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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 3318 (1)

    Έγκριση λειτουργίας Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμή-

ματος Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Επι-

στήμες της Αγωγής: Δίγλωσση Ειδική Αγωγή και Εκ-

παίδευση.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑ-
ΚΕΔΟΝΙΑΣ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6 

(ΦΕΚ 148, τ.Α/16-7-2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυ-

χιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις 
του άρθρου 24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177, τ.Α/25-8-2008), 
του άρθρου 27 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156, τ.Α/04-9-2009) 
και του άρθρου 37, παρ. 5 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α').

2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του ν. 4009/2011 
(ΦΕΚ 195 τ.Α') «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας 
των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευ-
τικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις 
του άρθρου 47, παρ. γ' του ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 Α'), του 
άρθρου 5, παρ. 8 του ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α') και του 
άρθρου 34, παρ. 2 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α').

3. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 και 
15 (ΦΕΚ 189, τ.Α'/02-08-2005) «Διασφάλιση της ποιότητας 
στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσ-
σώρευσης 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 κυ-
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 τ.Α').

5. Τις διατάξεις του π.δ. 72/2013 (ΦΕΚ τ.Α' 119/
28-5-2013), «Μετονομασία Τμήματος, συγχώνευση Τμήμα-
τος και ίδρυση - συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχολών 
στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας».

6. Το άρθρο 34 του ν.  4301/2014 (ΦΕΚ τ. Α' 223/
7-10-2014), σύμφωνα με το οποίο «μέχρι την έκδοση των 
Οργανισμών των Ιδρυμάτων η τελική έγκριση των Προ-
γραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) γίνεται με 
απόφαση του Πρύτανη εκάστου Ιδρύματος, που δημοσι-
εύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» και το αριθμ. 
9956/Ζ1/21-01-2015 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας 
Έρευνας και Θρησκευμάτων.

7. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης Ει-
δικής Σύνθεσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών 
της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μα-
κεδονίας (συνεδρίαση αριθμ. 286/15-2-2017).

8. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής Σύν-
θεσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (συνεδρία-
ση αριθμ. 13/1-3-2017).

9. Το αριθμ. πρωτ. 635/21-02-2017 έγγραφο της Προέ-
δρου του Τμήματος.

10. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 3169/5-12-2013 έγγραφο της ΑΔΙΠ 
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της 
Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακε-
δονίας.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
δεν προκαλείται δαπάνη εις Βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού.

Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 τη λει-
τουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο 
«Επιστήμες της Αγωγής: Δίγλωσση Ειδική Αγωγή και Εκ-
παίδευση» ως εξής:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας θα λειτουρ-
γήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 Πρόγραμμα Με-
ταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Επιστήμες της Αγω-
γής: Δίγλωσση Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση - Educational 
Sciences: Bilingual Special Education», σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 3685/2008, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγω-
γικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας απονέμει μεταπτυχια-
κό δίπλωμα στις «Επιστήμες της Αγωγής: Δίγλωσση Ειδική 
Αγωγή και Εκπαίδευση - Educational Sciences: Bilingual 
Special Education».

Οι διπλωματούχοι του Π.Μ.Σ. θα έχουν αποκτήσει το θε-
ωρητικό και εμπειρικό υπόβαθρο καθώς και τις δεξιότητες 
που θα τους καθιστούν ικανούς να απασχοληθούν σε διά-
φορα επαγγελματικά και ερευνητικά πεδία που συνδέονται 
με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.

Ειδικότερα στοχεύει στην ειδίκευση επιστημόνων - ερευ-
νητών στον χώρο των Επιστημών της Ειδικής Αγωγής και 
της Ενταξιακής Εκπαίδευσης, οι οποίοι αποκτώντας εξει-
δικευμένες δεξιότητες καθίστανται ικανοί να απασχολη-
θούν σε διάφορα επαγγελματικά και ερευνητικά πεδία που 
συνδέονται με την ενταξιακή εκπαίδευση, τη δίγλωσση 
εκπαίδευση, καθώς και με φορείς, Ινστιτούτα και Κέντρα 
που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε άτομα με ειδικές εκ-
παιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες. Επιπλέον, το Π.Μ.Σ. 
αποβλέπει και στην κατάρτιση και εξειδίκευση ανώτατων 
στελεχών της εκπαίδευσης και κοινωνικών επιστημόνων 
που εμπλέκονται στην Ειδική Αγωγή, με στόχο την ανάπτυ-
ξη και εφαρμογή προγραμμάτων διδασκαλίας, τον σχεδι-
ασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής, τη διαμόρφωση ψυχο-
κοινωνικών παρεμβάσεων. Οι κάτοχοι του μεταπτυχιακού 
διπλώματος θα αποκτούν τα απαραίτητα προσόντα για την 
άσκηση συμβουλευτικών και διευθυντικών καθηκόντων 

