
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Εξαίρεση από την εφαρμογή της πενθήμερης ερ-
γασίας και καθιέρωση σε 12ωρη λειτουργία, όλες 
τις ημέρες της εβδομάδας εκτός Κυριακών και 
επίσημων αργιών της υπηρεσίας του Δημοτικού 
Νεκροταφείου στη θέση «Μάκρεσι» της Κοινότη-
τας Λιβαδειάς.

2 Πράξη καθορισμού του γνωστικού αντικειμένου 
της Σοφίας Κουλοχέρη, μέλους Ε.ΔΙ.Π. του Τμήμα-
τος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του Γεωπονι-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών.

3 Τροποποίηση του άρθρου 4 του Εργαστηρίου 
του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων 
και Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Ερ-
γαστήριο Σχεδιασμού με Η/Υ (CAD)».

4 Τροποποίηση του Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνερ-
γασίας του Διατμηματικού Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας 
με την Ιατρική Σχολή, με τίτλο «Κλινικές Παρεμβά-
σεις στις Εξαρτήσεις».

5 Απονομή του τίτλου του Επίτιμου Καθηγητή στον 
Καθηγητή του Πολυτεχνείου της Λωζάνης, Δημή-
τριο Ψάλτη.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

         Αριθμ. 88642 (1)

Εξαίρεση από την εφαρμογή της πενθήμερης ερ-

γασίας και καθιέρωση σε 12ωρη λειτουργία, όλες 

τις ημέρες της εβδομάδας εκτός Κυριακών και 

επίσημων αργιών της υπηρεσίας του Δημοτικού 

Νεκροταφείου στη θέση «Μάκρεσι» της Κοινό-

τητας Λιβαδειάς. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1) Τα άρθρα 6 και 280 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχι-

τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).

2) Το άρθρο 36 του ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδι-
κα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» 
(Α’ 143).

3) Την περ. θ της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 
«Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και 
λοιπές διατάξεις» (Α’ 90).

4) Το άρθρο 28 του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισ μός 
της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλε-
κτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλ-
λες διατάξεις» (Α’ 47).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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5) Το άρθρο 24 του ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επι-
τάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 21).

6) Την υποπαρ. γγ της παρ. 4 του άρθρου 8 του 
π.δ. 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας» (Α’ 231).

7) Την υπ’ αρ. 27524/18.10.2015 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί 
επιλογής των Συντονιστών των Αποκεντρωμένων Διοι-
κήσεων (Β’ 2364).

8) Την υπ’ αρ. 13917/15.05.2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών περί διορισμού του Συντονιστή στην 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 250).

9. Το υπ’ αρ. 11663/22.06.2020 έγγραφο του Δήμου Λε-
βαδέων, με συνημμένη την υπ’ αρ. 95/11163/15.06.2020 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αναφορικά με την 
«Εξαίρεση από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας 
και καθιέρωση σε 12ωρη λειτουργία, όλες τις ημέρες 
της εβδομάδας εκτός Κυριακών και επίσημων αργιών 
της υπηρεσίας του Δημοτικού Νεκροταφείου στη θέση 
«Μάκρεσι» της Κοινότητας Λιβαδειάς».

10. Το γεγονός ότι για τη λειτουργία της υπηρεσίας 
του Δημοτικού Νεκροταφείου στη θέση «Μάκρεσι» της 
Κοινότητας Λιβαδειάς, προκαλείται δαπάνη η οποία 
έχει προβλεφθεί στον Κ.Α. 45/6012.001 «Αποζημίωση 
υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων» ποσού 
2.200,00 ευρώ στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 
2020, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη εξαίρεση από την εφαρμογή της πεν-
θήμερης εργασίας και καθιέρωση σε 12ωρη λειτουργία, 
όλες τις ημέρες της εβδομάδας εκτός των Κυριακών και 
των επίσημων αργιών, των κάτωθι υπαλλήλων κατά κλά-
δο/ειδικότητα και σχέση εργασίας, που απασχολούνται 
στην υπηρεσία του Δημοτικού Νεκροταφείου στη θέση 
«Μάκρεσι» της Κοινότητας Λιβαδειάς, του Τμήματος Πε-
ριβάλλοντος Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας:

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Α/Α ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΣΧΕΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ

1 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ Δ.Δ. 2

2 ΥΕ ΝΕΩΚΟΡΩΝ Δ.Δ. 1

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 3

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Λαμία, 24 Ιουνίου 2020

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ   

 Αριθμ. 4513 (2)
Πράξη καθορισμού του γνωστικού αντικειμένου 

της Σοφίας Κουλοχέρη, μέλους Ε.ΔΙ.Π. του Τμή-

ματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του Γεωπο-

νικού Πανεπιστημίου Αθηνών .

