την οποία ο Πρόεδρος του Τμήματος
όφειλε να συγκαλέσει το Εκλεκτορικό Σώμα. Στην περίπτωση αυτή, κατά τη συνεδρίαση του Εκλεκτορικού
Σώματος προεδρεύει ο Κοσμήτορας ή ο αρμόδιος Αντιπρύτανης αντιστοίχως, χωρίς δικαίωμα ψήφου, διενεργεί
δε τις πράξεις που έχουν ανατεθεί με τις διατάξεις του
παρόντος στον Πρόεδρο του Τμήματος και αφορούν
τις διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης ή μονιμοποίησης των
μελών Δ.Ε.Π.
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12. Τα μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος άλλων Α.Ε.Ι.
έχουν τη δυνατότητα να μετέχουν στις συνεδριάσεις
του μέσω τηλεδιάσκεψης, με διασφαλισμένη την εμπιστευτικότητα της συνεδρίασης, την πιστοποίηση της
ταυτότητας του μέλους του Εκλεκτορικού Σώματος,
την ασφάλεια της ηλεκτρονικής διακίνησης φωνής,
δεδομένων και εικόνας, καθώς και την ακεραιότητα
της διακινούμενης πληροφορίας. Σε κάθε περίπτωση,
καταγράφεται στα πρακτικά ότι εφαρμόστηκε η παρούσα διάταξη και γίνεται ρητή μνεία ποια συγκεκριμένα
μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος συμμετείχαν μέσω
τηλεδιάσκεψης.
13. Στην αρχή της συνεδρίασης, οι υποψήφιοι μπορούν να αναπτύξουν προφορικά τις απόψεις τους για
το περιεχόμενο της εισηγητικής έκθεσης, απαντούν στις
ερωτήσεις των μελών του Εκλεκτορικού Σώματος και
αποχωρούν.
14. Οι εκλέκτορες αιτιολογούν ειδικά την ψήφο τους.
15. Η διαδικασία εκλογής, εξέλιξης ή μονιμοποίησης
σε βαθμίδα καθηγητή καθορίζεται με τον ακόλουθο
τρόπο:
(α) Το αποτέλεσμα της κρίσης είναι θετικό για τον μοναδικό υποψήφιο εάν συγκεντρώσει τουλάχιστον έξι
(6) θετικές ψήφους σε περίπτωση κατά την οποία το
εκλεκτορικό σώμα απαρτίζεται από έντεκα (11) μέλη
και τουλάχιστον οκτώ (8) θετικές ψήφους σε περίπτωση
κατά την οποία το εκλεκτορικό σώμα απαρτίζεται από
δεκαπέντε (15) μέλη, άλλως η διαδικασία κηρύσσεται
άγονη.
(β) Στην περίπτωση περισσότερων υποψηφίων, εάν
ουδείς υποψήφιος συγκεντρώσει τουλάχιστον έξι (6) και
οκτώ (8) θετικές ψήφους αντίστοιχα, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται κατά την ίδια συνεδρίαση μεταξύ των δύο
(2) επικρατέστερων. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ
περισσότερων των δύο (2), στη δεύτερη ψηφοφορία
συμμετέχουν όλοι οι ισοψηφήσαντες. Αν και στη δεύτερη
ψηφοφορία κανείς εκ των υποψηφίων δεν συγκεντρώσει
τουλάχιστον έξι (6) και οκτώ (8) θετικές ψήφους αντίστοιχα, η διαδικασία κηρύσσεται άγονη.
16. Ως γλώσσα διεξαγωγής των παραπάνω διαδικασιών ορίζεται η Ελληνική, με εξαίρεση συστατικές επιστολές και επιστολές που απαντούν σε ερωτήματα που
αφορούν την αξιολόγηση υποψηφίου, οι οποίες δύνανται να συντάσσονται στην αγγλική γλώσσα.
Άρθρο 5
ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
1. Ο Πρόεδρος του Τμήματος, εντός αποκλειστικής
προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ολοκλήρωση
της διαδικασίας εκλογής ή μονιμοποίησης, διαβιβάζει
το πρακτικό του Εκλεκτορικού Σώματος, μαζί με όλα τα
σχετικά έγγραφα για την εκλογή, εξέλιξη ή μονιμοποίηση
καθηγητή, στον Πρύτανη για τον έλεγχο νομιμότητας.
2. Έλεγχος νομιμότητας πραγματοποιείται και στις
άγονες εκλογές και στις αρνητικές κρίσεις.
3. Με τον έλεγχο νομιμότητας ελέγχονται και πλημμέλειες της αιτιολογίας ως προς την αξιολόγηση των