στην εκπαίδευση των ΑΜΕΑ, στους τομείς της κώφωσης 
που συνδέονται άμεσα με τη δίγλωσση εκπαίδευση, της 
νοητικής αναπηρίας και των ειδικών μαθησιακών δυσκο-
λιών. Μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα προσφέρεται 
η δυνατότητα ολοκληρωμένων σπουδών υψηλού επιπέδου 
στον τομέα της έρευνας της ενταξιακής εκπαίδευσης, σε 
επίπεδο μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών, καθώς 
και σύνδεσης με την εκπαιδευτική πράξη, μέσω της πρα-
κτικής άσκησης. Η πρωτοτυπία του συγκεκριμένου προ-
γράμματος σπουδών έγκειται στην σύνδεση της δίγλωσσης 
εκπαίδευσης με την κώφωση, ενώ παρέχονται πρακτικές 
προγραμμάτων παρέμβασης και στον τομέα της νοητικής 
αναπηρίας και των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών στα 
πλαίσια μιας διεπιστημονικής προσέγγισης.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της 
Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακε-
δονίας απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στις «Επιστήμες 
της Αγωγής: Δίγλωσση Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση - 
Educational Sciences: Bilingual Special Education».

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων Πανε-
πιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων 
ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων 
ΤΕΙ.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού 
Διπλώματος ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η λήψη ενενήντα 
(90) πιστωτικών μονάδων (ECTS), που συγκεντρώνονται 
από την υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση 
σε όλα τα μαθήματα και τα εργαστήρια, τα οποία κατανέ-
μονται στα εξάμηνα σπουδών (Α', Β'), ενός εργαστηριακού 
υποστηρικτικού μαθήματος και την πρακτική άσκηση ή 
εναλλακτικά την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Εργασίας 
στο Γ' εξάμηνο.

Το πρόγραμμα διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα και 
όλα τα μαθήματα δύναται να περιλαμβάνουν θεωρητική 
και εργαστηριακή διδασκαλία.

Αναλυτικά, η δομή του προγράμματος μαθημάτων του 
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης έχει ως ακολούθως:
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«Επιστήμες της Αγωγής: Δίγλωσση Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση - Educational Sciences: Bilingual Special Education»
A/A Τίτλος μαθήματος Πιστωτικές

Μονάδες
(ECTS)

Υποχρεωτικά Μαθήματα Α' εξαμήνου

1 Ψυχοκοινωνικές προσεγγίσεις της μάθησης με έμφαση στα άτομα με αναπηρία ή και 
στα άτομα που προέρχονται από οικογενειακά πλαίσια σε κρίση

7.5

2 Ποσοτικές και ποιοτικές μέθοδοι έρευνας στην ειδική πολύγλωσση /πολυπολιτισμική 
εκπαίδευση

7.5

3 Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και πρακτικές για κωφούς μαθητές 7.5
4 Εφαρμογές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας σε τάξεις μικτών ικανοτήτων 7.5

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων Α’ εξαμήνου 30

Υποχρεωτικά Μαθήματα Β ' εξαμήνου

1 Εξειδικευμένα θέματα σχετικά με την εκπαίδευση παιδιών και εφήβων με νοητική ανα-
πηρία

7.5

2 Δομή και παιδαγωγική χρήση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας 7.5
3 Ανίχνευση και ψυχοεκπαιδευτική αξιολόγηση μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

ή/και αναπηρίες
7.5

4 Ειδικά ζητήματα στις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και τη διγλωσσία 7.5
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων Β ’ εξαμήνου 30

Γ' εξάμηνο

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30
ή εναλλακτικά

Πρακτική άσκηση (ΠΑ) 25
1 Σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων: Συνέργειες και δραστηριότητες υποστή-

ριξης μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες/αναπηρίες (μάθημα εργαστηριακό-
υποστηρικτικό προς την Πρακτική άσκηση)

5

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων Γ ' εξαμήνου 30

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων ΠΜΣ 90

Οποιαδήποτε αλλαγή του προγράμματος σπουδών και ανακατανομή των μαθημάτων στα εξάμηνα θα εγκρίνεται με 
αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και θα ενσωματώνεται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ' ανώτατο 
όριο σε τριάντα πέντε (35) ανά έτος.

Άρθρο 8 
Προσωπικό

Στο Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν Καθηγητές του Παιδαγωγι-
κού Τμήματος Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής και 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ή άλλων τμημάτων 
Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες 
διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του 
ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ. Α').

Άρθρο 9 
Υλικοτεχνική Υποδομή

Η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή της Παιδαγωγι-
κής Σχολής και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 
θα καλύπτει τις ανάγκες λειτουργίας του Προγράμματος 
(αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, Βιβλιοθήκες, οπτικο-
ακουστικά μέσα, Η/Υ).

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 
2021-2022, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α 
του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α'), όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148Α') 
το 65% του ετήσιου συνολικού κόστους λειτουργίας του 
προγράμματος αφορά στις λειτουργικές δαπάνες, ανέρχεται 
στο ποσό των 67.112,50 € και αναλύεται ως εξής:

Α/α Κατηγορία δαπάνης Προϋπολογισμός 
(€)

1 Αμοιβές - αποζημιώσεις διδα-
κτικού, διοικητικού και τεχνικού 
προσωπικού

46.280,00

2 Προμήθεια εκπαιδευτικού υλι-
κού, ερευνητικών εργαλείων, 
εξοπλισμού και λογισμικών

8.200,00
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3 Έξοδα δημοσιότητας 2.100,00
4 Δαπάνες μετακινήσεων 7.300,00
5 Λοιπά έξοδα, αναλώσιμα 3.232,50
Σύνολο 67.112,50

Το ανωτέρω κόστος θα καλύπτεται από τα δίδακτρα των 
μεταπτυχιακών φοιτητών καθώς και από άλλες πηγές, όπως 
χορηγίες, παροχές, δωρεές κ.τ.λ.