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ 
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 15 του άρθρου 15 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).
2. Το άρθρο 29 του ν. 4009/2011 (Α’195).
3. Τις παρ. 7 και 9 του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 

(Α’ 83).
4. Την υπ’ αρ. 126603/Ζ2/29.07.2016 (ΑΔΑ:Ω73Λ4653ΠΣ-

Ψ6Θ) εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων.

5. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Επι-
στήμης Ζωικής Παραγωγής του Ιδρύματος (Συνεδρία 
83η/04.06.2020).

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

7. Την αίτηση και τα στοιχεία του προσωπικού μητρώ-
ου της Σοφίας Κουλοχέρη, διαπιστώνουμε:

Ότι το γνωστικό αντικείμενο του κάτωθι μέλους Ερ-
γαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του 
Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής της Σχολής 
Επιστημών των Ζώων του Ιδρύματος καθορίζεται, ως 
ακολούθως:

Επώνυμο Κουλοχέρη 
Όνομα Σοφία 
Πατρώνυμο Δημήτριος
Γνωστικό 
αντικείμενο

Χημεία Συνθετικών Ετεροκυκλικών και 
Φυσικών Βιοδραστικών Προϊόντων

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 24 Ιουνίου 2020

Ο Πρύτανης

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΙΝΤΖΙΟΣ   

 Ι 

 Αριθμ. 6518 (3)
Τροποποίηση του άρθρου 4 του Εργαστηρίου 

του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων 

και Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο 

«Εργαστήριο Σχεδιασμού με Η/Υ (CAD)». 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 92/2003 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας» (Α’ 83).
2. Το π.δ. 72/2013 «Μετονομασία Τμήματος, συγχώνευ-

ση Τμήματος και ίδρυση-συγκρότηση και ανασυγκρό-
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τηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας» 
(Α’ 119).

3. Το Κεφάλαιο Γ’ (άρθρα 13-22 «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥ-
ΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ») του ν. 4610/2019 «Συνέργειες 
Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του 
Κράτους και λοιπές διατάξεις» (Α’ 70).

4. Την υπ’ αρ. 137444/Ζ1/6-9-2019 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Διορισμός 
Πρύτανη και Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Μακεδονίας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 709).

5. Την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4485/2017 «Οργά-
νωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμί-
σεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114).

6. Τα άρθρα 1, 2, 3 και 4 του ν. 3794/2009 «Ρύθμιση 
θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα 
της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 156).

7. Τις παρ. 22α και 24 του άρθρου 80, την παρ. 3 του άρ-
θρου 81, τις παρ. α και γ του άρθρου 5 του ν. 4009/2011 
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπου-
δών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων» (Α’ 195).

8. Το άρθρο 96 του ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική 
Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες δια τάξεις» (Α΄258).

9. Τα άρθρα 28 και 29 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση 
και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114).

10. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Μη-
χανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων από τη 
συνεδρίαση υπ’ αρ. 5/26-5-2020.

11. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημί-
ου Δυτικής Μακεδονίας (στην υπ’ αρ. 114/ 15-06-2020 
συνεδρίαση) για την τροποποίηση του άρθρου 4 του 
εργαστηρίου: «Εργαστήριο Σχεδιασμού με Η/Υ (CAD)» 
στο Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστη-
μάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυ-
τικής Μακεδονίας.

12. Την υπ’ αρ. 981/2019 πρυτανική πράξη «Ίδρυση 
Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Σχεδιασμού με Η/Υ 
(CAD)» στο Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και 
Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Μακεδονίας» (Β’ 3880). 

13. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμα το προεδρι-
κό διάταγμα της παρ. 10 του άρθρου 28 του ν. 4485/2017 
(Α’114).

14. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού 
και του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας, αποφασίζει:

Την τροποποίηση του άρθρου 4 του εργαστηρίου με 
τίτλο «Εργαστήριο Σχεδιασμού με Η/Υ (CAD)» στο Τμή-
μα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων 
της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας, ως εξής:

Άρθρο 4
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

1. Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος διδακτικού 
και ερευνητικού προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος 

Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Ο Διευθυντής εκλέ-
γεται με τη διαδικασία του άρθρου 29 του ν. 4485/2017 
(Α’ 114).

2. Ο Διευθυντής του εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιό-
τητες, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ο συντονι-
σμός του διδακτικού, προπτυχιακού - μεταπτυχιακού, 
και ερευνητικού έργου του εργαστηρίου, η κατάρτιση 
και υποβολή στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος του 
ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του εργαστηρίου, η 
μέριμνα για την τήρηση, τη στελέχωση, την οικονομική 
διαχείριση και την κατανομή των χώρων του εργαστηρί-
ου, η εισήγηση στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος για 
τον ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και 
τον κινητό εξοπλισμό και η υπογραφή κάθε εγγράφου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Κοζάνη, 25 Ιουνίου 2020 

Ο Πρύτανης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ   

 Ι 

 Αριθμ. 6499 (4)
Τροποποίηση του Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνερ-

γασίας του Διατμηματικού Προγράμματος Μετα-

πτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας 

με την Ιατρική Σχολή, με τίτλο «Κλινικές Παρεμ-

βάσεις στις Εξαρτήσεις». 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
(432η/28.5.2020 συνεδρίαση) 

Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 296/1973 «Περί καθορισμού του τίτλου και 

της έδρας του εν Κρήτη ιδρυθέντος Πανεπιστημίου» 
(Α’ 239), το ν.δ. 114/1974 «Περί τροποποιή σεως και συ-
μπληρώσεως του ν.δ. 87/1973 (Α’ 159) “περί ιδρύσεως 
Πανεπιστημίων εις Θράκην και εις Κρήτην” και επεκτά-
σεως διατάξεων τινών αυτού εις άπαντα τα ΑΕΙ...»(Α’ 310), 
τον ν. 259/1976 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσε-
ως των περί Πανεπιστημίων Θράκης και Κρήτης κειμέ-
νων διατάξεων» (Α’ 25) και το π.δ. 103/1983 «Αυτοδύναμη 
λειτουργία του Πανεπιστημίου Κρήτης...» (Α’ 48), καθώς 
και τη λοιπή νομοθεσία περί Πανεπιστημίου Κρήτης.

2. Την υπ’ αρ. 146408/Ζ1/20.9.2019 διαπιστωτική 
πράξη της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων περί 
άσκησης καθηκόντων Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρή-
της (Υ.Ο.Δ.Δ. 783) από τον Αντιπρύτανη Οικονομικού 
Προγραμματισμού, Υποδομών και Ανάπτυξης Καθηγητή 
Παναγιώτη Τσακαλίδη.

3. Την υπ΄ αρ. 10796/2.9.2019 (ΑΔΑ: ΩΙΠΜ469Β7Γ-ΕΙΓ) 
πράξη συγκρότησης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Κρήτης.

4. Tο άρθρο 31 και την παρ. 1 του άρθρου 43 του
ν. 4485/2017.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ29394 Τεύχος B’ 2905/17.07.2020

5. Tην υπ’ αρ. 4147/03-04-2018 απόφαση της Συγκλή-
του του Πανεπιστημίου Κρήτης (Β’ 1527).

6. Tο απόσπασμα πρακτικών της υπ’ αρ. 302ης/
12-02-2020 Συνέλευσης του Τμήματος Ψυχολογίας του 
Πανεπιστημίου Κρήτης, σχετικά με το παρόν θέμα.

7. Tο απόσπασμα πρακτικών της με ημερομηνία 
04-03-2020 Γενικής Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Κρήτης, σχετικά με το παρόν θέμα.

8. Tο απόσπασμα πρακτικών της 4ης/25-05-2020 
(Θέμα 1ο) συνεδρίασης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης, σχετικά με το πα-
ρόν θέμα.

