
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 7η Τροποποίηση της 54929/Ζ1/8.4.2019 (Β΄ 1217) 
υπουργικής απόφασης περί διαπίστωσης της συ-
νάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπου-
δών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα 
αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 
(Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας.

2 Σύσταση και συγκρότηση Καλλιτεχνικής, Πολι-
τιστικής και Εκπαιδευτικής Επιτροπής για την 
αξιολόγηση των πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και 
εκπαιδευτικών δράσεων της Γενικής Γραμματείας 
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

3 Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου, υπηρετού-
ντων μελών ΕΔΙΠ του Τμήματος Φυσικής.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 16157/Ζ1 (1)
7η Τροποποίηση της 54929/Ζ1/8.4.2019 (Β΄ 1217) 

υπουργικής απόφασης περί διαπίστωσης της συ-

νάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπου-

δών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντι-

κείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 

(Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Την περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 65 του 

ν. 4589/2019 «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσα-
λίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 13).

2. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομι-
κής Διαχείρισης….και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).

3. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31), όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει.

4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους. Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

6. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

7. Την αριθμ. 6632/Υ1/20.7.2019 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουρ-
γό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Βασίλειο Διγαλάκη» 
(Β΄ 3009).

8. Την αριθμ. 24267/Ζ1/15.2.2019 υπουργική απόφαση 
«Συγκρότηση και ορισμός μελών ειδικής επιστημονικής 
επιτροπής της παρ. β του άρθρου 65 του ν. 4589/2019 
(Α΄ 13)» (Β΄ 774).

9. Την αριθμ. 52425/Z1/4.4.2019 υπουργική απόφαση 
(Α.Δ.Α. 6ΣΙ4653ΠΣ-ΞΓ8) «Καθορισμός κριτηρίων συνά-
φειας διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών 
με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 
(Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας» (Β΄ 1152).

10. Την αριθμ. 54929/Ζ1/8.4.2019 υπουργική απόφαση 
«Διαπίστωση της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμ-
μάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα 
αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) 
και της Σχολικής Ψυχολογίας» (Β΄ 1217), όπως τροποποι-
ήθηκε με τις αριθμ. 66581/Ζ1/24.4.2019 «Τροποποίηση 
της 54929/Ζ1/8.4.2019 (Β΄ 1217) υπουργικής απόφασης 
περί διαπίστωσης της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προ-
γραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής 
με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 
(Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας» (Β΄ 1455), 80237/
Ζ1/21.5.2019 «2η Τροποποίηση της αριθμ. 54929/Ζ1/
8.4.2019 (Β΄ 1217) υπουργικής απόφασης περί δια-
πίστωσης της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμ-
μάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με 
τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 
(Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας» (Β΄ 1809), 82365/
Ζ1/23.5.2019 «3η Τροποποίηση της 54929/Ζ1/8.4.2019 
(Β΄ 1217) υπουργικής απόφασης περί διαπίστωσης της 
συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών 
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της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της 
Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολι-
κής Ψυχολογίας» (Β΄ 1869), 102746/Ζ1/26.6.2019 «Τρο-
ποποίηση της 54929/Ζ1/8.4.2019 (Β΄ 1217) υπουργικής 
απόφασης περί διαπίστωσης της συνάφειας Μεταπτυ-
χιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και 
της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής 
και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας» 
(Β΄ 2743), 125519/Ζ1/6.8.2019 «5η Τροποποίηση της 
αριθμ. 54929/Ζ1/8.4.2019 (Β΄ 1217) υπουργικής από-
φασης περί διαπίστωσης της συνάφειας Μεταπτυχιακών 
Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλο-
δαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαί-
δευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας (Β΄ 3260) 
και 180405/Z1/19.11.2019 «6η Τροποποίηση της αριθμ. 
54929/Ζ1/8.4.2019 (Β΄ 1217) υπουργικής απόφασης περί 
διαπίστωσης της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμ-
μάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα 
αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) 
και της Σχολικής Ψυχολογίας» (Β΄ 4279) όμοιες και ισχύει.

