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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 3097 (1)
Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών με τίτλο «Χειρουργική Ογκολογία Πε-

πτικού» του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επι-

στημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημί-

ου Θεσσαλονίκης.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(Συνεδρίαση υπ’ αρ. 3028/22-7-2020)

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3341/1925 (Α΄ 154) «Περί ιδρύσε-

ως Πανεπιστημίου εν Θεσσαλονίκη», με τον οποίο ιδρύ-
θηκε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ως 
«Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης», όπως μετονομάστηκε 
σε «Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης» με το 
άρθρο 7 του ν. 3108/1954 (Α΄ 314).

2. Τις διατάξεις του π.δ. 98/2013 (Α΄ 134, διόρθωση 
σφάλματος Α΄ 140) «Κατάργηση του Γενικού Τμήμα-
τος και ίδρυση-συγκρότηση, μετονομασία και ανασυ-
γκρότηση Σχολών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης», τις διατάξεις του π.δ. 74/2017 (Α΄ 106) 
«Μετονομασία της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής 
και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης».

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) «Οργάνωση 
και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις», ιδίως των άρθρων 31-37 
και 43-46, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (Α΄ 189) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτα-
τη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης 
πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση 
της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι-
κητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» 
και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

6. Τις υπουργικές αποφάσεις υπό στοιχεία: α) 216772/
Ζ1/8-12-2017 (Β΄ 4334): «Τρόπος κατάρτισης του ανα-
λυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης 
βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών» και β) 131757/Ζ1/2-8-2018 (Β΄ 3387): «Ρύθμι-
ση θεμάτων απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης Προγραμ-
μάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών των Ελληνικών ΑΕΙ».

7. Το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία 34783/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙ-
ΓΟΝ/5-3-2019 με θέμα: «Εφαρμογή της διάταξης του 
ν. 4559/18 (Α’ 142) για τον ελάχιστο αριθμό εισακτέ-
ων σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών» (ΑΔΑ: 
Ω66Η4653ΠΣ-ΤΩΚ).

8. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία: 
α) 163204/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των δι-
ατάξεων του ν. 4485/2017 (Α´114) για θέματα μεταπτυχι-
ακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-
λοιπά θέματα», β) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινήσεις 
σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α´ 114)», και γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22-12-2017 
«Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α´114) 
για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών», δ) 22879/Ζ1/
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9-2-2018 «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α´114)», ε) 26407/Ζ1/15-2-2018 «Ίδρυση -Επανίδρυση 
ΠΜΣ σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α´114)», και στ) 45070/Ζ1/19-3-2018 «Κοινοποίηση δι-
ατάξεων του ν. 4521/2018 (Α´38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».

9. Την υπό στοιχεία 108075/Ζ1/3-7-2019 (ΥΟΔΔ 432, 
διόρθωση σφάλματος ΥΟΔΔ 809) διαπιστωτική πράξη 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με 
θέμα «Εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» με 
θητεία από 1-9-2019 έως 31-8-2022.

10. Την υπ’ αρ. 164/3-9-2019 πράξη του Πρύτανη του 
Α.Π.Θ. περί συγκρότησης της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. για 
το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 (ΑΔΑ: ΩΣ4046Ψ8ΧΒ-
ΘΑΤ) και τις υπό στοιχεία 1757/17-9-2019 (ΑΔΑ: 
6ΨΚΠ46Ψ8ΧΒ-ΙΤΒ), 4589/10-10-2019 (ΑΔΑ:6Θ7946Ψ8ΧΒ-
ΡΤΛ), 12996/12-12-2019 (ΑΔΑ: Ψ0ΕΡ46Ψ8ΧΒ-3ΡΕ) και 
18588/13-2-2020 (ΑΔΑ: 9ΞΔΖ46Ψ8ΧΒ-ΟΘΡ) Πράξεις 
του Πρύτανη του Α.Π.Θ. για την ανασυγκρότηση της 
Συγκλήτου του Α.Π.Θ. για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

11. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ια-
τρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση υπ’ αρ. 29/
7-4-2020) για την ίδρυση του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Χειρουρ-
γική Ογκολογία Πεπτικού».

12. Τη θετική εισήγηση υπ’ αρ. 30094/15-7-2020 της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Α.Π.Θ.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την ίδρυση και λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 
2020-2021 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών 
Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
(Α.Π.Θ.) με τίτλο «Χειρουργική Ογκολογία Πεπτικού», ως 
ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Α.Π.Θ. οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό 
έτος 2020-2021 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Χειρουργική Ογκολογία Πεπτικού» 
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις 
διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

Άρθρο 2
Γνωστικό Αντικείμενο - Σκοπός

O σκοπός του προγράμματος σπουδών είναι η εξειδί-
κευση των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στη χειρουρ-
γική αντιμετώπιση των κακοήθων παθήσεων - πρωτο-
παθών και μεταστατικών- αποκλειστικά των οργάνων 
του γαστρεντερικού συστήματος. Τα τελευταία χρόνια, 
η αύξηση της συχνότητας των νεοδιαγνωσθέντων κα-
κοήθων παθήσεων του πεπτικού και ιδιαίτερα στις νεα-
ρότερες ηλικίες καθιστά επιτακτική ανάγκη την εξειδί-
κευση στη χειρουργική αντιμετώπιση αυτών. Είναι πλέον 
αποδεδειγμένο ότι η μόνη και οριστική θεραπεία των 

παθήσεων αυτών είναι η χειρουργική, η οποία σε πολλές 
περιπτώσεις συνδυάζεται και με θεραπευτικά πρωτόκολ-
λα χημειο- ή/και ακτινοθεραπείας. Στη Δυτική ευρώπη 
και στις Η.Π.Α., η χειρουργική αντιμετώπιση αποτελεί 
πεδίο αποκλειστικής ενασχόλησης χειρουργών, εξειδι-
κευμένων στη Χειρουργική Ογκολογία, ενώ είναι πλέον 
γεγονός ο διαχωρισμός της Ογκολογίας σε Χειρουργική 
και Παθολογική.