9. Tο υπ’ αρ. 5034/25-05-2020 έγγραφο της Προϊστα-
μένης του Τμήματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευ-
νας του Πανεπιστημίου Κρήτης, Ιωάννας Τζανταρολάκη, 
αποφασίζει:

Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ’ αρ. 4147/03-04-2018 
απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης (Β’ 
1527), στο σημείο το οποίο αφορά στο Ειδικό Πρωτό-
κολλο Συνεργασίας του Διατμηματικού Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Κλινικές Παρεμβά-
σεις στις Εξαρτήσεις», του Τμήματος Ψυχολογίας της 
Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και της Ιατρικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Κρήτης, το οποίο διαμορφώνεται 
ως ακολούθως:

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΤΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
«ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ»
μεταξύ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
και της ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Ψυχολογίας και η Ιατρική Σχολή του Πα-
νεπιστημίου Κρήτης οργανώνουν και λειτουργούν το 
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Π.Μ.Σ.) στη γνωστική περιοχή «Κλινικές Παρεμβάσεις 
στις Εξαρτήσεις».

Το Πρόγραμμα «Κλινικές Παρεμβάσεις στις Εξαρτή-
σεις» διέπεται από το παρόν Πρωτόκολλο Συνεργασί-
ας, τις διατάξεις της εγκριτικής υπουργικής απόφασης 
και τις σχετικές διατάξεις του ν. 4485/2017, όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει. Η διάρκεια του Προγράμμα-
τος ορίζεται για πέντε (5) έτη σύμφωνα με το άρθρο 44 
περί αξιολόγησης του ν. 4485/2017. Η ανανέωσή του θα 
αποφασίζεται κατόπιν αξιολόγησης από τη Σύγκλητο του 
Πανεπιστημίου Κρήτης.

Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.) στις «Κλινικές Παρεμβάσεις στις Εξαρτή-
σεις».

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Στόχοι - Σκοποί

Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η γνωστική περιοχή των 

Εξαρτήσεων. Συγκεκριμένα, αντικείμενό του αποτελεί 
η διεπιστημονική προσέγγιση των εξαρτήσεων από 
ουσίες και ειδικότερα των ατομικών, κοινωνικών, οικο-
γενειακών, εργασιακών προβλημάτων που σχετίζονται 
με αυτές. Το Πρόγραμμα στοχεύει στην προώθηση της 
σύγχρονης έρευνας στο γνωστικό αντικείμενο των Εξαρ-
τήσεων, στην παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής 
εκπαίδευσης στο αντικείμενο αυτό, και κατ’ επέκταση 
στην προετοιμασία επιστημόνων για άριστη σταδιοδρο-
μία στον ακαδημαϊκό χώρο, σε ερευνητικά ιδρύματα, σε 
δημόσιες υπηρεσίες και στον παραγωγικό τομέα. Σκοπός 
του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η απονομή Διπλώματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών, του οποίου οι κάτοχοι θα είναι καταλλή-
λως καταρτισμένοι να εργαστούν ως στελέχη του κρατι-
κού μηχανισμού, δημοσίων και ιδιωτικών επιχειρήσεων 
και οργανισμών, ως στελέχη διεθνών οργανισμών, αλλά 
και να συνεχίσουν την ερευνητική δραστηριότητα στο 
πεδίο των Εξαρτήσεων.

Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα παρέχει μεταπτυχια-
κή εκπαίδευση στον εθισμό, με έμφαση στην ερευνητικά 
τεκμηριωμένη (evidence-based) γνώση και πρακτική 
στις βιολογικές, ψυχολογικές και κοινωνικο-περιβαλ-
λοντικές προσεγγίσεις των περίπλοκων προβλημάτων 
της εξάρτησης από ουσίες καθώς και την αποτελεσμα-
τική πρόληψη. Κατά τη φοίτησή τους οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές/τριες θα προετοιμαστούν μέσω εξειδικευμέ-
νων σεμιναρίων και εργαστηρίων, αλλά και από κλινική 
εμπειρία μέσω πρακτικής άσκησης σε ένα ευρύ φάσμα 
παρεμβάσεων για τη βελτίωση των ψυχολογικών και 
κοινωνικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν άτομα 
σε δομές απεξάρτησης.