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, 
θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπου-
δών καθώς και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κοζάνη, 2 Μαρτίου 2017 

Ο Πρύτανης 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥΡΛΙΔΑΚΗΣ

I

      Αριθμ. 10870 (2)
Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου της Σωτηρο-

πούλου Μαριάνθης του Κωνσταντίνου, μέλους Ερ-

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

Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιω-

αννίνων.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 746/1970 (ΦΕΚ: 267/12-12-1970)

«Ίδρυση Πανεπιστημίου Ιωαννίνων».
2. Τις διατάξεις του π.δ. 105/2013 (ΦΕΚ Α' 137) «Μετονο-

μασία Τμήματος και ίδρυση, συγκρότηση, κατάργηση και 
ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων».

3. Την αριθμ. 117/14-08-2014 (ΦΕΚ: 513/ΥΟΔΔ/
25-8-2014) απόφαση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Ιω-
αννίνων, σε συνδυασμό με την αριθμ. Φ.120.61/43/134749/
Β2/27-8-2014 διαπιστωτική πράξη του Υπουργού ΠΑΙΘ για 
το διορισμό Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

4. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 
(ΦΕΚ 83/Α/11-5-2016).

5. Την Πρυτανική πράξη αριθμ. 6310α/28-3-2001 (ΦΕΚ 
132/ΝΠΔΔ/26-6-2001) κατάταξης της Σωτηροπούλου, σε 
συνιστώμενη θέση υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 
κατηγορίας ΠΕ ειδικότητας Βιολόγων (Ανάληψη Καθηκό-
ντων στις 2-7-2001).

6. Τη διαπιστωτική πράξη αριθμ. 11650/6-6-2014 (ΦΕΚ 
1694/Β/25-6-2014) ένταξης υπαλλήλων με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε θέσεις κατηγορίας 
Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) της Σχο-
λής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

7. Την τροποποιητική διαπιστωτική πράξη αριθμ. 1219/ 
23-9-2016 (ΦΕΚ: 3718/Β/16-11-2016) ένταξης υπαλλήλων 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε 
θέσεις κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού 

Ε.ΔΙ.Π. της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων.

8. Το αριθμ. πρωτ. 613/28-2-2017 έγγραφο του Κοσμή-
τορα της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων.

9. Το αριθμ. πρωτ. 2993/20-2-2017 έγγραφο του Προέ-
δρου του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

10. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης 
του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (συνεδρία αριθμ. 794α/
31-1-2017).

11. Το έγγραφο αριθμ. 17/20-12-2016 του Διευθυντή του 
Λειτουργικού - Κλινικοεργαστηριακού Τομέα του Τμήματος 
Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων (συνεδρία 263/19-12-2016).

12. Την, από 10-11-2016, αίτηση της ενδιαφερόμενης.
13. Το Διδακτορικό Δίπλωμα του Τμήματος Ιατρικής της 

Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 
της Σωτηροπούλου.

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

Ότι το γνωστικό αντικείμενο της Σωτηροπούλου Μαριάν-
θης του Κωνσταντίνου, μέλους κατηγορίας Εργαστηριακού 
Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) της Σχολής Επιστημών 
Υγείας του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων, καθορίζεται ως εξής: 
«Φαρμακολογία».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ιωάννινα, 1 Μαρτίου 2017 

Ο Πρύτανης 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ

Ι

      Αριθμ. 10931 (3)

Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου της Μπούμπα 

Ιωάννας του Αθανασίου, μέλους Εργαστηριακού Δι-

δακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) της Σχολής Επιστη-

μών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 746/1970 (ΦΕΚ 267/12-12-1970)

«Ίδρυση Πανεπιστημίου Ιωαννίνων».
2. Τις διατάξεις του π.δ. 105/2013 (ΦΕΚ Α' 137) «Μετονο-

μασία Τμήματος και ίδρυση, συγκρότηση, κατάργηση και 
ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων».

3. Την αριθμ. 117/14-08-2014 (ΦΕΚ 513/ΥΟΔΔ/
25-8-2014) απόφαση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Ιω-
αννίνων, σε συνδυασμό με την αριθμ. Φ.120.61/43/134749/
Β2/27-8-2014 διαπιστωτική πράξη του Υπουργού ΠΑΙΘ για 
το διορισμό Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

4. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 
(ΦΕΚ 83/Α/11-5-2016).

5. Την πρυτανική πράξη αριθμ. 8861/27-1-2003 (ΦΕΚ 98/
ΝΠΔΔ/7-5-2003) διορισμού της Μπούμπα, σε κενή θέση 
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κατηγορίας Ε.Τ.Ε.Π. κατηγορίας ΠΕ, του Τμήματος Ιατρικής 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Ανάληψη Καθηκόντων στις 
14-5-2003).