Γίνεται επομένως αντιληπτή η ανάγκη εξειδίκευσης 
σε αυτόν τον απαιτητικό τομέα. Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία 
Χειρουργικής Ογκολογίας (European Society of Surgical 
Oncology, ESSO), ιδρύθηκε το 1981 και έχει αναγνωρι-
σμένο και απτό ρόλο όσον αφορά στην δημιουργία των 
κατευθυντηρίων οδηγιών για τη θεραπεία των κακοηθει-
ών. Επιπλέον συντονίζει τις υπόλοιπες εθνικές εταιρείες, 
προσφέρει πιστοποίηση (FEBS in Surgical Oncology) σε 
συνεργασία με το European Board of Surgery, εκδίδει 
κατευθυντήριες οδηγίες, υποστηρίζει με υποτροφίες τα 
μέλη της και τις ερευνητικές τους προσπάθειες αλλά και 
καταγράφει τα ευρωπαϊκά επιδημιολογικά στοιχεία σε 
κοινή βάση δεδομένων.

Επιπλέον, στον Ελλαδικό χώρο, έχει ιδρυθεί η Ελλη-
νική Εταιρεία Χειρουργικής Ογκολογίας με σκοπό την 
εγκαθίδρυση και την προώθηση της εξειδίκευσης στη 
Χειρουργική Ογκολογία. Όπως ακριβώς επιτάσσουν οι 
σύγχρονες κατευθυντήριες οδηγίες τόσο της Ευρωπαϊ-
κής Εταιρείας Ογκολογίας (European Society of Medical 
Oncology, ESMO), όσο και αυτής των Η.Π.Α. (National 
Comprehensive Cancer Network, NCCN), στα ογκολο-
γικά συμβούλια των κέντρων αναφοράς, οι χειρουργοί 
που συμμετέχουν είναι εξειδικευμένοι στη Χειρουργική 
Ογκολογία.

Νεότερο δεδομένο αποτελεί επίσης ότι οι ιατροί με εξει-
δίκευση στη Ογκολογία επιτυγχάνουν καλύτερα ογκο-
λογικά αποτελέσματα σε σύγκριση με εκείνους που δεν 
εξειδικεύθηκαν. Σε αυτά τα πλαίσια υπάρχουν προγράμ-
ματα fellowship (Ευρώπη και Η.Π.Α.) στην Χειρουργική 
Ογκολογία αλλά και στην Σύνθετη Χειρουργική Ογκολογία 
(Complex General Surgical Oncology, CGSO) στις Η.Π.Α.

Οι επιμέρους στόχοι ίδρυσης και λειτουργίας του 
Π.Μ.Σ. αποσκοπούν:

α. Στη διαμόρφωση ενός ενισχυμένου πλαισίου συ-
νεργασίας με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Ερευνητικά 
Κέντρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

β. Στην προβολή του ερευνητικού έργου των φοιτη-
τών/τριών σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια, στα οποία 
οι φοιτητές/τριες θα καλούνται να παρουσιάσουν τις 
ερευνητικές τους εργασίες.

γ. Στην προσέλκυση υποψηφίων εισακτέων από άλλα 
Πανεπιστήμια, της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) με τίτλο: «Χειρουργική Ογκολογία Πεπτικού».

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δε-
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κτοί/ές, ως μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες, πτυχιούχοι 
των Τμημάτων Ιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, 
Βιολογίας, Νοσηλευτικής της ημεδαπής και ομοταγών 
αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφό-
σον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της 
παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017, μπορούν να εγ-
γραφούν, μετά από αίτησή τους, ως υπεράριθμοι/ες και 
μόνο ένας/μία κατ’ έτος ανά Π.Μ.Σ., που οργανώνεται σε 
Τμήμα του Ιδρύματος όπου υπηρετούν, το οποίο Π.Μ.Σ. 
είναι συναφές με το αντικείμενο του τίτλου σπουδών 
τους και το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια σπουδών

Η χρονική διάρκεια φοίτησης που οδηγεί στην απονο-
μή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) 
του προτεινόμενου Π.Μ.Σ., ορίζεται κατ’ ελάχιστο σε τέσ-
σερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα στα οποία περιλαμβάνεται 
και ο χρόνος εκπόνησης και κρίσης της Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής Εργασίας.

Άρθρο 6
Πιστωτικές Μονάδες-Γλώσσα
Διεξαγωγής του Προγράμματος

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών είναι απαραίτητη η φοίτηση και επιτυχής εξέ-
ταση σε έξι (6) υποχρεωτικά μαθήματα στο Α’ εξάμηνο 
σπουδών, έξι (6) στο Β’ εξάμηνο σπουδών, επτά (7) στο 
Γ’ εξάμηνο σπουδών και τέλος η εκπόνηση της Μεταπτυ-
χιακής Διπλωματικής Εργασίας στο Δ’ εξάμηνο.

Οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες του Π.Μ.Σ. απαι-
τείται να συμπληρώσουν εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές 
μονάδες (ECTS), ως εξής:

α) Ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS) από την 
επιτυχή φοίτηση στα προσφερόμενα μαθήματα του 
πρώτου, δευτέρου και τρίτου εξαμήνου.

β) Τριάντα (30)πιστωτικές μονάδες (ECTS) από το σχε-
διασμό, εκπόνηση, συγγραφή και επιτυχή παρουσίαση 
της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Ως γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος ορίζεται η 
ελληνική ενώ ως γλώσσα εκπόνησης της Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής Εργασίας μπορεί να είναι η ελληνική ή η 
αγγλική.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο ετήσιος αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. «Χειρουργική 
Ογκολογία Πεπτικού» ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε σα-
ράντα (40), μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες.