Για παράδειγμα, οι απόφοιτοι του Προγράμματος θα 
μπορούν να εφαρμόσουν ατομικές, ομαδικές και οικο-
γενειακές παρεμβάσεις σε άτομα που αντιμετωπίζουν 
προβλήματα ουσιοεξαρτήσεων (π.χ. αλκοόλ). Επιπλέον, 
οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες θα αποκτή-
σουν επάρκεια στη δημιουργία, εφαρμογή και αξιο-
λόγηση προληπτικών προγραμμάτων σε σχολεία και 
κοινότητες. Οι φοιτητές /τριες θα εκπαιδευτούν στην 
εφαρμογή καλών πρακτικών και δεοντολογικά ενημε-
ρωμένης κλινικής πράξης. Τέλος, θα αποκτήσουν γνώση 
και εμπειρία στην έρευνα στο εξειδικευμένο αντικείμενο 
των εξαρτήσεων.

Άρθρο 3
Επιμέρους Αρμοδιότητες - Υποχρεώσεις 
Συνεργαζομένων Ακαδημαϊκών Φορέων

3.1 Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ 
από το Τμήμα Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επι-
στημών των οποίων το γνωστικό αντικείμενο σχετίζε-
ται με την ψυχοφαρμακολογία του εθισμού, κλινικές 
και προληπτικές παρεμβάσεις, ψυχομετρία, ποιοτική 
μεθοδολογία και στατιστική, καθώς και μέλη ΔΕΠ από 
τον Τομέα Παθολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπι-
στημίου Κρήτης των οποίων των οποίων το ερευνητικό 
έργο ή/ και η κλινική δραστηριότητα σχετίζεται με τις 
εξαρτήσεις.
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Ειδικότερα, οι υποχρεώσεις των συνεργαζομένων 
ακαδημαϊκών φορέων προσδιορίζονται ως ακολούθως:

- Το Τμήμα Ψυχολογίας παρέχει διοικητική υποστήριξη 
στο Πρόγραμμα, εγγράφει τους φοιτητές, διατηρεί τους 
φακέλους των φοιτητών. Το Τμήμα Ψυχολογίας συμμετέ-
χει με τέσσερα (4) μέλη ΔΕΠ (όλων των βαθμίδων) στην 
Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.). Επίσης, μετέχει 
με τέσσερα (4) μέλη ΔΕΠ (όλων των βαθμίδων) στη Συ-
ντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.).

- Από την Ιατρική Σχολή, συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ των 
οποίων το ερευνητικό έργο ή/ και η κλινική δραστηριό-
τητα σχετίζεται με τις εξαρτήσεις.

Η Ιατρική Σχολή συμμετέχει με ένα (1) μέλος ΔΕΠ 
(όλων των βαθμίδων) στην Ειδική Διατμηματική Επι-
τροπή (Ε.Δ.Ε.), όπως και με ένα (1) μέλος ΔΕΠ (όλων των 
βαθμίδων) στη Σ.Ε.

3.2 Για την υλοποίηση του Προγράμματος θα χρησι-
μοποιηθούν:

(α) Αίθουσες διδασκαλίας των συνεργαζόμενων Τμη-
μάτων, το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας του 
Τμήματος Ψυχολογίας, το Εργαστήριο Ψυχολογίας των 
Εξαρτήσεων του Τμήματος Ψυχολογίας, το Εργαστήριο 
Νευροεπιστημών της Συμπεριφοράς, το Εργαστήριο Αλ-
κοολογίας της Ιατρικής Σχολής, το αλκοολογικό ιατρείο 
και το ιατρείο διακοπής καπνίσματος του ΠΑΓΝΗ και της 
Ιατρικής Σχολής.

(β) Η βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης τόσο στο 
Ρέθυμνο όσο και στο Ηράκλειο και η βιβλιοθήκη του 
ΠΑΓΝΗ, οι οποίες διαθέτουν συναφή βιβλία, έντυπα επι-
στημονικά περιοδικά και βάσεις δεδομένων.

(γ) Δομές φορέων απεξάρτησης για την υλοποίηση 
της πρακτικής άσκησης των μεταπτυχιακών φοιτητών.