6. Τη διαπιστωτική πράξη αριθμ. 11647/6-6-2014 (ΦΕΚ 
1694/Β/25-6-2014) ένταξης μελών κατηγορίας Ε.Τ.Ε.Π. σε 
θέσεις κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού 
(Ε.ΔΙ.Π.) της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων.

7. Την τροποποιητική διαπιστωτική πράξη αριθμ. 1215/ 
23-9-2016 (ΦΕΚ 3641/Β/11-11-2016) ένταξης μελών κατη-
γορίας Ε.Τ.Ε.Π σε θέσεις κατηγορίας Εργαστηριακού Διδα-
κτικού Προσωπικού Ε.ΔΙ.Π. της Σχολής Επιστημών Υγείας 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

8. Το αριθμ. πρωτ. 613/28-2-2017 έγγραφο του Κοσμή-
τορα της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων.

9. Το αριθμ. πρωτ. 2995/20-2-2017 έγγραφο του Προέ-
δρου του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

10. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης 
του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (συνεδρία αριθμ. 794α/
31-1-2017).

11. Το έγγραφο αριθμ. 39/7-12-2016 του Διευθυντή του 
Χειρουργικού Τομέα του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επι-
στημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (συνεδρία 
3/6-12-2016).

12. Την, από 13-11-2016, αίτηση της ενδιαφερόμενης.
13. Το Διδακτορικό Δίπλωμα του Τμήματος Ιατρικής της 

Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 
της Μπούμπα.

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

Ότι το γνωστικό αντικείμενο της Μπούμπα Ιωάννας του 
Αθανασίου, μέλους κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτι-
κού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων, καθορίζεται ως εξής: «Ιατρική 
Γενετική και Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Iωάννινα, 1 Μαρτίου 2017

Ο Πρύτανης 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ

Ι

    Αριθμ. Φδ.4/1886 (4) 

 Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου μόνιμου μέ-

λους Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού 

(Ε.ΔΙ.Π.).

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/τ.Α/

24-11-1983) «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαι-
δευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)», όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.A/
06-06-2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας 
των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευ-
τικών Ιδρυμάτων», όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 27, παραγρ. 7 του
ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/τ.Α/11-05-2016) «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις».

4. Τη με αριθ. πρωτ. Τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικο-
ακουστικών 1453/23-11-2016 αίτηση της Πολυχρονιάδη 
Μαρίας, μόνιμου μέλους του Εργαστηριακού Διδακτικού 
Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος Φωτογραφίας και Οπτι-
κοακουστικών της Σχολής Καλλιτεχνικών Σπουδών.

5. Το με αριθ. 20/23-11-2016 (θέμα 3ο) πρακτικό της συ-
νεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Φωτογραφίας και 
Οπτικοακουστικών της Σχολής Καλλιτεχνικών Σπουδών 
του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, η οποία -λαμβάνοντας υπόψη και τα με 
αριθ. πρωτ. Τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστι-
κών 1455/23-11-2016 και 1456/23-11-2016 πρακτικά του 
Α' Τομέα Φωτογραφικών Τεχνικών και του Β' Τομέα Φωτο-
γραφικών Εφαρμογών, αντίστοιχα, στα οποία διατυπώνο-
νται οι θετικές εισηγήσεις τους - αποφάσισε τον καθορισμό 
γνωστικού αντικειμένου της Πολυχρονιάδη Μαρίας ως εξής: 
«Φωτογραφία και Διαδραστικά Ψηφιακά Πολυμέσα».

6. Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου της Πολυχρο-
νιάδη Μαρίας, από τα οποία, μεταξύ άλλων, προκύπτει ότι:

Ι) Με την με αριθ. πρωτ. Ε5/579/18-3-1996 υπουργική από-
φαση - που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 53/ τ.Ν.Π.Δ.Δ./03-4-1996 - 
διορίσθηκε, με διετή δοκιμαστική υπηρεσία και ΜΚ 14ο σε 
συνιστώμενη οργανική θέση Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού 
(ΕΤΠ), κατηγορίας Τ.Ε., κλάδου Τ.Ε. Φωτογραφίας του Τμήματος 
Φωτογραφίας της Σχολής Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών 
Σπουδών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.

II) Με την με αριθ. πρωτ. 79392π.ε./Ε5/01-7-2003 
υπουργική απόφαση - που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 164/ 
τ.Ν.Π.Δ.Δ./11-7-2003 - κατατάχθηκε αναδρομικά από
16-07-2002 στον κλάδο ΠΕ18 και με μισθολογικό κλιμά-
κιο 10ο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11, παρ. 1, 
3 και 5 του ν.2817/2000 και του άρθρου 13 παρ. 32 του 
ν.3149/2003.

III) Με την με αριθ. πρωτ. Φδ.5/6900/14-5-2014 πρά-
ξη του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, η οποία εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68, παραγρ. 3 
του ν.  4235/2014 (όπως ισχύει) και δημοσιεύθηκε στις
29-5-2014 στο ΦΕΚ 1375/τ.Β' διαπιστώθηκε αναδρομικά 
από 11-02-2014:

α) Η αυτοδίκαια μετατροπή της οργανικής θέσης (η οποία 
καταργείται με την κένωσή της) που κατείχε ως Ειδικό Τε-
χνικό Προσωπικό (Ε.Τ.Π.) του Τ.Ε.Ι. Αθήνας σε αντίστοιχη 
θέση μόνιμου μέλους Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού 
Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Ιδρύματος και

β) Η αυτοδίκαια ένταξή της στην κατά μετατροπή αντί-
στοιχη οργανική θέση (η οποία καταργείται με την κένωση 
της) μόνιμου Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού 
(Ε.Τ.Ε.Π.) του κλάδου ΠΕ18, με βαθμό Β' και Μ.Κ. 1ο.