Ο τρόπος επιλογής των εισακτέων, η διαδικασία και 
τα κριτήρια επιλογής, καθορίζονται στον οικείο Κανο-
νισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο οποίος έχει εγκριθεί 
από τη Σύγκλητο του Α.Π.Θ. (συνεδρίαση υπ’ αρ. 3028/
22-7-2020) και αναφέρονται στην προκήρυξη.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Για την υλοποίηση του Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη 
Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ., καθώς και μέλη 

Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του Α.Π.Θ. ή άλλων Πανεπιστη-
μίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και άλλες 
κατηγορίες διδασκόντων, όπως αυτές ορίζονται από 
τις διατάξεις των άρθρων 36, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και 45 του ν. 4485/2017. Η διοικητική και τεχνική 
υποστήριξη του Π.Μ.Σ. παρέχεται από τη Γραμματεία 
του Τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για την υλοποίηση της διδασκαλίας των μαθημάτων 
του Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθεί η υφιστάμενη κτιριακή 
και υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος Ιατρικής του 
Α.Π.Θ. Επιπρόσθετα θα χρησιμοποιηθεί το αμφιθέατρο 
διδασκαλίας 150 θέσεων με την κατάλληλη υλικοτεχνι-
κή υποδομή και σύγχρονα μέσα διδασκαλίας της Β’ Χει-
ρουργικής Κλινικής του Α.Π.Θ, η οποία στεγάζεται στο 
Γ. Ν. Θεσσαλονίκης «Γ. Γεννηματάς». Η παρακολούθηση 
των επεμβάσεων θα πραγματοποιείται στις εγκαταστά-
σεις της Β’ Χειρουργικής Κλινικής. Επιπρόσθετα για τις 
ανάγκες της εκπαιδευτικής διαδικασίας, και μετά από 
έγκριση του αρμοδίου διοικητικού οργάνου, δίνεται η 
δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν το αμφιθέατρο εκδη-
λώσεων «Π. Μεταξάς» του Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο», καθώς 
και οι εγκαταστάσεις της Ε’ Χειρουργικής Κλινικής του 
Α.Π.Θ., με την υποδομή των χειρουργείων της, όπου 
μπορεί να πραγματοποιείται και η παρακολούθηση 
των χειρουργικών επεμβάσεων. Αυτή θα γίνεται υπό 
την επίβλεψη των διδασκόντων και περιλαμβάνει και 
την ανάλυση περιστατικών ασθενών.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 
2020-2021 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας-Τέλη Φοίτησης

Κατηγορία Δαπάνης Ποσό
Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες 
λογισμικού 3.000,00 €

Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε 
μεταπτυχιακούς φοιτητές 1.500,00 €

Δαπάνες αναλωσίμων 3.300,00 €
Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων 
του Π.Μ.Σ. 3.000,00 €

Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του 
Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς 1.000,00 €

Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού 
προσωπικού των Α.Ε.Ι. και ερευνητικών 
κέντρων και ινστιτούτων που 
συμμετέχουν στην οργάνωση του 
Π.Μ.Σ.

25.000,00 €

Αμοιβές έκτακτου διδακτικού 
προσωπικού των Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν 
στην οργάνωση του Π.Μ.Σ.

5.000,00 €

Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της 
παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 5.000,00 €
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Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής 
υποστήριξης 9.000,00 €

Λοιπές δαπάνες, όπως έξοδα 
δημοσιότητας-προβολής, αγοράς 
εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης 
συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου

3.000,00 €

Λειτουργικά έξοδα Ιδρύματος
(=30% τελών φοίτησης) 25.200,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΤΗΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 84.000,00 €
Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας καλύπτεται από τέλη 

φοίτησης ποσού τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) συ-
νολικά.

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφα-
ση θα ρυθμίζονται από τον οικείο Κανονισμό Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 6 Οκτωβρίου 2020

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

I

    Αριθμ. 3098 (2)
Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών με τίτλο «Χειρουργικές Λοιμώξεις-Δι-

άγνωση-Θεραπεία-Πρόληψη» του Τμήματος Ια-

τρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστο-

τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(Συνεδρίαση υπ’ αρ. 3028/22-7-2020)

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3341/1925 (Α΄ 154) «Περί ιδρύσε-

ως Πανεπιστημίου εν Θεσσαλονίκη», με τον οποίο ιδρύ-
θηκε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ως 
«Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης», όπως μετονομάστηκε 
σε «Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης» με το 
άρθρο 7 του ν. 3108/1954 (Α΄ 314).

2. Τις διατάξεις του π.δ. 98/2013 (Α΄ 134, διόρθωση 
σφάλματος Α΄ 140) «Κατάργηση του Γενικού Τμήματος 
και ίδρυση - συγκρότηση, μετονομασία και ανασυ-
γκρότηση Σχολών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης», τις διατάξεις του π.δ. 74/2017 (Α΄ 106) 
«Μετονομασία της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής 
και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης».

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) «Οργάνωση 
και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις», ιδίως των άρθρων 31-37 
και 43-46, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (Α΄ 189) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτα-
τη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης 
πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση 
της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι-
κητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» 
και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

6. Τις υπουργικές αποφάσεις υπό στοιχεία: α) 216772/
Ζ1/8-12-2017 (Β΄ 4334): «Τρόπος κατάρτισης του ανα-
λυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης 
βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών» και β) 131757/Ζ1/2-8-2018 (Β΄ 3387): «Ρύθμι-
ση θεμάτων απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης Προγραμ-
μάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών των Ελληνικών ΑΕΙ».

7. Το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία 34783/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙ-
ΓΟΝ/5-3-2019 με θέμα: «Εφαρμογή της διάταξης του 
ν. 4559/2018 (Α’ 142) για τον ελάχιστο αριθμό εισακτέ-
ων σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών» (ΑΔΑ: 
Ω66Η4653ΠΣ-ΤΩΚ).

8. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία: 
α) 163204/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των δι-
ατάξεων του ν. 4485/2017 (Α´114) για θέματα μεταπτυχι-
ακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-
λοιπά θέματα», β) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινήσεις 
σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α´ 114)», και γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22-12-2017 
«Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α´114) 
για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών», δ) 22879/Ζ1/
9-2-2018 «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α´114)», ε) 26407/Ζ1/15-2-2018 «Ίδρυση - Επανίδρυ-
ση ΠΜΣ σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α´114)», και στ) 45070/Ζ1/19-3-2018 «Κοινοποίηση δια-
τάξεων του ν. 4521/2018 (Α´ 38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».

9. Την υπό στοιχεία 108075/Ζ1/3-7-2019 (ΥΟΔΔ 432, 
διόρθωση σφάλματος ΥΟΔΔ 809) διαπιστωτική πράξη 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με 
θέμα «Εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» με 
θητεία από 1-9-2019 έως 31-8-2022.