3.3 Το ερευνητικό έργο του Δ.Π.Μ.Σ. (π.χ. εποπτεία δι-
πλωματικών εργασιών) μοιράζεται μεταξύ των συνερ-
γαζόμενων Τμημάτων, με βάση τα γνωστικά αντικείμε-
να των μελών ΔΕΠ κάθε Τμήματος που μετέχουν στην 
Ε.Δ.Ε. και στη διδασκαλία των μαθημάτων του Δ.Π.Μ.Σ. 
Ως προς το διδακτικό έργο, η Ιατρική Σχολή αναλαμβάνει 
ζητήματα που αφορούν στην πρόληψη, καθώς και τις 
εξαρτήσεις από το αλκοόλ και το κάπνισμα. Το Τμήμα 
Ψυχολογίας συμβάλλει στα παραπάνω ζητήματα, ενώ 
αναλαμβάνει τη διδασκαλία των λοιπών θεματικών που 
καλύπτει το πρόγραμμα σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ.

3.4 Τα μαθήματα διδάσκονται στο Πανεπιστήμιο Κρή-
της στις Πανεπιστημιουπόλεις Ηρακλείου και Ρεθύμνου 
και αφορούν τα παρακάτω γνωστικά πεδία:

Βιολογικές βάσεις της εξάρτησης.
Ατομικές παρεμβάσεις στις εξαρτήσεις.
Ομαδικές παρεμβάσεις στις εξαρτήσεις.
Οικογενειακές παρεμβάσεις στις εξαρτήσεις.
Ποσοτική Μεθοδολογία Έρευνας / Στατιστική.
Ποιοτική Μεθοδολογία Έρευνας.
Πρόληψη και Προαγωγή Υγείας.

Άρθρο 4
Οργανωτική Δομή
Διευθυντής Προγράμματος - Ε.Δ.Ε - Σ.Ε.

4.1 Ο Διευθυντής του Προγράμματος θα πρέπει να 
ανήκει στη βαθμίδα του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή 

Καθηγητή και να προέρχεται από το Τμήμα Ψυχολογίας. 
Εκλέγεται από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) 
με διετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεωθεί. Ο Διευθυ-
ντής Προγράμματος προεδρεύει και της Ε.Δ.Ε. και της Σ.Ε. 
Τον Διευθυντή, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος 
ή παραίτησης, αναπληρώνει ο Αναπληρωτής Διευθυ-
ντής, ο οποίος εκλέγεται από την Ε.Δ.Ε. με διετή θητεία, 
η οποία μπορεί επίσης να ανανεωθεί. Ο Αναπληρωτής 
Διευθυντής προέρχεται επίσης από το Τμήμα Ψυχολογίας 
και είναι μέλος της Ε.Δ.Ε. και της Σ.Ε.

4.2 Η Ε.Δ.Ε. του Προγράμματος αποτελείται από πέντε 
(5) μέλη ΔΕΠ (όλων των βαθμίδων) ως εξής:

Τέσσερα (4) μέλη ΔΕΠ από το Τμήμα Ψυχολογίας με 
εξειδίκευση στην ψυχοφαρμακολογία του εθισμού και 
στις κλινικές-προληπτικές παρεμβάσεις, ένα (1) μέλος 
ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης 
του οποίου το ερευνητικό ή/ και η κλινική δραστηρι-
ότητα σχετίζεται με τις εξαρτήσεις και δύο (2) μετα-
πτυχιακούς φοιτητές. Η θητεία των μελών ΔΕΠ στην 
Ε.Δ.Ε. είναι διετής και εκλέγονται από τις αντίστοιχες 
συνελεύσεις του Τμήματος Ψυχολογίας και της Ιατρικής 
Σχολής. Οι εκπρόσωποι των μεταπτυχιακών φοιτητών 
και οι αναπληρωτές τους εκλέγονται για ένα έτος από 
το σύνολο των μεταπτυχιακών φοιτητών του προγράμ-
ματος.

4.3 Εκ των μελών της, η Ε.Δ.Ε. εκλέγει, πέραν του Δι-
ευθυντή και του Αναπληρωτή Διευθυντή, άλλα τρία 
(3) μέλη ΔΕΠ, εκ των οποίων το ένα θα είναι από την 
Ιατρική σχολή, τα οποία έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό 
ρόλο (π.χ., διδασκαλία, εποπτεία διπλωματικών εργα-
σιών), προκειμένου να συναπαρτίσουν την πενταμελή 
Σ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. Έργο της Σ.Ε. είναι η παρακολούθηση 
και ο συντονισμός της λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. Επίσης, 
η Σ.Ε. ορίζει τον επιβλέποντα και την τριμελή εξεταστική 
επιτροπή κάθε διπλωματικής εργασίας. Τα μέλη της Σ.Ε. 
εκλέγονται, επίσης, για μία διετία.