IV) Με τη με αριθ. πρωτ. Φδ.5/11820/12-9-2014 πράξη 
του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, η οποία εκδόθηκε σύμφω-
να με τις διατάξεις του άρθρου 68, παραγρ. 3, εδάφ. 2 του 
ν. 4235/2014 (όπως ισχύει) και δημοσιεύθηκε στις 26-9-2014 
στο ΦΕΚ 2567/τ.Β':

α) Η οργανική θέση της κατηγορίας του Ειδικού Τεχνικού 
Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στην οποία υπηρε-
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τούσε μετατράπηκε αυτοδίκαια, σε αντίστοιχη θέση μό-
νιμου μέλους Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού 
(Ε.ΔΙ.Π.) του Τ.Ε.Ι. Αθήνας η οποία καταργείται με την κέ-
νωση της και

β) Εντάχθηκε στην κατά μετατροπή αντίστοιχη οργανική 
θέση μόνιμου μέλους Εργαστηριακού Διδακτικού Προσω-
πικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, η οποία καταργείται με την 
κένωσή της.

V) Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης 
Master of Science in Interactive Multimedia που απονε-
μήθηκε από το University of Westminster Harrow School 
of Computer Science - London - U.K. στις 16-11-1999
και το οποίο έχει αναγνωρισθεί ως ισότιμο προς τα απονε-
μόμενα από τα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, 
σύμφωνα με την με αριθ. 12-164/09-6-2000 πράξη του Προ-
έδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Διαπανεπιστημια-
κού Κέντρου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής 
(ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.).

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα πράξη δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

8. Τη με αριθμ. 3/12-07-2013 (ΦΕΚ 458/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./
20-09-2013) πράξη του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, που 
αφορά τον διορισμό με τετραετή θητεία, του Προέδρου 
του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.

9. Τη με αρ. πρωτ. 137065/Ε5/26-09-2013 (ΑΔΑ: 
ΒΛ9Σ9-Ξ45) απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων με την οποία διαπιστώθηκε ο διορισμός του 
Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Αθήνας με τετραετή θητεία, διαπιστώ-
νουμε:

Καθορίζουμε στην ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ του ΕΜΜΑ-
ΝΟΥΗΛ, μόνιμο μέλος του Εργαστηριακού Διδακτικού 
Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος Φωτογραφίας και 
Οπτικοακουστικών της Σχολής Καλλιτεχνικών Σπουδών του 
Ιδρύματος, κλάδου ΠΕ18, ως εξής το γνωστικό αντικείμενο 
της: «Φωτογραφία και Διαδραστικά Ψηφιακά Πολυμέσα».

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως.

Αιγάλεω, 2 Μαρτίου 2017

 Ο Πρόεδρος

 ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ

Ι

Αριθμ. Φδ.4/10363π.ε. (5)

      Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου μόνιμου μέλους 

Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.).

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/τ.Α/

24-11-1983) «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαι-
δευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)», όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.A/
06-06-2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας 
των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευ-
τικών Ιδρυμάτων», όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 27, παραγρ. 7 του
ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/τ.Α/11-05-2016) «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις».

4. Τη με αριθ. πρωτ. Τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας 
936/29-9-2016 αίτηση του Γιαλελή Θεμιστοκλή, μόνιμου μέ-
λους του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) 
του Τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας της Σχολής Επαγ-
γελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.).

5. Το με αριθ. 11/25-10-2016 (θέμα 1ο, 2) πρακτικό της 
συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Οπτικής και 
Οπτομετρίας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρό-
νοιας (Σ.Ε.Υ.Π.) του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, η οποία αποφάσισε την 
μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου του Γιαλελή Θεμι-
στοκλή ως εξής: «Οπτομετρικές Τεχνικές».

6. Το γεγονός ότι δεν υφίστανται τομείς στο Τμήμα Οπτι-
κής και Οπτομετρίας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και 
Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.) του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.

7. Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του Γιαλελή 
Θεμιστοκλή, από τα οποία, μεταξύ άλλων, προκύπτει ότι:

Ι) Με τη με αριθ. πρωτ. 74.508/Ε5/31-7-2002 
υπουργική απόφαση - που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
183/τ.Ν.Π.Δ.Δ./20-8-2002 - διορίσθηκε, με διετή δοκιμα-
στική θητεία, με βαθμό Δ' και ΜΚ 20ο σε μόνιμη θέση Ειδι-
κού Τεχνικού Προσωπικού (ΕΤΠ), κλάδου ΤΕ1, ειδικότητας 
«Οπτικής» για τη θέση - αντικείμενο «Οπτική Γυαλιού» του 
Τμήματος Οπτικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και 
Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.) του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.