10. Την υπ’ αρ. 164/3-9-2019 πράξη του Πρύτανη του 
Α.Π.Θ. περί συγκρότησης της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. για 
το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 (ΑΔΑ: ΩΣ4046Ψ8ΧΒ-
ΘΑΤ) και τις υπ’ αρ. 1757/17-9-2019 (ΑΔΑ: 6ΨΚΠ46Ψ8ΧΒ-
ΙΤΒ), 4589/10-10-2019 (ΑΔΑ:6Θ7946Ψ8ΧΒ-ΡΤΛ), 12996/
12-12-2019 (ΑΔΑ: Ψ0ΕΡ46Ψ8ΧΒ-3ΡΕ) και 18588/
13-2-2020 (ΑΔΑ: 9ΞΔΖ46Ψ8ΧΒ-ΟΘΡ) πράξεις του Πρύ-
τανη του Α.Π.Θ. για την ανασυγκρότηση της Συγκλήτου 
του Α.Π.Θ. για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

11. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ια-
τρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση υπ’ αρ. 29/
7-4-2020) για την ίδρυση του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Χειρουρ-
γικές Λοιμώξεις-Διάγνωση-Θεραπεία-Πρόληψη».
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12. Τη θετική εισήγηση υπ’ αρ. 30103/15-7-2020 της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Α.Π.Θ.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατι κού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την ίδρυση και λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 
2020-2021 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών 
Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
(Α.Π.Θ.) με τίτλο «Χειρουργικές Λοιμώξεις-Διάγνωση-
Θεραπεία - Πρόληψη», ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Α.Π.Θ. οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό 
έτος 2020-2021 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Χειρουργικές Λοιμώξεις-Διάγνωση-
Θεραπεία-Πρόληψη» σύμφωνα με τις διατάξεις της από-
φασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

Άρθρο 2
Γνωστικό Αντικείμενο - Σκοπός

Ο γενικός σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος 
είναι η εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών 
στις σύγχρονες εξελίξεις αναφορικά με τις χειρουργικές 
λοιμώξεις, τη διάγνωση, τη θεραπεία και την πρόληψή 
τους. Οι χειρουργικές λοιμώξεις αποτελούν μια μεγάλη 
κατηγορία των λοιμώξεων και αφορούν όλες εκείνες τις 
παθολογικές και λοιμώδεις καταστάσεις που είτε οδη-
γούνται σε χειρουργική αντιμετώπιση, είτε προκύπτουν 
από κάθε είδους χειρουργική επέμβαση.

Ο ανωτέρω σκοπός εκπληρώνεται μέσω της εκπαί-
δευσης όλων εκείνων των επαγγελματιών υγείας που 
ασχολούνται με την παρακολούθηση της υγείας του/
της χειρουργικού/κής ασθενούς, προκειμένου να αντι-
μετωπίζουν σωστά και επιστημονικά τεκμηριωμένα την 
πορεία της υγείας του.

Οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες του Π.Μ.Σ. με τίτ-
λο «Χειρουργικές Λοιμώξεις-Διάγνωση-Θεραπεία-Πρό-
ληψη» εκπαιδεύονται στα κάτωθι γνωστικά αντικείμενα:

- Διάγνωση των χειρουργικών λοιμώξεων.
- Εκπαίδευση στη παθοφυσιολογία των χειρουργικών 

λοιμώξεων.
- Χειρουργικές τεχνικές αντιμετώπισης των χειρουρ-

γικών λοιμώξεων.
- Ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών σύμφωνα με 

τους κανόνες που τηρούνται παγκοσμίως και κυρίως για 
την περιεγχειρητική χρήση αυτών.

- Χρήση των νέων αντιμικροβιακών παραγόντων και 
τεχνικές τοπικής χορήγησης.

- Ορθολογιστική χρήση των ξένων σωμάτων προς 
αποφυγή λοιμώξεων και αντιμετώπιση αυτών.

- Συσχέτιση μικροβιώματος με τη λοίμωξη του χει-
ρουργικού πεδίου.

- Σύγχρονες ερευνητικές προσεγγίσεις.

Οι επιμέρους στόχοι λειτουργίας του Π.Μ.Σ. αποσκο-
πούν:

α. Στη διαμόρφωση ενός ενισχυμένου πλαισίου συ-
νεργασίας με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Ερευνητικά 
Κέντρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

β. Στην προβολή του ερευνητικού έργου των φοιτη-
τών/τριών σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια, στα οποία 
οι φοιτητές/τριες θα καλούνται να παρουσιάσουν τις 
ερευνητικές τους εργασίες.

γ. Στην προσέλκυση υποψηφίων εισακτέων από άλλα 
Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Χειρουργικές Λοιμώξεις-Διάγνωση-
Θεραπεία-Πρόληψη».

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων

Οι κατηγορίες των υποψηφίων που δύνανται να γί-
νουν δεκτοί/ές στο Π.Μ.Σ. με τίτλο «Χειρουργικές Λοι-
μώξεις-Διάγνωση-Θεραπεία-Πρόληψη» είναι πτυχιούχοι 
των Τμημάτων Ιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, 
Βιολογίας, Νοσηλευτικής της ημεδαπής και ομοταγών 
αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφό-
σον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της 
παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017, μπορούν να εγ-
γραφούν, μετά από αίτησή τους, ως υπεράριθμοι/ες και 
μόνο ένας/μία κατ’ έτος ανά Π.Μ.Σ., που οργανώνεται σε 
Τμήμα του Ιδρύματος, όπου υπηρετούν, το οποίο Π.Μ.Σ. 
είναι συναφές με το αντικείμενο του τίτλου σπουδών 
τους και το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια σπουδών

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. που οδηγεί 
στη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα, πλήρους 
φοίτησης, συμπεριλαμβανομένης και της εκπόνησης της 
Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Άρθρο 6
Πιστωτικές Μονάδες -
Γλώσσα Διεξαγωγής του Προγράμματος

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών είναι απαραίτητη η φοίτηση και επιτυχής εξέ-
ταση σε έξι (6) υποχρεωτικά μαθήματα στο Α’ εξάμηνο 
σπουδών, οκτώ (8) στο Β’ εξάμηνο σπουδών και τέλος η 
εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 
στο Γ’ εξάμηνο.

Οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες του Π.Μ.Σ. απαι-
τείται να συμπληρώσουν ενενήντα (90) πιστωτικές μο-
νάδες (ECTS), ως εξής:
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α) Εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες (ECTS) από την επι-
τυχή φοίτηση στα προσφερόμενα μαθήματα του πρώ-
του και δευτέρου εξαμήνου.