προσόντων των υποψηφίων.
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4. Όσοι έχουν έννομο συμφέρον μπορούν να υποβάλουν σχετικό υπόμνημα, το οποίο ο Πρύτανης οφείλει να
λάβει υπόψη του κατά τον έλεγχο νομιμότητας.
5. Ο Πρύτανης οφείλει να ολοκληρώσει τον έλεγχο νομιμότητας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την
διαβίβαση σε αυτόν του πρακτικού του Εκλεκτορικού
Σώματος και όλων των σχετικών με την εκλογή, εξέλιξη
ή μονιμοποίηση εγγράφων.
6. Για την καλύτερη οργάνωση της διαδικασίας του
ελέγχου νομιμότητας, ο Πρύτανης συνεπικουρείται
από το Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού της Διεύθυνσης
Διοικητικού και από τη Νομική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου. Το Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού συντάσσει
παρατηρήσεις σχετικά με την εκ του Νόμου οριζόμενη
διαδικασία εκλογής, εξέλιξης ή μονιμοποίησης, και τις
αποστέλλει, μαζί με τον σχετικό φάκελο, στη Νομική
Υπηρεσία. Η Νομική Υπηρεσία, σε απάντηση των παρατηρήσεων του Τμήματος Διδακτικού Προσωπικού,
συντάσσει γνωμοδοτικό σημείωμα, το οποίο περιλαμβάνει σαφή και αναλυτική ειδική κρίση ανά παρατήρηση, καθώς και κάθε άλλη νομική κρίση που θεωρεί
χρήσιμη. Στο τέλος του γνωμοδοτικού σημειώματος
αναγράφονται συνοπτικά τα σημεία όπου παρατηρείται
παράβαση νόμου.
7. Σε περίπτωση στην οποία κατά τον διενεργούμενο
έλεγχο νομιμότητας διαπιστωθούν πλημμέλειες, ο Πρύτανης αναπέμπει αιτιολογημένα τον φάκελο, μέσω του
Προέδρου του οικείου Τμήματος, στο αρμόδιο όργανο,
για επανάληψη της διαδικασίας από το σημείο όπου διαπιστώθηκε η έλλειψη νομιμότητας.
8. Εάν η διαδικασία κριθεί νόμιμη, ο Πρύτανης προβαίνει άμεσα στην έκδοση Πράξης διορισμού ή μονιμοποίησης και επιμελείται της δημοσίευσης της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
9. Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
ελέγχει τη νομιμότητα οποιασδήποτε εκλογής ή εξέλιξης είτε αυτεπαγγέλτως είτε ύστερα από προσφυγή
που υποβάλλεται ενώπιον του από οποιονδήποτε έχει
έννομο συμφέρον. Η προσφυγή μπορεί να ασκηθεί
εφόσον έχει εκδοθεί Πρυτανική πράξη εκλογής ή εξέλιξης, εντός εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση
της πράξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ή από
την κοινοποίηση της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής, για
έλεγχο νομιμότητας της προσβαλλόμενης πράξης. Για
τις περιπτώσεις άγονης εκλογής, η προσφυγή μπορεί
να ασκηθεί εντός δύο (2) μηνών από την έκδοση της
σχετικής διαπιστωτικής πράξης από τον Πρύτανη. Ο
έλεγχος νομιμότητας από τον Υπουργό ολοκληρώνεται
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία έξι (6) μηνών από
την περιέλευση του φακέλου στο Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2016
Ο Πρύτανης
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
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Αριθμ. 8597
(2)
Τροποποίηση της με αριθμό 1094/16-9-2015
(ΦΕΚ 2097/τ. Β΄/25-9-2015) πρυτανικής απόφασης σχετικά με την έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τίτλο: «Εφαρμοσμένη Ψυχολογία».
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο
6 (ΦΕΚ 148 Α') «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές
σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του
άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α'), του άρθρου
27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α') και του άρθρου 37,
παρ. 5 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α').
2. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α') «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις: της παρ. γ' του άρθρου 47 του
Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 Α'), της παρ. 8 του άρθρου 5 του
Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α') και της παρ. 2 του άρθρου
34 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α') και τις διατάξεις του
άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223/τ. Α΄/7-10-2014).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 Α') και ιδίως
τα άρθρα 14 και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην
ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος»
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98 Α').
5. Τις διατάξεις του Π.δ. 98/2013 (ΦΕΚ 134 Α') «Κατάργηση του Γενικού Τμήματος, μεταφορά έδρας Τμήματος
και ίδρυση-συγκρότηση, μετονομασία και ανασυγκρότηση Σχολών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης».
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6. Τη με αριθμό 1094/16-9-2015 (ΦΕΚ 2097/τ. Β΄/259-2015) Πρυτανική Απόφαση σχετικά με την ίδρυση
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος
Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τίτλο: «Εφαρμοσμένη
Ψυχολογία».
7. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής
του Α.Π.Θ. (συνεδρίαση με αριθμό 217/21-4-2016).
8. Την έγκριση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης (ΣΕΣ)
του Α.Π.Θ. (συνεδρίαση με αριθμ. 187/9-11-2016).
9. Το αριθ. 1647/23-6-2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ, από
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική
αξιολόγηση του Τμήματος Ψυχολογίας του Α.Π.Θ.
10. Τη με αριθ. 5221/8-11-2016 θετική εισήγηση της
ΜΟΔΙΠ σχετικά με την αναμόρφωση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Εφαρμοσμένη
Ψυχολογία» του Τμήματος Ψυχολογίας.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε τη με αριθμό 1094/16-9-2015 (ΦΕΚ
2097/τ.Β΄/25-9-2015) Πρυτανική Απόφαση που αφορά
στην ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τίτλο: «Εφαρμοσμένη Ψυχολογία» ως εξής:
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Το σύνολο τον Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων
που απαιτείται για την απόκτηση του ΜΔΕ ανέρχεται σε
κάθε κατεύθυνση σε 150 ECTS (75 ECTS ανά έτος) και
χαρακτηρίζεται εντατικό.
Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει τέσσερα (4)
ακαδημαϊκά εξάμηνα πλήρους φοίτησης και δύο (2) θερινές περιόδους. Τα διδασκόμενα μαθήματα (Υ: υποχρεωτικά, ΥΕ: κατ'επιλογή υποχρεωτικά) είναι εξαμηνιαία και
κάθε κύκλος σπουδών που οδηγεί στην λήψη του ΜΔΕ
περιλαμβάνει διδακτική και ερευνητική απασχόληση.
Τα μαθήματα και η κατανομή τους ανά κατεύθυνση και
ανά εξάμηνο παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:
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Į ȀĮĲİȪșȣȞıȘȀȜȚȞȚțȒȌȣȤȠȜȠȖȓĮ