II) Με την με αριθ. πρωτ. Φδ.5/6900/14-5-2014 πράξη του 
Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 68, παραγρ. 3 του ν. 4235/2014 
(όπως ισχύει) και δημοσιεύθηκε στις 29-5-2014 στο ΦΕΚ 
1375/τ.Β' διαπιστώθηκε αναδρομικά από 11-02-2014:

α) Η αυτοδίκαια μετατροπή της οργανικής θέσης που κα-
τείχε ως Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό (Ε.Τ.Π.) του Τ.Ε.Ι. Αθήνας 
σε αντίστοιχη θέση μόνιμου μέλους Ειδικού Τεχνικού Εργα-
στηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Ιδρύματος και

β) Η αυτοδίκαια ένταξή του στην κατά μετατροπή αντί-
στοιχη οργανική θέση μόνιμου Ειδικού Τεχνικού Εργαστη-
ριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του κλάδου ΤΕ1, με βαθμό 
Δ' και Μ.Κ. 3ο.

III) Με τη με αριθ. πρωτ. Φδ.5/8449/03-10-2014 πράξη 
του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, η οποία εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68, παραγρ. 3, εδάφ. 
2 του ν. 4235/2014 (όπως ισχύει) και δημοσιεύθηκε στις 
17-10-2014 στο ΦΕΚ 2791/τ.Β':

α) Η οργανική θέση της κατηγορίας του Ειδικού Τεχνικού 
Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στην οποία υπηρε-
τούσε μετατράπηκε αυτοδίκαια, σε αντίστοιχη θέση μό-
νιμου μέλους Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού 
(Ε.ΔΙ.Π.) του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και

β) Εντάχθηκε στην κατά μετατροπή αντίστοιχη οργανική 
θέση μόνιμου μέλους Εργαστηριακού Διδακτικού Προσω-
πικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.

IV) Είναι κάτοχος από 02-12-2013 Μεταπτυχιακού Διπλώ-
ματος Ειδίκευσης που απονεμήθηκε από την Ιατρική Σχολή 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών «Περιβάλλον και Υγεία: Διαχείριση περιβαλλοντι-
κών θεμάτων με επιπτώσεις στην Υγεία».

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα πράξη δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
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9. Την με αριθμ. 3/12-07-2013 (ΦΕΚ 458/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./20-09-2013) 
πράξη του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, που αφορά τον διορι-
σμό με τετραετή θητεία, του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.

10. Τη με αρ. πρωτ. 137065/Ε5/26-09-2013 (ΑΔΑ: 
ΒΛ9Σ9-Ξ45) απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων με την οποία διαπιστώθηκε ο διορισμός του 
Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Αθήνας με τετραετή θητεία, διαπιστώ-
νουμε:

Μεταβάλλουμε στον ΓΙΑΛΕΛΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ του ΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, μόνιμο μέλος του Εργαστηριακού Διδακτικού 
Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος Οπτικής και Οπτομετρί-
ας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.) 
του Ιδρύματος, κλάδου ΤΕ1, ως εξής το γνωστικό αντικεί-
μενο του: «Οπτομετρικές Τεχνικές».

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως.

Αιγάλεω, 2 Μαρτίου 2017

Ο Πρόεδρος

ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ

Ι

Αριθμ. Φδ.4/1888 (6)

        Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου μόνιμου μέ-

λους Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού 

(Ε.ΔΙ.Π.).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/τ.Α/

24-11-1983) «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαι-
δευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)», όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.A/
06-06-2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας 
των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευ-
τικών Ιδρυμάτων», όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 27, παραγρ. 7 του ν. 4386/2016
(ΦΕΚ 83/τ. Α/11-05-2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις».

4. Τη με αριθ. πρωτ. Τμήματος Φωτογραφίας και Οπτι-
κοακουστικών 1454/23-11-2016 αίτηση του Καράμπελα 
Κωνσταντίνου, μόνιμου μέλους του Εργαστηριακού Διδα-
κτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος Φωτογραφίας 
και Οπτικοακουστικών της Σχολής Καλλιτεχνικών Σπουδών.

5. Το με αριθ. 20/23-11-2016 (θέμα 3ο) πρακτικό της συ-
νεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Φωτογραφίας 
και Οπτικοακουστικών της Σχολής Καλλιτεχνικών Σπουδών 
του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, η οποία -λαμβάνοντας υπόψη και το με 
αριθ. πρωτ. Τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών 
1455/23-11-2016 πρακτικό του Α' Τομέα Φωτογραφικών 
Τεχνικών στο οποίο διατυπώνεται η θετική εισήγηση του 
- αποφάσισε τον καθορισμό γνωστικού αντικειμένου του 
Κωνσταντίνου Καράμπελα ως εξής: «Φωτογραφία, Φωτο-
ρεπορτάζ, Βίντεο και Σύνθεση Εικόνας».

6. Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του Καράμπελα 
Κωνσταντίνου, από τα οποία, μεταξύ άλλων, προκύπτει ότι:

Ι) Με την με αριθ. πρωτ. Φδ. 1 /11115/28-12-2006 πράξη 
του Τ.Ε.Ι. Αθήνας - που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1051/τ.Γ/
18-12-2007 - διορίσθηκε, με διετή δοκιμαστική θητεία, βαθ-
μό Δ' και ΜΚ 18ο σε κενή οργανική θέση Ειδικού Τεχνικού 
Προσωπικού (ΕΤΠ), της κατηγορίας Τ.Ε., κλάδου ΤΕ1, ειδι-
κότητας «Φωτογραφίας» με εξειδίκευση στην επεξεργασία 
εικόνας του Τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών 
Τεχνών της Σχολής Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών 
Σπουδών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.