β) Τριάντα (30)πιστωτικές μονάδες (ECTS) από το σχε-
διασμό, εκπόνηση, συγγραφή και επιτυχή παρουσίαση 
της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Ως γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος ορίζεται η 
ελληνική, ενώ ως γλώσσα εκπόνησης της Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής Εργασίας μπορεί να είναι η ελληνική ή η 
αγγλική.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. «Χειρουργικές Λοιμώ-
ξεις-Διάγνωση-Θεραπεία-Πρόληψη»» κατ’ έτος ορίζεται 
κατ’ ανώτατο όριο σε σαράντα (40), μεταπτυχιακούς/κές 
φοιτητές/τριες.

Ο τρόπος επιλογής των εισακτέων, η διαδικασία και 
τα κριτήρια επιλογής, καθορίζονται στον οικείο Κανο-
νισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο οποίος έχει εγκριθεί 
από τη Σύγκλητο του Α.Π.Θ. (συνεδρίαση υπ’ αρ. 3028/
22-7-2020) και αναφέρονται στην προκήρυξη.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Για την υλοποίηση του Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη 
Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ., καθώς και μέλη 
Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του Α.Π.Θ. ή άλλων Πανεπιστη-
μίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και άλλες 
κατηγορίες διδασκόντων, όπως αυτές ορίζονται από 
τις διατάξεις των άρθρων 36, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και 45 του ν. 4485/2017. Η διοικητική και τεχνική 
υποστήριξη του Π.Μ.Σ. παρέχεται από τη Γραμματεία 
του Τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για την υλοποίηση της διδασκαλίας των μαθημάτων 
του Π.Μ.Σ. χρησιμοποιείται η υφιστάμενη κτιριακή και 
υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ. Επι-
πρόσθετα δύναται να χρησιμοποιείται το αμφιθέατρο 
διδασκαλίας 150 θέσεων, με την κατάλληλη υλικοτεχνική 
υποδομή και σύγχρονα μέσα διδασκαλίας, της Β’ Χει-
ρουργικής Κλινικής του Α.Π.Θ., η οποία στεγάζεται στο 
Γ. Ν. Θεσσαλονίκης «Γ. Γεννηματάς». Η παρακολούθηση 
των επεμβάσεων πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις 
της Β’ Χειρουργικής Κλινικής. Επιπρόσθετα για τις ανά-
γκες της εκπαιδευτικής διαδικασίας, και μετά από έγκρι-
ση του αρμοδίου διοικητικού οργάνου, δίνεται η δυνατό-
τητα να χρησιμοποιηθούν το αμφιθέατρο εκδηλώσεων 
«Π. Μεταξάς» του Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο», καθώς και οι 
εγκαταστάσεις της Ε’ Χειρουργικής Κλινικής του Α.Π.Θ., 
με την υποδομή των χειρουργείων της, όπου μπορεί να 
πραγματοποιείται και η παρακολούθηση των χειρουρ-
γικών επεμβάσεων. Αυτή θα γίνεται υπό την επίβλεψη 
των διδασκόντων και περιλαμβάνει και την ανάλυση 
περιστατικών ασθενών.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 
2020-2021 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας-Τέλη Φοίτησης

Ετήσιο Κόστος Λειτουργίας

Κατηγορία Δαπάνης Ποσό
Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες 
λογισμικού 3.000,00 €

Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε 
μεταπτυχιακούς φοιτητές 1.500,00 €

Δαπάνες αναλωσίμων 3.300,00 €
Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων 
του Π.Μ.Σ. 3.000,00 €

Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του 
Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς 1.000,00 €

Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού 
προσωπικού των Α.Ε.Ι. και 
ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων 
που συμμετέχουν στην οργάνωση του 
Π.Μ.Σ.

25.000,00 €

Αμοιβές έκτακτου διδακτικού 
προσωπικού των Α.Ε.Ι. που 
συμμετέχουν στην οργάνωση του 
Π.Μ.Σ.

5.000,00 €

Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της 
παρ. 5 του άρθρου 36 του 
ν. 4485/2017

5.000,00 €

Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής 
υποστήριξης 9.000,00 €

Λοιπές δαπάνες, όπως έξοδα 
δημοσιότητας-προβολής, αγοράς 
εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης 
συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου

3.000,00 €

Λειτουργικά έξοδα Ιδρύματος
(=30% τελών φοίτησης) 25.200,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΤΗΣΙΩΝ 
ΔΑΠΑΝΩΝ 84.000,00 €

Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας καλύπτεται από τέλη 
φοίτησης ποσού τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) συ-
νολικά.

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφα-
ση θα ρυθμίζονται από τον οικείο Κανονισμό Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 6 Οκτωβρίου 2020

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
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    Αριθμ. 3099 (3)
Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών με τίτλο «Δερματοσκόπηση» του Τμή-

ματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(Συνεδρίαση υπ’ αρ. 3028/22-7-2020)

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3341/1925 (Α΄ 154) «Περί ιδρύσε-

ως Πανεπιστημίου εν Θεσσαλονίκη», με τον οποίο ιδρύ-
θηκε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ως 
«Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης», όπως μετονομάστηκε 
σε «Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης» με το 
άρθρο 7 του ν. 3108/1954 (Α΄ 314).

2. Τις διατάξεις του π.δ. 98/2013 (Α΄ 134, διόρθωση 
σφάλματος Α΄ 140) «Κατάργηση του Γενικού Τμήμα-
τος και ίδρυση-συγκρότηση, μετονομασία και ανασυ-
γκρότηση Σχολών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης», τις διατάξεις του π.δ. 74/2017 (Α΄ 106) 
«Μετονομασία της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής 
και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης».

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) «Οργάνωση 
και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις», ιδίως των άρθρων 31-37 
και 43-46, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (Α΄ 189) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτα-
τη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης 
πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση 
της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι-
κητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» 
και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

6. Τις υπουργικές αποφάσεις υπό στοιχεία: α) 216772/
Ζ1/8-12-2017 (Β΄ 4334): «Τρόπος κατάρτισης του ανα-
λυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης 
βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών» και β) 131757/Ζ1/2-8-2018 (Β΄ 3387): «Ρύθμι-
ση θεμάτων απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης Προγραμ-
μάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών των Ελληνικών ΑΕΙ».

7. Το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία 34783/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙ-
ΓΟΝ/5-3-2019 με θέμα: «Εφαρμογή της διάταξης του 
ν. 4559/18 (Α’ 142) για τον ελάχιστο αριθμό εισακτέ-
ων σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών» (ΑΔΑ: 
Ω66Η4653ΠΣ-ΤΩΚ).

8. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία: 
α) 163204/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των δι-
ατάξεων του ν. 4485/2017 (Α´114) για θέματα μεταπτυχι-
ακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-
λοιπά θέματα», β) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινήσεις 
σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α´ 114)», και γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22-12-2017 

«Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α´114) 
για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών», δ) 22879/Ζ1/
9-2-2018 «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α´114)», ε) 26407/Ζ1/15-2-2018 «Ίδρυση -Επανίδρυση 
ΠΜΣ σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α´114)», και στ) 45070/Ζ1/19-3-2018 «Κοινοποίηση δι-
ατάξεων του ν. 4521/2018 (Α´38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».

9. Την υπό στοιχεία 108075/Ζ1/3-7-2019 (ΥΟΔΔ 432, 
διόρθωση σφάλματος ΥΟΔΔ 809) διαπιστωτική πράξη 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με 
θέμα «Εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» με 
θητεία από 1-9-2019 έως 31-8-2022.

10. Την αριθμ. 164/3-9-2019 πράξη του Πρύτανη του 
Α.Π.Θ. περί συγκρότησης της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. για 
το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 (ΑΔΑ: ΩΣ4046Ψ8ΧΒ-
ΘΑΤ) και τις αριθμ. 1757/17-9-2019 (ΑΔΑ: 6ΨΚΠ46Ψ8ΧΒ-
ΙΤΒ), 4589/10-10-2019 (ΑΔΑ:6Θ7946Ψ8ΧΒ-ΡΤΛ), 12996/ 
12-12-2019 (ΑΔΑ: Ψ0ΕΡ46Ψ8ΧΒ-3ΡΕ) και 18588/
13-2-2020 (ΑΔΑ: 9ΞΔΖ46Ψ8ΧΒ-ΟΘΡ) Πράξεις του Πρύ-
τανη του Α.Π.Θ. για την ανασυγκρότηση της Συγκλήτου 
του Α.Π.Θ. για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

11. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρι-
κής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτε λείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό 
29/7-4-2020) για την ίδρυση του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Δερ-
ματοσκόπηση».

12. Τη θετική εισήγηση με αριθμό 30090/15-7-2020 της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Α.Π.Θ.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την ίδρυση και λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 
2020-2021 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών 
Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
(Α.Π.Θ.) με τίτλο «Δερματοσκόπηση», ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Α.Π.Θ. οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό 
έτος 2020-2021 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Δερματοσκόπηση» σύμφωνα με τις 
διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του 
ν. 4485/2017 (Α’ 114).

Άρθρο 2
Γνωστικό Αντικείμενο - Σκοπός

Το γνωστικό αντικείμενο του παρόντος Π.Μ.Σ. είναι η 
παροχή εκπαίδευσης και επικαιροποιημένης θεωρητικής 
και πρακτικής γνώσης στο γνωστικό πεδίο της Δερμα-
τοσκόπησης. Ειδικότερα, το προτεινόμενο Π.Μ.Σ. θα 
προσφέρει στους/στις εκπαιδευόμενους/ες τη δυνατό-
τητα να αναγνωρίζουν τις δερματοσκοπικές δομές και 
πρότυπα, να αξιολογούν ορθά τη σημασία τους και να 
χρησιμοποιούν επωφελώς τη δερματοσκόπηση στην 
κλινική πράξη.
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Ο σκοπός του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Δερματοσκόπηση» 
είναι:

i) Η κατάρτιση-εξειδίκευση επιστημόνων στην δερμα-
τοσκόπηση. Το Π.Μ.Σ. θα προσφέρει λεπτομερή ανάλυ-
ση της τεχνικής και του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού, 
καθώς και την εις βάθος γνώση των δερματοσκοπικών 
κριτηρίων, της ιστοπαθολογικής τους αντιστοίχισης και 
των δερματοσκοπικών προτύπων των καλοηθών και 
κακοήθων όγκων του δέρματος.

ii) Η προσφορά πιστοποιημένης κλινικής επάρκει-
ας στη δερματοσκόπηση. Πέραν της διδασκαλίας της 
μεθόδου αυτής καθαυτής, στόχος του Π.Μ.Σ. είναι να 
εκπαιδεύσει τους κλινικούς ιατρούς στον τρόπο με τον 
οποίο η δερματοσκόπηση συνδυάζεται στην κλινική 
πράξη σε συνδυασμό με τις άλλες διαγνωστικές μεθό-
δους προς την επίτευξη του καλύτερου διαγνωστικού 
αποτελέσματος επ’ ωφελεία των ασθενών. Τα συστήματα 
υγείας όλο και περισσότερων χωρών τείνουν να απαι-
τούν πιστοποιημένη επάρκεια στη δερματοσκόπηση για 
τους κλινικούς ιατρούς που εξετάζουν τον πληθυσμό για 
τη διάγνωση του καρκίνου του δέρματος.

iii) Η προσέγγιση της δερματοσκόπησης από μεθοδο-
λογική-ερευνητική οπτική. Το πεδίο της δερματοσκόπη-
σης αποτελεί ένα από τα πιο δυναμικά ερευνητικά πεδία 
στη δερματολογία τα τελευταία χρόνια. Οι φοιτητές/τριες 
του Π.Μ.Σ., ερχόμενοι/ες κατ’ επανάληψη σε επαφή με 
βάσεις δεδομένων προς αναζήτηση μελετών, θα εξοι-
κειωθούν στην ανάγνωση και ανάλυσή τους. Επίσης, θα 
τους δοθεί η ευκαιρία να συμμετέχουν στην πραγματι-
κή ερευνητική διαδικασία που λαμβάνει χώρα διαρκώς 
στην κλινική μας στο αντικείμενο της δερματοσκόπησης, 
όπως προκύπτει από τις πολυάριθμες μελέτες που έχουν 
δημοσιευθεί κατά τα τελευταία έτη.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Δερματοσκόπηση».