11. Την αριθμ. 57235/Ζ1/11.4.2019 (ΑΔΑ:ΩΥΗΞ4653ΠΣ-
ΔΑΙ) εγκύκλιο «Καθορισμός κριτηρίων συνάφειας διδα-
κτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με τα 
αντικείμενα της Ε.Α.Ε. και της Σχολικής Ψυχολογίας - Δια-
πίστωση της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων 
Σπουδών με τα αντικείμενα της Ε.Α.Ε. και της Σχολικής 
Ψυχολογίας».

12. Το αριθμ. 15/5.12.2019 πρακτικό της συνεδρί-
ασης της Επιτροπής της παρ. β του άρθρου 65 του 
ν. 4589/2019 (Α΄ 13).

13. Την αριθμ. Φ.1/Γ/614/202921/Β1/20.12.2019 εισή-
γηση της ΓΔΟΥ του ΥΠΑΙΘ, από την οποία προκύπτει ότι 
από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του ΥΠΑΙΘ, 
δεδομένου ότι με αυτήν διαπιστώνεται η συνάφεια Με-
ταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής 
και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής 
και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας, 
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθμ. 54929/Ζ1/8.4.2019 υπουρ-
γική απόφαση «Διαπίστωση της συνάφειας Μεταπτυ-
χιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και 
της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής 
και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας» 
(Β΄ 1217), όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 66581/
Ζ1/24.4.2019 «Τροποποίηση της 54929/Ζ1/8.4.2019 
(Β΄ 1217) υπουργικής απόφασης περί διαπίστωσης της 
συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών 
της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της 
Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής 
Ψυχολογίας» (Β΄ 1455), 80237/Ζ1/21.5.2019 «2η Τροπο-
ποίηση της αριθμ. 54929/Ζ1/8.4.2019 (Β΄ 1217) υπουρ-
γικής απόφασης περί διαπίστωσης της συνάφειας Μετα-
πτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και 
της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής 
και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας» 
(Β΄ 1809) και 82365/Ζ1/23.5.2019 «3η Τροποποίηση της 
54929/Ζ1/8.4.2019 (Β΄ 1217) υπουργικής απόφασης περί 

διαπίστωσης της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμ-
μάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με 
τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 
(Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας» (Β΄ 1869), 102746/
Ζ1/26.6.2019 «Τροποποίηση της 54929/Ζ1/8.4.2019 
(Β΄ 1217) υπουργικής απόφασης περί διαπίστωσης της 
συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών 
της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της 
Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής 
Ψυχολογίας (Β΄ 2743), 125519/Ζ1/6.8.2019 «5η Τροπο-
ποίηση της αριθμ. 54929/Ζ1/8.4.2019 (Β΄ 1217) υπουρ-
γικής απόφασης περί διαπίστωσης της συνάφειας Μετα-
πτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και 
της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής 
και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας 
(Β΄ 3260)και 180405/Z1/19.11.2019 «6η Τροποποίηση 
της αριθμ. 54929/Ζ1/8.4.2019 (Β΄ 1217) υπουργικής από-
φασης περί διαπίστωσης της συνάφειας Μεταπτυχιακών 
Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλο-
δαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαί-
δευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας» (Β΄ 4279) 
όμοιες και ισχύει, ως ακολούθως:

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 2, προστίθεται το ακόλουθο 
ΠΜΣ:

ΙΔΡΥΜΑ / 
ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΧΩΡΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Επιστήμες 
της Αγωγής - 

Εφαρμοσμένη 
συμβουλευτική

ΕΛΛΑΔΑ

2. Στην παρ. 1 του άρθρου 2Α «Μεταβατικές Διατά-
ξεις», προστίθενται τα ακόλουθα ΠΜΣ:

ΙΔΡΥΜΑ / 
ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΧΩΡΑ

UNIVERSITY 
OF SOUTH 

WALES

Master of arts in 
special educational 

needs and additional 
learning needs

ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΣΟΦΙΑΣ 

«ΑΓ.ΚΛΙΜΕΝΤ 
ΟΧΡΙΝΤΣΚΙ»