II) Με τη με αριθ. πρωτ. Φδ.5/6900/14-5-2014 πράξη του 
Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 68, παραγρ. 3 του ν. 4235/2014 
(όπως ισχύει) και δημοσιεύθηκε στις 29-5-2014 στο ΦΕΚ 
1375/τ.Β' διαπιστώθηκε αναδρομικά από 11-02-2014:

α) Η αυτοδίκαια μετατροπή της οργανικής θέσης που κα-
τείχε ως Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό (Ε.Τ.Π.) του Τ.Ε.Ι. Αθήνας 
σε αντίστοιχη θέση μόνιμου μέλους Ειδικού Τεχνικού Εργα-
στηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Ιδρύματος και

β) Η αυτοδίκαια ένταξή του στην κατά μετατροπή αντί-
στοιχη οργανική θέση μόνιμου Ειδικού Τεχνικού Εργαστη-
ριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του κλάδου ΤΕ1, με βαθμό 
Ε' και Μ.Κ. 2ο.

III) Με τη με αριθ. πρωτ. Φδ.5/11813/09-9-2014 πράξη 
του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, η οποία εκδόθηκε σύμφω-
να με τις διατάξεις του άρθρου 68, παραγρ. 3, εδάφ. 2 του 
ν. 4235/2014 (όπως ισχύει) και δημοσιεύθηκε στις 26-9-2014 
στο ΦΕΚ 2567/τ.Β':

α) Η οργανική θέση της κατηγορίας του Ειδικού Τεχνικού 
Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στην οποία υπηρε-
τούσε μετατράπηκε αυτοδίκαια, σε αντίστοιχη θέση μό-
νιμου μέλους Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού 
(Ε.ΔΙ.Π.) του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και

β) Εντάχθηκε στην κατά μετατροπή αντίστοιχη οργανική 
θέση μόνιμου μέλους Εργαστηριακού Διδακτικού Προσω-
πικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.

IV) Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης 
Δίπλωμα MAGISTR Φωτογραφίας που απονεμήθηκε από την 
Ακαδημία Μουσικής Χορευτικής και Καλών Τεχνών της Σχολής 
Καλών Τεχνών Πλόβντιβ - Βουλγαρίας στις 11-12-2012 και το 
οποίο έχει αναγνωρισθεί ως ισότιμο προς τα απονεμόμενα από 
τα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, σύμφωνα με την 
με αριθ. 12-746/27-8-2013 πράξη του Προέδρου του Διοικητι-
κού Συμβουλίου του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώ-
ρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα πράξη δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

8. Τη με αριθμ. 3/12-07-2013 (ΦΕΚ 458/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./
20-09-2013) πράξη του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, που 
αφορά τον διορισμό με τετραετή θητεία, του Προέδρου 
του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.

9. Τη με αρ. πρωτ. 137065/Ε5/26-09-2013 (ΑΔΑ: 
ΒΛ9Σ9-Ξ45) απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων με την οποία διαπιστώθηκε ο διορισμός του 
Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Αθήνας με τετραετή θητεία, διαπιστώ-
νουμε:

Καθορίζουμε στον ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του 
ΑΝΔΡΕΑ, μόνιμο μέλος του Εργαστηριακού Διδακτικού 
Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος Φωτογραφίας και 
Οπτικοακουστικών της Σχολής Καλλιτεχνικών Σπουδών του 
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Ιδρύματος, κλάδου ΤΕ1, ως εξής το γνωστικό αντικείμενο 
του: «Φωτογραφία, Φωτορεπορτάζ, Βίντεο και Σύνθεση 
Εικόνας».

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως.

Αιγάλεω, 2 Μαρτίου 2017

Ο Πρόεδρος

ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ

Ι

Αριθμ. Φδ.4/9415π.ε. (7)
      Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου μόνιμου μέ-

λους Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού 

(Ε.ΔΙ.Π.).

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙ-
ΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/τ.Α/

24-11-1983) «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαι-
δευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)», όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.A/
06-06-2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας 
των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευ-
τικών Ιδρυμάτων», όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 27, παραγρ. 7 του
ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/τ.Α/11-05-2016) «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις».

4. Τη με αριθ. πρωτ. Τμήματος Γραφιστικής 1858/
03-10-2016 αίτηση του Κορδά Απόστολου, μόνιμου μέλους 
του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του 
Τμήματος Γραφιστικής της Σχολής Καλλιτεχνικών Σπουδών.

5. Το με αριθ. 17/12-10-2016 (θέμα 8ο) πρακτικό της συ-
νεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Γραφιστικής της 
Σχολής Καλλιτεχνικών Σπουδών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, η οποία - 
λαμβάνοντας υπόψη και τη με αριθ. πρωτ. Τμήματος Γρα-
φιστικής 1859/03-10-2016 θετική εισήγηση του Τομέα Τε-
χνολογίας Γραφικών Τεχνών της Κατεύθυνσης Τεχνολογίας 
Γραφικών Τεχνών - ομόφωνα αποφάσισε τον καθορισμό 
γνωστικού αντικειμένου του Απόστολου Κορδά ως εξής: 
«Επεξεργασία Ψηφιακής Εικόνας - Πολυμέσα».

6. Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του Κορδά Από-
στολου, από τα οποία, μεταξύ άλλων, προκύπτει ότι:

Ι) Με την με αριθ. πρωτ. 92.664/Ε5/10-9-2002 υπουρ-
γική απόφαση - που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 225/ 
τ.Ν.Π.Δ.Δ./27-9-2002 - διορίσθηκε, με διετή δοκιμαστική 
θητεία, με βαθμό Δ' και ΜΚ 20ο σε μόνιμη θέση Ειδικού 
Τεχνικού Προσωπικού (ΕΤΠ), κλάδου ΤΕ1, ειδικότητας «Τε-
χνολόγου Γραφικών Τεχνών με εξειδίκευση στη Φωτοανα-
παραγωγή» του Τμήματος Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών 
της Σχολής Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών 
του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.

II) Με τη με αριθ. πρωτ. 146976π.ε./Ε5/02-4-2008 υπουργική 
απόφαση - που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 411/τ.Γ/07-5-2008 - 
κατατάχθηκε από τον κλάδο ΤΕ1 στον κλάδο ΠΕ18, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 11, παρ. 1, 3 και 5 του ν.2817/2000 
και του άρθρου 13 παρ. 32 του ν.3149/2003.

III) Με τη με αριθ. πρωτ. Φδ.5/8307/31-7-2013 πράξη του 
Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του π.δ. 95/2013, διαπιστώθηκε η ένταξή του 
από 01-9-2013 στο Τμήμα Γραφιστικής της Σχολής Καλλιτε-
χνικών Σπουδών που προέκυψε από την συγχώνευση των 
τμημάτων Γραφιστικής και Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών.

IV) Με την με αριθ. πρωτ. Φδ.5/6900/14-5-2014 πράξη του 
Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 68, παραγρ. 3 του ν. 4235/2014 
(όπως ισχύει) και δημοσιεύθηκε στις 29-5-2014 στο ΦΕΚ 
1375/τ.Β' διαπιστώθηκε αναδρομικά από 11-02-2014:

α) Η αυτοδίκαια μετατροπή της οργανικής θέσης που κα-
τείχε ως Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό (Ε.Τ.Π.) του Τ.Ε.Ι. Αθήνας 
σε αντίστοιχη θέση μόνιμου μέλους Ειδικού Τεχνικού Εργα-
στηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Ιδρύματος και

β) Η αυτοδίκαια ένταξή του στην κατά μετατροπή αντί-
στοιχη οργανική θέση μόνιμου Ειδικού Τεχνικού Εργαστη-
ριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του κλάδου ΠΕ18, με βαθμό 
Δ' και Μ.Κ. 3ο.

V) Με τη με αριθ. πρωτ. Φδ.5/11818/12-9-2014 πράξη 
του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, η οποία εκδόθηκε σύμφω-
να με τις διατάξεις του άρθρου 68, παραγρ. 3, εδάφ. 2 του 
ν. 4235/2014 (όπως ισχύει) και δημοσιεύθηκε στις 26-9-2014 
στο ΦΕΚ 2567/τ.Β':

α) Η οργανική θέση της κατηγορίας του Ειδικού Τεχνικού 
Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στην οποία υπηρε-
τούσε μετατράπηκε αυτοδίκαια, σε αντίστοιχη θέση μό-
νιμου μέλους Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού 
(Ε.ΔΙ.Π.) του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και

β) Εντάχθηκε στην κατά μετατροπή αντίστοιχη οργανική 
θέση μόνιμου μέλους Εργαστηριακού Διδακτικού Προσω-
πικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.

VI) Είναι κάτοχος από 29-4-2010 Μεταπτυχιακού Δι-
πλώματος Ειδίκευσης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος 
«Γραφικές Τέχνες - Πολυμέσα» της Σχολής Εφαρμοσμένων 
Τεχνών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα πράξη δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

8. Τη με αριθμ. 3/12-07-2013 (ΦΕΚ 458/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./
20-09-2013) Πράξη του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, που 
αφορά τον διορισμό με τετραετή θητεία, του Προέδρου 
του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.

9. Τη με αρ. πρωτ. 137065/Ε5/26-09-2013 (ΑΔΑ: 
ΒΛ9Σ9-Ξ45) απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων με την οποία διαπιστώθηκε ο διορισμός του 
Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Αθήνας με τετραετή θητεία, διαπιστώ-
νουμε:

Καθορίζουμε στον ΚΟΡΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 
μόνιμο μέλος του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού 
(Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος Γραφιστικής της Σχολής Καλλιτεχνι-
κών Σπουδών του Ιδρύματος, κλάδου ΠΕ18, ως εξής το 
γνωστικό αντικείμενο του: «Επεξεργασία Ψηφιακής Εικόνας - 
Πολυμέσα».

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως.

    Αιγάλεω, 28 Φεβρουαρίου 2017

Ο Πρόεδρος

ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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