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. με τίτλο «Δερματοσκόπηση» θα γίνονται 
δεκτοί/ές ως μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες, πτυ-
χιούχοι των Πανεπιστημιακών Τμημάτων Ιατρικής της 
ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων 
της αλλοδαπής, υποβάλλοντας και την αντίστοιχη βε-
βαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του τίτλου σπουδών 
από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (παρ. 1, άρθ. 43, του ν. 4485/2017). 
Ειδικότερα το πρόγραμμα απευθύνεται σε ειδικευόμε-
νους/ες και ειδικευμένους/ες ιατρούς Δερματολογίας, 
καθώς και σε ιατρούς εν αναμονή της ειδικότητας της 
Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας.

Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφό-
σον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της 
παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017, μπορούν να εγ-
γραφούν, μετά από αίτησή τους, ως υπεράριθμοι/ες και 
μόνο ένας/μία κατ’ έτος ανά Π.Μ.Σ., που οργανώνεται σε 
Τμήμα του Ιδρύματος, όπου υπηρετούν, το οποίο Π.Μ.Σ. 

είναι συναφές με το αντικείμενο του τίτλου σπουδών 
τους και το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια σπουδών

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. που οδηγεί 
στη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα, πλήρους 
φοίτησης, συμπεριλαμβανομένης και της εκπόνησης της 
Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Άρθρο 6
Πιστωτικές Μονάδες -
Γλώσσα Διεξαγωγής του Προγράμματος

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών είναι απαραίτητη η φοίτηση και επιτυχής εξέ-
ταση σε δεκαοκτώ (18) υποχρεωτικά μαθήματα, δέκα 
(10) στο Α’ εξάμηνο σπουδών και οκτώ (8) στο Β’ εξάμη-
νο σπουδών, και τέλος η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής Εργασίας στο Γ’ εξάμηνο.

Οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες του Π.Μ.Σ. απαι-
τείται να συμπληρώσουν ενενήντα (90) πιστωτικές μο-
νάδες (ECTS), ως εξής:

α) Εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες (ECTS) από την επι-
τυχή φοίτηση στα προσφερόμενα μαθήματα του πρώ-
του και δευτέρου εξαμήνου.

β) Τριάντα (30)πιστωτικές μονάδες (ECTS) από το σχε-
διασμό, εκπόνηση, συγγραφή και επιτυχή παρουσίαση 
της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Ως γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος ορίζεται η 
ελληνική, ενώ ως γλώσσα εκπόνησης της Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής Εργασίας μπορεί να είναι η ελληνική ή η 
αγγλική.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. «Δερματοσκόπηση» 
κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30), με-
ταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες.

Ο τρόπος επιλογής των εισακτέων, η διαδικασία και 
τα κριτήρια επιλογής, καθορίζονται στον οικείο Κανο-
νισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο οποίος έχει εγκριθεί 
από τη Σύγκλητο του Α.Π.Θ. (συνεδρίαση υπ’ αρ. 3028/
22-7-2020) και αναφέρονται στην προκήρυξη.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Για την υλοποίηση του Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη 
Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ., καθώς και μέλη 
Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του Α.Π.Θ. ή άλλων Πανεπιστη-
μίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και άλλες 
κατηγορίες διδασκόντων/ουσών, όπως αυτές ορίζονται 
από τις διατάξεις των άρθρων 36, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, και 45 του ν. 4485/2017. Η διοικητική και τεχνι-
κή υποστήριξη του Π.Μ.Σ. παρέχεται από τη Γραμματεία 
του Τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για την υλοποίηση της διδασκαλίας των μαθημάτων 
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του Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθούν οι διαθέσιμες εκπαι-
δευτικές και εργαστηριακές υποδομές του Τμήματος 
Ιατρικής, οι οποίες περιλαμβάνουν χώρους διδασκαλί-
ας, κατάλληλα εξοπλισμένους με σύγχρονα μέσα διδα-
σκαλίας και ηλεκτρονικούς υπολογιστές, βιβλιοθήκες 
και εργαστήρια - Κλινικές με ειδικό εξοπλισμό υψηλής 
τεχνολογίας. Επιπρόσθετα και για τις ανάγκες τις εκπαι-
δευτικής διαδικασίας θα χρησιμοποιηθεί και η υπάρ-
χουσα εκπαιδευτική και υλικοτεχνική υποδομή της Α’ 
Πανεπιστημιακής Δερματολογικής Κλινικής, στο Γ.Ν.Θ. 
Ιπποκράτειο - Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών 
Νόσων, του Τομέα Παθολογίας του Τμήματος Ιατρικής 
του Α.Π.Θ.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 
2020-2021 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας - Τέλη Φοίτησης

Ετήσιο Κόστος Λειτουργίας

Κατηγορία Δαπάνης Ποσό
Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες 
λογισμικού 1.600,00 €

Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε 
μεταπτυχιακούς φοιτητές 1.500,00 €

Δαπάνες αναλωσίμων 3.000,00 €
Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων 
του Π.Μ.Σ. 2.000,00 €

Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του 
Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς 0,00 €

Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού 
προσωπικού των Α.Ε.Ι. και ερευνητικών 
κέντρων και ινστιτούτων που 
συμμετέχουν στην οργάνωση του 
Π.Μ.Σ.

15.000,00 €

Αμοιβές έκτακτου διδακτικού 
προσωπικού των Α.Ε.Ι. που 
συμμετέχουν στην οργάνωση του 
Π.Μ.Σ.

4.000,00 €

Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της 
παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 4.000,00 €

Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής 
υποστήριξης 8.000,00 €

Λοιπές δαπάνες, όπως έξοδα 
δημοσιότητας-προβολής, αγοράς 
εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης 
συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου

4.000,00 €

Δαπάνες για την ερευνητική 
δραστηριότητα των φοιτητών (όπως 
αντιδραστήρια κ.λπ. κατά την εκπόνηση 
της μεταπτυχιακής διατριβής τους)

1.000 €

Λειτουργικά έξοδα Ιδρύματος (=30% 
τελών φοίτησης) 18.900,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΤΗΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 63.000,00 €

Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας καλύπτεται από τέλη 
φοίτησης ποσού τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) συ-
νολικά.

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφα-
ση θα ρυθμίζονται από τον οικείο Κανονισμό Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 6 Οκτωβρίου 2020

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

I

    Αριθμ. 5412 (4)
Ένταξη του Καζάση Φωτίου του Γεωργίου μέλους 

ΕΤΕΠ του Πολυτεχνείου Κρήτης, σε συνιστώμενη 

οργανική θέση στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π στη Σχολή 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπο-

λογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης .

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 545/1977 «Περί ιδρύσεως τεχνο-

λογικού Πανεπιστημίου υπό την επωνυμία Πολυτεχνείο 
Κρήτης και άλλων τινών διατάξεων».

2. Την υπό στοιχεία 201647/Ζ1/21-11-2017 διαπιστω-
τική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων, με την οποία διαπιστώνεται ο διορισμός του 
Πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης (Υ.Ο.Δ.Δ. 627).

3. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) «Δομή, λει-
τουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και δι-
εθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», 
και ειδικότερα τα άρθρα 29 και 79 του ανωτέρω νόμου, 
όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του ν. 4235/2014 (Α΄ 32) «Διοικητικά 
μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της 
ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των 
τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστα-
σίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», και 
ειδικότερα το άρθρο 68 του ανωτέρω νόμου περί ρυθ-
μίσεως θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, παράγραφος 3 «Ειδικές κατηγορίες 
διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού των Α.Ε.Ι.».

5. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 55 του ν. 4264/ 
2014 (Α΄ 118), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του 
άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83).
7. Την υπό στοιχεία 126603/Ζ2/29.7.2016 εγκύκλιο 

της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων με θέμα «Οδηγίες σχετικά με την υλο-
ποίηση και την εφαρμογή των περιεχόμενων στο άρθρο 
27 και στο άρθρο 64 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) «Ρυθμίσεις 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ49160 Τεύχος B’ 4521/14.10.2020

για την έρευνα και άλλες διατάξεις» που αφορούν στις 
κατηγορίες προσωπικού Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.ΤΕ.Π.» (ΑΔΑ: 
Ω73Λ4653ΠΣ-Ψ6Θ).

8. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 4452/ 
2017 (Α΄ 17).

9. Την υπό στοιχεία 59950/Ζ2/6.4.2017 εγκύκλιο του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με 
θέμα «Οδηγίες σχετικά με την υλοποίηση και την εφαρ-
μογή των περιεχόμενων στο άρθρο 20 του ν. 4452/2017 
(Α΄ 17) διατάξεων, που αφορούν στις κατηγορίες προσω-
πικού Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των Ανώτατων Εκπαιδευ-
τικών Ιδρυμάτων της Χώρας» (ΑΔΑ: ΨΛΓ34653ΠΣ-ΓΝ7).

10. Την υπ’ αρ. 586/27.4.2020 αίτηση ένταξης στην 
κατηγορία Ε.ΔΙ.Π στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
και Μηχανικών Υπολογιστών του μέλους ΕΤΕΠ Καζάση 
Φωτίου του Γεωργίου.

11. Τη πράξη του Κοσμήτορα της Σχολής ΗΜΜΥ αρ. 
612/12.5.2020 για τον ορισμό Τριμελούς Εισηγητικής 
Επιτροπής για την ένταξη του υπηρετούντος μέλους 
ΕΤΕΠ στην κατηγορία Εργαστηριακού Διδακτικού Προ-
σωπικού (ΕΔΠΤ).

12. Την εισήγηση της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής 
υπ’ αρ. 615/14.5.2020.

13. Την απόφαση της 4/25.5.2020 συνεδρίασης της 
Κοσμητείας της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών.

14. Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του Κα-
ζάση Φωτίου ο οποίος με την Πράξη Πρύτανη αρ. 
3972/30.5.2014 που δημοσιεύθηκε στο Β΄ 1849 εντά-
χθηκε από θέση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου 
σε θέση Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού 
(ΕΤΕΠ) κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορι-
κής στη Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης. Ανέλαβε κα-
θήκοντα 15.7.2014. Είναι κάτοχος Διπλώματος από την 
Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών (τμήμα 
Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφο-
ρικής) και μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης από το 
Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολο-
γιστών Πολυτεχνείου Κρήτης. Με την διαπιστωτική πρά-

ξη Πρύτανη 1050/11.11.2016, «Κατάταξη μελών ΕΤΕΠ 
σε βαθμίδες σύμφωνα με το ν. 4386/2016» η οποία δη-
μοσιεύθηκε στο Β΄ 3964, κατατάχθηκε στην βαθμίδα Α.

15. Το γεγονός ότι δεν υφίστανται κενές οργανικές θέ-
σεις Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) ΠΕ 
κατηγορίας στο Ίδρυμα.

16. Την από 9.6.2020 βεβαίωση προϋπολογισμού δα-
πάνης της Οικονομικής Υπηρεσίας του Πολυτεχνείου 
Κρήτης.

17. Το υπ’ αρ. 90916/Β1/13.7.2020 έγγραφο της Δ/νσης 
Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας 
Έρευνας και Θρησκευμάτων στο οποίο αναφέρεται ότι 
από την εν λόγω ένταξη προκαλείται επιπλέον δαπάνη 
στο προϋπολογισμό του ΥΠ.ΑΙ.Θ. 393,86 € (έγγραφο Γε-
νικής Δ/νσης Ανωτάτης Εκπαίδευσης Δ/νση Προσωπικού 
Α.Ε. Τμήμα Β ’ υπό στοιχεία 93418/Ζ2/16.7.2020). (δικό 
μας 5350/27.7.2020).

18. Το υπ’ αρ. 127657/Ζ2/23.9.2020 έγγραφο της 
Δ/νσης Προσωπικού Ανωτάτης Εκπαίδευσης Τμή-
μα Β Λοιπού Διδακτικού Προσωπικού (δικό μας 
492/30.9.2020), διαπιστώνουμε:

Ότι ο Φώτιος Καζάσης του Γεωργίου κλάδου ΠΕ Μη-
χανικών Η/Υ και Πληροφορικής που υπηρετεί σε θέση 
μέλους Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού 
(Ε.Τ.Ε.Π.) στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχα-
νικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης και κατέχει 
μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών με γνωστικό αντικείμενο 
ίδιο με τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει η Σχολή 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, 
εντάσσεται σε συνιστώμενη οργανική θέση Εργαστηρι-
ακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) κατηγορίας ΠΕ 
με ταυτόχρονη κατάργηση της οργανικής θέσης ΕΤΕΠ 
που κατείχε.

(Αρ. βεβ. ΓΔΟΥ/Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων: 4923/11.9.2020).

  Χανιά, 1 Οκτωβρίου 2020

Ο Πρύτανης

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ   
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*02045211410200012*

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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