Άρθρο 5
Διάρκεια ισχύος

Το παρόν Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας παραμένει 
σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. 
Αποχώρηση ενός Τμήματος είναι δυνατή μόνο μετά από 
αίτησή του.

Το παρόν Πρωτόκολλο υπογράφεται σε τρία αντίτυπα.

Η Πρόεδρος  Ο Κοσμήτορας
του Τμήματος Ψυχολογίας της Ιατρικής Σχολής

Κατά τα λοιπά η υπ’ αρ. 4147/03-04-2018 απόφαση της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης (Β’ 1527) παρα-
μένει σε ισχύ ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

 Ρέθυμνο, 25 Ιουνίου 2020

Ο Πρύτανης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ   
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   Αριθμ. 6509 (5)
Απονομή του τίτλου του Επίτιμου Καθηγητή στον 

Καθηγητή του Πολυτεχνείου της Λωζάνης, Δη-

μήτριο Ψάλτη. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
(Συνεδρίαση 432/28.5.2020) 

Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 296/1973 «Περί καθορισμού του τίτλου και 

της έδρας του εν Κρήτη ιδρυθέντος Πανεπιστημίου» 
(Α’ 239), το ν.δ. 114/1974 «Περί τροποποιή σεως και συ-
μπληρώσεως του ν.δ. 87/1973 (Α’ 159) “περί ιδρύσεως 
Πανεπιστημίων εις Θράκην και εις Κρήτην” και επεκτάσε-
ως διατάξεων τινών αυτού εις άπαντα τα ΑΕΙ...» (Α’ 310), 
του ν. 259/1976 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσε-
ως των περί Πανεπιστημίων Θράκης και Κρήτης κειμέ-
νων διατάξεων» (Α’ 25) και το π.δ. 103/1983 «Αυτοδύναμη 
λειτουργία του Πανεπιστημίου Κρήτης...» (Α’ 48), καθώς 
και της λοιπής νομοθεσίας περί Πανεπιστημίου Κρήτης.

2. Την υπ’ αρ. 146408/Ζ1/20.9.2019 διαπιστωτική 
πράξη της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων περί 
άσκησης καθηκόντων Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρή-
της (Υ.Ο.Δ.Δ. 783) από τον Αντιπρύτανη Οικονομικού 
Προγραμματισμού, Υποδομών και Ανάπτυξης Καθηγητή 
Παναγιώτη Τσακαλίδη.

3. Την υπ΄ αρ. 10796/2.9.2019 (ΑΔΑ: ΩΙΠΜ469Β7Γ-ΕΙΓ) 
πράξη συγκρότησης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Κρήτης.

4. Την παρ. 2 (λγ) του άρθρου 13, και την παρ. 2 (ιθ) του 
άρθρου 21 του ν. 4485/2017.

5. Tο άρθρο 41 του π.δ. 160/2008 (Α΄ 220).
6. Tο απόσπασμα πρακτικών της από 11-05-2020 Συ-

νέλευσης του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών 
και Τεχνολογικών Επιστημών, σχετικά με το παρόν θέμα.

7. Την εισηγητική πρόταση του Καθηγητή του Τμήμα-
τος Φυσικής, Γεώργιου Τσιρώνη.

8. Το υπ’ αρ. 5055/25-05-2020 έγγραφο του Προέδρου 
του Τμήματος Φυσικής Καθηγητή Αλέξανδρου Γεωργα-
κίλα.

9. Το γεγονός ότι από τη λήψη της παρούσας απόφα-
σης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Απονέμει τον τίτλο του Επίτιμου Καθηγητή του Τμή-
ματος Φυσικής της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης στον Καθηγητή 
του Πολυτεχνείου της Λωζάνης, Δημήτριο Ψάλτη. Ο Κα-
θηγητής Δημήτριος Ψάλτης είναι εξέχων επιστήμονας 
της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας Οπτικής-Φωτο-
νικής. Έχει πραγματοποιήσει πρωτοποριακό ερευνητικό 
έργο σε υψηλού κύρους πανεπιστημιακά ιδρύματα των 
Η.Π.Α. και της Ευρώπης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Ρέθυμνο, 25 Ιουνίου 2020

Ο Πρύτανης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ   
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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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