ȀȦį

ȂȐșȘȝĮ

Ǽ&7
6

ǹǯǼȟȐȝȘȞȠ
ȌȣȤȠșİȡĮʌİȓĮȌȣȤȠįȣȞĮȝȚțȒ

ǺĮıȚțȑȢȀȜȚȞȚțȑȢǻİȟȚȩĲȘĲİȢ

ǺĮıȚțȑȢǹȡȤȑȢțĮȚȆȡĮțĲȚțȑȢıĲȘȞȌȣȤȠȜȠȖȚțȒǼțĲȓȝȘıȘ

ȈȊȃȅȁȅ(&76$ǯǼȄǹȂǾȃȅȊ
ǺǯǼȟȐȝȘȞȠ

ȀȁȌ ȌȣȤȠșİȡĮʌİȓĮīȞȦıĲȚțȒ
ȂİșȠįȠȜȠȖȓĮǲȡİȣȞĮȢıĲȘȞȌȣȤȠȜȠȖȓĮ

Ǽĭ

.ȁȌ ȀȠȚȞȠĲȚțȒȀȜȚȞȚțȒȌȣȤȠȜȠȖȓĮ

ȀȁȌ ȆȡĮțĲȚțȒǱıțȘıȘ
ȈȊȃȅȁȅ(&76ǺǯǼȄǹȂǾȃȅȊ
ǹǯĬİȡȚȞȒȆİȡȓȠįȠȢ

ȀȁȌ ȆȡĮțĲȚțȒǱıțȘıȘ
ǺȚȕȜȚȠȖȡĮĳȚțȒİʌȚıțȩʌȘıȘȖȚĮĲȘȞİțʌȩȞȘıȘĲȘȢȂİĲĮʌĲȣ

Ǽȇī
ȤȚĮțȒȢǻȚʌȜȦȝĮĲȚțȒȢǼȡȖĮıȓĮȢ
ȈȊȃȅȁȅ(&76$ǯĬǼȇǿȃǾȈȆǼȇǿȅǻȅȊ
ȈȊȃȅȁȅ(&76$ǯȀǹǿǺǯǼȄǹȂǾȃȍȃȀǹǿǹǯĬǼȇǿȃǾȈȆǼȇǿȅǻȅȊ
īǯǼȟȐȝȘȞȠ
ȌȣȤȠʌĮșȠȜȠȖȓĮ
Ǽĭ

ȈȣȗȒĲȘıȘȆİȡȚʌĲȫıİȦȞǿ
ȀȁȌ

ȀȁȌ ȆȡĮțĲȚțȒǱıțȘıȘ

ǻȚİȟĮȖȦȖȒ ȑȡİȣȞĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İțʌȩȞȘıȘ ĲȘȢ ȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȒȢ

Ǽȇī
ǻȚʌȜȦȝĮĲȚțȒȢǼȡȖĮıȓĮȢ
ȈȊȃȅȁȅ(&76īǯǼȄǹȂǾȃȅȊ
ǻǯǼȟȐȝȘȞȠ
ȆȡȠȘȖȝȑȞİȢȈĲĮĲȚıĲȚțȑȢȂȑșȠįȠȚǼʌİȟİȡȖĮıȓĮȢǼȝʌİȚȡȚțȫȞ

Ǽĭ
ǻİįȠȝȑȞȦȞ
ȀȁȌ ȈȣȗȒĲȘıȘȆİȡȚʌĲȫıİȦȞǿǿ

ȀȁȌ ȆȡĮțĲȚțȒǱıțȘıȘ

ǹȞȐȜȣıȘ įİįȠȝȑȞȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ İțʌȩȞȘıȘ ĲȘȢ ȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȒȢ

Ǽȇī
ǻȚʌȜȦȝĮĲȚțȒȢǼȡȖĮıȓĮȢ
ȈȊȃȅȁȅ(&76ǻǯǼȄǹȂǾȃȅȊ
ǺǯĬİȡȚȞȒȆİȡȓȠįȠȢ

ȀȁȌ ȆȡĮțĲȚțȒǱıțȘıȘ
ȅȜȠțȜȒȡȦıȘıȣȖȖȡĮĳȒțĮȚʌĮȡȠȣıȓĮıȘĲȘȢȂİĲĮʌĲȣȤȚĮ

Ǽȇī
țȒȢǻȚʌȜȦȝĮĲȚțȒȢǼȡȖĮıȓĮȢ
ȀȁȌ
Ǽĭ
Ǽĭ

ȉȪ
ʌȠȢ
Ȋ
Ȋ
Ȋ

Ȋ
Ȋ
Ȋ
ȆȇȀ

ȆȇȀ
Ǽȇī

Ȋ
Ȋ
ȆȇȀ
Ǽȇī

Ȋ
Ȋ
ȆȇȀ
Ǽȇī

ȆȇȀ
Ǽȇī
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ȈȊȃȅȁȅ(&76ǺǯĬǼȇǿȃǾȈȆǼȇǿȅǻȅȊ
ȈȊȃȅȁȅ(&76īǯȀǹǿǻǯǼȄǹȂǾȃȍȃȀǹǿǺǯĬǼȇǿȃǾȈȆǼȇǿȅǻȅȊ
īǼȃǿȀȅȈȊȃȅȁȅ(&76
ȕ ȀĮĲİȪșȣȞıȘȀȜȚȞȚțȒȃİȣȡȠȥȣȤȠȜȠȖȓĮ

ȂȐșȘȝĮ
Ǽ&7 ȉȪʌȠȢ
ȀȦį
6
ǹǯǼȟȐȝȘȞȠ
Ǽĭ
ȀȃȌ
.ȃȌ
ȀȃȌ

ǺĮıȚțȑȢǹȡȤȑȢțĮȚȆȡĮțĲȚțȑȢıĲȘȞȌȣȤȠȜȠȖȚțȒǼțĲȓȝȘıȘ
ȃİȣȡȠȜȠȖȚțȑȢțĮȚȌȣȤȚĮĲȡȚțȑȢǻȚĮĲĮȡĮȤȑȢ
ȀȜȚȞȚțȒȃİȣȡȠĳȣıȚȠȜȠȖȓĮ
ȆȡĮțĲȚțȒǱıțȘıȘ






Ȋ
Ȋ
Ȋ
ȆȇȀ






Ȋ
Ȋ
Ȋ
ȆȇȀ



ȆȇȀ



Ǽȇī

ȈȊȃȅȁȅ(&76$ǯǼȄǹȂǾȃȅȊ
ǺǯǼȟȐȝȘȞȠ
ȀȃȌ
ȀȃȌ
ȀȃȌ
ȀȃȌ

ȃİȣȡȠȥȣȤȠȜȠȖȚțȒǼțĲȓȝȘıȘ
ȃİȣȡȠȥȣȤȠȜȠȖȚțȒǹʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ
ȃİȣȡȠĮʌİȚțȩȞȚıȘ
ȆȡĮțĲȚțȒǱıțȘıȘ
ȈȊȃȅȁȅ(&76ǺǯǼȄǹȂǾȃȅȊ
ǹǯĬİȡȚȞȒȆİȡȓȠįȠȢ

ȀȃȌ
Ǽȇī

ȆȡĮțĲȚțȒǱıțȘıȘ
ǺȚȕȜȚȠȖȡĮĳȚțȒİʌȚıțȩʌȘıȘțĮȚįȚİȟĮȖȦȖȒȑȡİȣȞĮȢȖȚĮĲȘȞ
İțʌȩȞȘıȘȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȒȢǻȚʌȜȦȝĮĲȚțȒȢǼȡȖĮıȓĮȢ
ȈȊȃȅȁȅ(&76$ǯĬǼȇǿȃǾȈȆǼȇǿȅǻȅȊ