DIPLOMA (MAGISTER) 
ΛΟΓΟΠΑΙΔΕΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

3. Στην παρ. 2 του άρθρου 2Α «Μεταβατικές Διατά-
ξεις», προστίθενται τα ακόλουθα ΠΜΣ:

ΙΔΡΥΜΑ / 
ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΧΩΡΑ

UNIVERSITY 
OF MANCHESTER

Master in education / 
educational 
psychology

ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ

UNIVERSITY 
OF EDINBURGH

Master of science 
in children and young 
people’s mental health 

and psychological 
practice

ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ
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Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 5 Φεβρουαρίου 2020 

Ο Υφυπουργός

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ

I

Aριθμ. 4151.11_81/320 (2)
Σύσταση και συγκρότηση Καλλιτεχνικής, Πολιτι-

στικής και Εκπαιδευτικής Επιτροπής για την αξιο-

λόγηση των πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και εκ-

παιδευτικών δράσεων της Γενικής Γραμματείας 

Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

   Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του π.δ. 1/1986 (ΦΕΚ 1/Α΄) «Αρμοδιότητες Υπουρ-

γείου Αιγαίου» και ιδίως του άρθρου 2 παρ. 3 στοιχ. ε) 
εδάφια αα), ββ) και δδ), όπως ισχύει.

β) Του άρθρου 44 παρ. 3 του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α΄) 
«Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια 
της Κυβέρνησης...».

γ) Του άρθρου 13 του ν. 2690/1999 “Κύρωση του Κώ-
δικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” (Α΄ 
45/Α΄), όπως ισχύει.

δ) Του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α΄) «Δι-
αχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις...».

ε) Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 “Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα”.

στ) Του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής».

ζ) Του π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α΄) «Σύσταση, συγχώνευ-
ση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθο-
ρισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».

2. Την 2606/26.7.2019 απόφαση (ΦΕΚ 515 ΥΟΔΔ) 
«Διορισμός Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής 
Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής».

3. Την ανάγκη συγκρότησης Επιτροπής για την μελέ-
τη, εισήγηση, αξιολόγηση, υλοποίηση και προβολή των 
πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και εκπαιδευτικών δράσεων 
της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολι-
τικής.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απο-
φάσεις προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ-
ϋπολογισμού για την αποζημίωση ανά συνεδρίαση των 
ιδιωτών μελών της επιτροπής που θα καλυφθεί από τις 
υπάρχουσες πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού 

της ΓΓΑΙ και ΝΠ. του φορέα 10412030000000, αποφα-
σίζουμε:

1. Συστήνουμε και συγκροτούμε πενταμελή (5) Επι-
τροπή Πολιτιστικών, Καλλιτεχνικών και Εκπαιδευτικών 
δράσεων για την μελέτη, εισήγηση, αξιολόγηση, υλο-
ποίηση και προβολή των πολιτιστικών, καλλιτεχνικών 
και εκπαιδευτικών δράσεων της Γενικής Γραμματείας 
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής αποτελούμενη από 
μέλη που έχουν τις εξής ιδιότητες:

• Τον Διευθυντή του Ιδιαίτερου Γραφείου του Γενικού 
Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, ως Πρό-
εδρο.

• Τον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης της Γενικής 
Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, ως μέλος.

• Τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Νησιωτικής Πολιτικής 
της ΓΓΑΙ και ΝΠ, ως μέλος.

• Δύο εκπροσώπους από το χώρο του πολιτισμού (ει-
καστικούς, καλλιτέχνες, αρχαιολόγους, κ.λπ.) (εν ενεργεία 
ή συνταξιούχους), ως μέλη.

Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος της 
Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 
με τον αναπληρωτή του.

2. Α) Έργο της Επιτροπής είναι η μελέτη, εισήγηση, 
αξιολόγηση, υλοποίηση και προβολή των πολιτιστικών, 
καλλιτεχνικών και εκπαιδευτικών δράσεων της Γενικής 
Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής εκφρά-
ζοντας σχετική γνώμη.