ȈȊȃȅȁȅ(&76$ǯȀǹǿǺǯǼȄǹȂǾȃȍȃȀǹǿǹǯĬǼȇǿȃǾȈȆǼȇǿȅǻȅȊ
īǯǼȟȐȝȘȞȠ
ȀȃȌ

Ǽĭ

Ǽĭ
(ĭ
Ǽĭ
ȀȃȌ

ȃİȣȡȠȥȣȤȠȜȠȖȚțȒǼțĲȓȝȘıȘȆĮȚįȚȫȞ
ǲȞĮ  țĮĲ¶İʌȚȜȠȖȒȞȣʌȠȤȡİȦĲȚțȩȝȐșȘȝĮĮʌȩĲĮʌĮȡĮ
țȐĲȦ
ǺĮıȚțȑȢ ȈĲĮĲȚıĲȚțȑȢ ȂȑșȠįȠȚ ǼʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ ǼȝʌİȚȡȚțȫȞ
ǻİįȠȝȑȞȦȞ (&76 
ǺĮıȚțȑȢȀȜȚȞȚțȑȢǻİȟȚȩĲȘĲİȢ
ǻȣıțȠȜȓİȢȂȐșȘıȘȢȀĮȚȈȣȝʌİȡȚĳȠȡȐȢ (&76 
īȒȡĮȢǿĮĲȡȠțȠȚȞȦȞȚțȐȆȡȠȕȜȒȝĮĲĮȀĮȚȆĮȡİȝȕȐıİȚȢ 
(&76 
ȆȡĮțĲȚțȒǱıțȘıȘ



Ȋ



ȊǼ



ȆȇȀ



ȊǼ

ȈȊȃȅȁȅ(&76īǯǼȄǹȂǾȃȅȊ
ǻǯǼȟȐȝȘȞȠ

Ǽĭ
Ǽĭ
ȀȃȌ
Ǽĭ
Ǽĭ
ȂȈ

ǻȪȠ  țĮĲ¶İʌȚȜȠȖȒȞȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐȝĮșȒȝĮĲĮĮʌȩĲĮʌĮ
ȡĮțȐĲȦ
ȂİșȠįȠȜȠȖȓĮǲȡİȣȞĮȢıĲȘȞȌȣȤȠȜȠȖȓĮ (&76 
ȆȡȠȘȖȝȑȞİȢ ȈĲĮĲȚıĲȚțȑȢ ȂȑșȠįȠȚ ǼʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ ǼȝʌİȚȡȚ
țȫȞǻİįȠȝȑȞȦȞ (&76 
ȃİȣȡȠȖȜȦııȠȜȠȖȓĮ (&76 
ǼȖțȑĳĮȜȠȢțĮȚıȣȝʌİȡȚĳȠȡȐ (&76 
ȃȠȣȢțĮȚȈȣȞİȓįȘıȘ (&76 
īȞȦıĲȚțȑȢțĮȚĬȣȝȚțȑȢǻȚİȡȖĮıȓİȢıİǾȜȚțȚȦȝȑȞȠȣȢ 
(&76 
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ȀȃȌ

ȆȡĮțĲȚțȒǱıțȘıȘ
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ȆȇȀ

ȈȊȃȅȁȅ(&76ǻǯǼȄǹȂǾȃȅȊ
ǺǯĬİȡȚȞȒȆİȡȓȠįȠȢ
Ǽȇī

ǹȞȐȜȣıȘ įİįȠȝȑȞȦȞ ıȣȖȖȡĮĳȒ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘʌĮȡȐįȠıȘ

ĲȘȢȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȒȢǻȚʌȜȦȝĮĲȚțȒȢǼȡȖĮıȓĮȢ
ȈȊȃȅȁȅ(&76ǺǯĬǼȇǿȃǾȈȆǼȇǿȅǻȅȊ
ȈȊȃȅȁȅ(&76īǯȀǹǿǻǯǼȄǹȂǾȃȍȃȀǹǿǺǯĬǼȇǿȃǾȈȆǼȇǿȅǻȅȊ
īǼȃǿȀȅȈȊȃȅȁȅ(&76



Ȗ ȀĮĲİȪșȣȞıȘȈȤȠȜȚțȒȌȣȤȠȜȠȖȓĮ
ȂȐșȘȝĮ
ȀȦį

Ǽ&76
ǹǯǼȟȐȝȘȞȠ

Ǽĭ ǺĮıȚțȑȢǹȡȤȑȢțĮȚȆȡĮțĲȚțȑȢıĲȘȞȌȣȤȠȜȠȖȚțȒǼțĲȓȝȘıȘ
ȈȪȖȤȡȠȞĮ ĬȑȝĮĲĮ ȈȤȠȜȚțȒȢ țĮȚ ǼțʌĮȚįİȣĲȚțȒȢȌȣȤȠȜȠȖȓĮȢ