Β) Η Επιτροπή θα συνεδριάζει κατά τα τακτά χρονικά 
διαστήματα ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες που 
προκύπτουν. Ως τόποι συνεδριάσεις ορίζονται ιδίως η 
Μυτιλήνη (έδρα της ΓΓΑΙ και ΝΠ) και ο Πειραιάς (έδρα 
του ΥΝΑΝΠ).

Γ) Η θητεία της Επιτροπής είναι τριετής με δυνατότητα 
παράτασης της θητείας της για ένα (1) ακόμη έτος με 
απόφαση του οργάνου που τη συστήνει.

3. Η αποζημίωση ανά συνεδρίαση των ιδιωτών μελών 
της επιτροπής θα καθοριστεί με απόφαση του Υπουρ-
γού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σύμφωνα με 
τις διατάξεις του ισχύοντος μισθολογίου του Δημοσίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μυτιλήνη, 31 Ιανουαρίου 2020 

Η Γενική Γραμματέας 
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 

Ι

Αριθμ. 17255 (3)
Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου, υπηρετού-

ντων μελών ΕΔΙΠ του Τμήματος Φυσικής.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 15 του 

ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/4.8.2017 τ.Α΄) και του ν. 4009/2011 
(ΦΕΚ 195/6.9.2011 τ.Α΄), όπως ισχύει.
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2. Τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 7 του ν. 4386/2016 
(ΦΕΚ 83/11.5.2016 τ.Α΄).

3. Την εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. αριθμ. 126603/Z2/ 
29.7.2016 (ΑΔΑ:Ω73Λ4653ΠΣ-Ψ6Θ).

4. Την τροποποιητική Πρυτανική πράξη αριθμ. πρωτ. 
7453/28.11.2016 (ΦΕΚ 4036/16.12.2016 τ.Β΄) ένταξης 
υπηρετούντων στο Ίδρυμα με συμβάσεις ιδιωτικού δι-
καίου αορίστου χρόνου στην κατηγορία Εργαστηριακού 
Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος Φυσικής 
της Σχολής Θετικών Επιστημών του Ιδρύματος.

5. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Φυ-
σικής της Σχολής Θετικών Επιστημών αριθμ. συνεδρ. 
6/21.10.2019, για τη μεταβολή του γνωστικού αντικει-
μένου των Χριστόφορου Γραβαλίδη του Νικολάου και 
Αργυρίου Λασκαράκη του Βασιλείου, μελών κατηγορίας 
ΕΔΙΠ του Τμήματος Φυσικής, λαμβάνοντας υπόψη το 

διδακτικό ή επιστημονικό - ερευνητικό έργο, τους με-
ταπτυχιακούς τίτλους σπουδών και τη γνώμη του Τομέα 
Φυσικής Στερεάς Κατάστασης του Τμήματος (έγγραφο 
του Τμήματος Φυσικής αριθμ. πρωτ. 1457/29.1.2020).

6. Τις αιτήσεις των παραπάνω μελών Ε.ΔΙ.Π. του Τμή-
ματος Φυσικής για τη μεταβολή του γνωστικού αντικει-
μένου τους.

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, δια-
πιστώνουμε:

Ότι το γνωστικό αντικείμενο των Χριστόφορου Γρα-
βαλίδη του Νικολάου και Αργυρίου Λασκαράκη του 
Βασιλείου, υπηρετούντων μελών Ε.ΔΙ.Π. Τομέα Φυσικής 
Στερεάς Κατάστασης του Τμήματος Φυσικής της Σχολής 
Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, μεταβάλλονται από «Φυσική» ως εξής:

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

Α/Α Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Κατηγορία Γνωστικό αντικείμενο

1 Γραβαλίδης Χριστόφορος Νικόλαος ΕΔΙΠ, ΠΕ Ανάπτυξη Υλικών, Δομικές Ιδιότητες Υλικών

2 Λασκαράκης Αργύριος Βασίλειος ΕΔΙΠ, ΠΕ Ανάπτυξη Υλικών, Φασματοσκοπία Υλικών
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Θεσσαλονίκη, 4 Φεβρουαρίου 2020 

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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		2020-02-10T09:17:17+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