Ǽĭ
ǲȡİȣȞĮțĮȚǼĳĮȡȝȠȖȑȢıĲȠȈȤȠȜȚțȩȆȜĮȓıȚȠ
ǲȞĮ   țĮĲ¶ İʌȚȜȠȖȒȞ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȩ ȝȐșȘȝĮ Įʌȩ ĲĮ ʌĮȡĮ


țȐĲȦ
Ǽĭ  ǺĮıȚțȑȢ ȈĲĮĲȚıĲȚțȑȢ ȂȑșȠįȠȚ ǼʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ ǼȝʌİȚȡȚțȫȞ

ǻİįȠȝȑȞȦȞ (&76 
Ǽĭ
ǺĮıȚțȑȢȀȜȚȞȚțȑȢǻİȟȚȩĲȘĲİȢ (&76 

ȀȃȌ ȃİȣȡȠȥȣȤȠȜȠȖȚțȒǼțĲȓȝȘıȘȆĮȚįȚȫȞ (&76 

ȈȊȃȅȁȅ(&76$ǯǼȄǹȂǾȃȅȊ
ǺǯǼȟȐȝȘȞȠ

Ǽĭ ȂİșȠįȠȜȠȖȓĮǲȡİȣȞĮȢıĲȘȞȌȣȤȠȜȠȖȓĮ
ȆȡȠȘȖȝȑȞİȢ ȈĲĮĲȚıĲȚțȑȢȂȑșȠįȠȚǼʌİȟİȡȖĮıȓĮȢǼȝʌİȚȡȚțȫȞ

Ǽĭ
ǻİįȠȝȑȞȦȞ
ǲȞĮ   țĮĲ¶ İʌȚȜȠȖȒȞ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȩ ȝȐșȘȝĮ Įʌȩ ĲĮ ʌĮȡĮ

țȐĲȦ
ȈȌ
 ȆȡȠıİȖȖȓıİȚȢ ıĲȘȞ ȌȣȤȠʌĮșȠȜȠȖȓĮ ȆĮȚįȚȫȞ țĮȚ ǼĳȒȕȦȞ

(&76 
ȀȁȌ
ȌȣȤȠșİȡĮʌİȓĮīȞȦıĲȚțȒ (&76 


ȈȊȃȅȁȅ(&76ǺǯǼȄǹȂǾȃȅȊ
ǹ¶ĬİȡȚȞȒȆİȡȓȠįȠȢ

ȈȌ ȆȡĮțĲȚțȒǱıțȘıȘ
ǺȚȕȜȚȠȖȡĮĳȚțȒ İʌȚıțȩʌȘıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ İțʌȩȞȘıȘĲȘȢȂİĲĮʌĲȣ

Ǽȇī
ȤȚĮțȒȢǻȚʌȜȦȝĮĲȚțȒȢǼȡȖĮıȓĮȢ
ȈȊȃȅȁȅ(&76$ǯĬǼȇǿȃǾȈȆǼȇǿȅǻȅȊ
ȈȊȃȅȁȅ(&76$¶.$,%¶(ȄǹȂǾȃȍȃȀǹǿǹ¶ĬǼȇǿȃǾȈȆǼȇǿȅǻȅȊ
īǯǼȟȐȝȘȞȠ

Ǽĭ ǹȞĮʌĲȣȟȚĮțȒȌȣȤȠȜȠȖȓĮ
Ǽĭ ǻȣıțȠȜȓİȢȂȐșȘıȘȢțĮȚȈȣȝʌİȡȚĳȠȡȐȢ

ǲȞĮ   țĮĲ¶ İʌȚȜȠȖȒȞ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȩ ȝȐșȘȝĮ Įʌȩ ĲĮ ʌĮȡĮ


țȐĲȦ



 ȈȣȝȕȠȣȜİȣĲȚțȒȌȣȤȠȜȠȖȓĮıĲȠȈȤȠȜȚțȩȆȜĮȓıȚȠ
Ǽĭ

(&76 


Ǽĭ  ȀĮȚȞȠĲȩȝİȢ ǻȡȐıİȚȢ țĮȚ ȆĮȡİȝȕȐıİȚȢ ıĲȘȞ ǼțʌĮȓįİȣıȘ
(&76 
ȈȊȃȅȁȅ(&76īǯǼȄǹȂǾȃȅȊ
ǻǯǼȟȐȝȘȞȠ

ȈȌ ȆȡĮțĲȚțȒǱıțȘıȘ
ǻȚİȟĮȖȦȖȒ ȑȡİȣȞĮȢ țĮȚ ĮȞȐȜȣıȘ įİįȠȝȑȞȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ İțʌȩ
Ǽȇī


Ǽȇī

ȉȪʌȠȢ
Ȋ
Ȋ


ȊǼ


Ȋ
Ȋ

ȊǼ

ȆȇȀ
Ǽȇī

Ȋ
Ȋ

ȊǼ

ȆȇȀ
Ǽȇī
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ȞȘıȘĲȘȢȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȒȢǻȚʌȜȦȝĮĲȚțȒȢǼȡȖĮıȓĮȢ
ȈȊȃȅȁȅ(&76ǻǯǼȄǹȂǾȃȅȊ
ǺǯĬİȡȚȞȒȆİȡȓȠįȠȢ
ȆȡĮțĲȚțȒǱıțȘıȘ

ȈȌ
ȆȇȀ
ȅȜȠțȜȒȡȦıȘ ıȣȖȖȡĮĳȒ țĮȚ ʌĮȡȠȣıȓĮıȘ ĲȘȢ ȂİĲĮʌĲȣȤȚĮ

Ǽȇī
Ǽȇī
țȒȢǻȚʌȜȦȝĮĲȚțȒȢǼȡȖĮıȓĮȢ
ȈȊȃȅȁȅ(&76ǺǯĬǼȇǿȃǾȈȆǼȇǿȅǻȅȊ
ȈȊȃȅȁȅ(&76īǯȀǹǿǻǯǼȄǹȂǾȃȍȃȀǹǿǺǯĬǼȇǿȃǾȈȆǼȇǿȅǻȅȊ
īǼȃǿȀȅȈȊȃȅȁȅ(&76


Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος και έγκριση της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης (Σ.Ε.Σ.) είναι δυνατή η αναμόρφωση πτυχών του Προ¬γράμματος Σπουδών σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές
ανάγκες του Τμήματος.
-Πρακτική Άσκηση (ΠΡΚ)
Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/ τριες του ΠΜΣ πραγματοποιούν πρακτική άσκηση στο αντικείμενο της κάθε κατεύθυνσης όπως καθορίζεται από τον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών του Προγράμματος.
-Διπλωματική εργασία (ΕΡΓ) Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες του ΠΜΣ εκπονούν μεταπτυχιακή διπλωματική
εργασία στο αντικείμενο της κατεύθυνσης που παρακολουθούν όπως καθορίζεται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος.
Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α') το 65% του συνολικού ετήσιου κόστους λειτουργίας
του ΠΜΣ που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες ανέρχεται στο ποσό των 9.360,00 € και αναλύεται σε κατηγορίες
δαπανών ως εξής:
Α/Α
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
Αμοιβές (διδασκόντων, λοιπού προσωπικού)
Ασφάλιση φοιτητών κατά τη διάρκεια της ΠΑ
Υποτροφίες
Εξοπλισμός
Αναλώσιμα/Λοιπά έξοδα
Μετακινήσεις
Σύνολο

Ποσό (€)
2.160,00
1.800,00
2.400,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
9.360,00

Το κόστος λειτουργίας θα καλυφθεί από δίδακτρα καθώς και άλλες πηγές όπως ερευνητικά προγράμματα, χορηγίες, παροχές, δωρεές και κληροδοτήματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3685/2008 (148 Α').
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 8 Δεκεμβρίου 2016
Ο Πρύτανης
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ùõìöê÷îê÷ õôù õçöêûêî øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για
τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.
Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε
στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

Eõîïôîòòîç ñê øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: 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

*02041982712160012*

