
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου του Δημητρί-
ου Μακρή, Επίκουρου Καθηγητή του Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Αττικής.

2 Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου του Χρή-
στου Νίκου, μέλους Ε.Ε.Π. του Τμήματος Διεθνών 
και Ευρωπαϊκών Σπουδών, της Σχολής Οικονομι-
κών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς.

3 Τροποποίηση των αποφάσεων της Συγκλήτου 
υπ’ αρ.: α)  27539/21-6-2018 (Β’ 2813) σχετικά με 
την επανίδρυση και β) 21640/26-3-2019 (Β’ 1290) 
σχετικά με την έγκριση του κανονισμού του Δι-
ατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «Ιατρική Πληροφορική» μετα-
ξύ των Τμημάτων Ιατρικής της Σχολής Επιστημών 
Υγείας, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανι-
κών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής και 
Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-
κης, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με την 
υπ’ αρ. 34924/13-9-2019 (Β’ 3566) απόφαση.

4 Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 01/13.09.2018 απόφα-
σης της έκτακτης συνεδρίασης της Συγκλήτου 
θέμα 5.1 «Καθορισμός Τομέων Ευθύνης και επιμέ-
ρους αρμοδιοτήτων των Αντιπρυτάνεων/ισσών». 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Φ.146/74412/Ζ2 (1)
   Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου του Δημητρί-

ου Μακρή, Επίκουρου Καθηγητή του Πανεπιστη-

μίου Δυτικής Αττικής .

 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕYΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4485/2017 

«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114),

β. του άρθρου 79 του ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνο-
λογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 258),

γ. τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του 
άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργά-
νωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133),

δ. του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 - 
Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 (Α’ 133),

ε. του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31),

στ. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
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αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

ζ. του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),

η. το υπό στοιχεία 94774/Γ2/08-06-2018 έγγραφο της 
Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού με θέμα: 
«Τοποθέτηση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Ανώ-
τατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων»,

θ. την υπ’ αρ. 59/07-02-2020 εγκύκλιο του Υπουργού 
Επικρατείας «Οδηγίες εφαρμογής του άρθρου 109 του 
ν. 4622/2019 (Α’ 133) σχετικά με την αρμοδιότητα των 
Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων των Υπουργείων για 
την τελική υπογραφή ατομικών διοικητικών πράξεων».

2. Την υπ’ αρ. 48662/8.7.2020 (Γ’ 1165) πράξη του Πρύ-
τανη του Πανεπιστημίου Δυτ. Αττικής, για τη μετακίνηση 
του Δημητρίου Μακρή βαθμίδας μόνιμου Επίκουρου 
Καθηγητή του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής στο 
Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης της 
Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού, με ίδιο 
γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιαστική Μεθοδολογία - Σχε-
διασμός με υποστήριξη Η/Υ».

3. Την υπ’ αρ. 36055/23-04-2021 αίτηση του μόνιμου 
Επίκουρου Καθηγητή Δημητρίου Μακρή για τη μεταβο-
λή του γνωστικού του αντικειμένου.

4. Την απόφαση της από 17-5-2021 διαδικτυακής συ-
νεδρίασης της Συνέλευσης του Τομέα Εικαστικών Μα-
θημάτων με την οποία γίνεται ομόφωνα αποδεκτός ο 
προτεινόμενος τίτλος γνωστικού αντικειμένου.

5. Την απόφαση της υπ’ αρ. 10/27-5-2021 συνεδρίασης 
της Συνέλευσης του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων 
και Έργων Τέχνης της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και 
Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με την 
οποία εγκρίνεται ομόφωνα η μεταβολή του γνωστικού 
αντικειμένου του ως άνω Επίκουρου Καθηγητή.

6. Το υπ’ αρ. 45874/10-06-2021 (Υ.ΠΑΙ.Θ. 69957/Ζ2/
14-06-2021) έγγραφο της Πρυτανείας του Πανεπιστημί-
ου Δυτικής Αττικής που αφορά στη μεταβολή γνωστικού 
αντικειμένου του Δημητρίου Μακρή.

7. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου 
του Δημητρίου Μακρή του Χρήστου, βαθμίδας Επίκου-
ρου Καθηγητή του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων 
και Έργων Τέχνης της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και 
Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, από 
«Σχεδιαστική Μεθοδολογία - Σχεδιασμός με υποστήριξη 
Η/Υ»» σε «Τρισδιάστατη Τεκμηρίωση και Ανάδειξη Πο-
λιτιστικών Αγαθών μέσω Μοντελοποίησης και Τεχνητής 
Νοημοσύνης».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Mαρούσι, 23 Ιουνίου 2021

  Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

    Αριθμ. 20214142 (2)

Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου του Χρή-

στου Νίκου, μέλους Ε.Ε.Π. του Τμήματος Διεθνών 

και Ευρωπαϊκών Σπουδών, της Σχολής Οικονομι-

κών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του 

Πανεπιστημίου Πειραιώς .

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

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

ν. 4485/2017 (Α’ 114).
2. Τις διατάξεις της παρ.  7 του άρθρου 27 του 

ν. 4386/2016 (Α’ 83).
3. Την υπό στοιχεία 126603/Ζ2/29-7-2016 (ΑΔΑ: 

Ω73Λ4653ΠΣ-Ψ6Θ) εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Κεφαλαίου Β’ του 

ν. 3469/2006 (Α’ 131).
5. Τις διατάξεις της παρ.  3 του άρθρου 76 του 

ν. 4727/2020 (Α’ 184).
6. Την υπ’ αρ. 20205155/29-7-2020 ανάληψη καθηκό-

ντων του στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, μετά τη μετάταξή 
του, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης και της δαπά-
νης μισθοδοσίας του σε συνιστώμενη θέση κατηγορίας 
ΠΕ, Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) του Τμή-
ματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, της Σχολής 
Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών 
του μετά την υπ’ αρ. 87488/Ζ2/7-7-2020 απόφαση του 
Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ανωτάτης Εκπαί-
δευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
(Γ’ 1169, ΑΔΑ: 6Γ0Ζ46ΜΤΛΗ-ΜΓΓ).

7. Το υπ’ αρ. 20210640/18-6-2021 έγγραφο του Τμή-
ματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με συνημμένη 
την από 22-4-2021 απόφαση της συνέλευσης του Τμή-
ματος, περί καθορισμού του γνωστικού αντικειμένου 
μέλους Ε.Ε.Π. του Τμήματος.

8. Την υπ’ αρ. 20210291/1-3-2021 αίτηση του ενδιαφε-
ρόμενου με συνημμένο το βιογραφικό σημείωμα καθώς 
και το Υπόμνημα Συγγραφικής Δραστηριότητας.

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Πανεπιστημίου, διαπιστώνουμε:

Ότι το γνωστικό αντικείμενο του Χρήστου Νίκου, μέ-
λους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) 
του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, της 
Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, είναι: «Γαλλική 
Ορολογία - Διεθνείς Σχέσεις», όπως καθορίστηκε στην 
από 22-4-2021 απόφαση της Συνέλευσης του οικείου 
Τμήματος, ακαδημαϊκή μονάδα στην οποία ο ανωτέρω 
υπηρετεί.  

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 25 Ιουνίου 2021 

Ο Πρύτανης 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ
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    Αριθμ. 39297 (3)
Τροποποίηση των αποφάσεων της Συγκλήτου 

υπ’ αρ.: α) 27539/21-6-2018 (Β’ 2813) σχετικά με 

την επανίδρυση και β) 21640/26-3-2019 (Β’ 1290) 

σχετικά με την έγκριση του κανονισμού του Δι-

ατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών με τίτλο «Ιατρική Πληροφορική» με-

ταξύ των Τμημάτων Ιατρικής της Σχολής Επιστη-

μών Υγείας, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μη-

χανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής 

και Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστη-

μών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-

λονίκης, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με 

την υπ’ αρ. 34924/13-9-2019 (Β’ 3566) απόφαση. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3341/1925 «Περί ιδρύσεως Πανε-

πιστημίου εν Θεσσαλονίκη» (Α´ 154), 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 «Κατάργηση του Γε-
νικού Τμήματος και ίδρυση - συγκρότηση, μετονομασία 
και ανασυγκρότηση Σχολών του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης» (Α´ 134, διόρθωση σφάλματος 
Α´ 140), τις διατάξεις του π.δ. 74/2017 «Μετονομασία της 
Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» (Α´ 106).

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λει-
τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α´ 114), ιδίως των άρθρων 
31-37 και 43-45.

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

5. Τις διατάξεις των άρθρων 75-78 του ν. 4727/2020 
«Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2019/1024 - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτω-
ση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

6. Τις υπό στοιχεία: α) 216772/Ζ1/8-12-2017 «Τρόπος 
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουρ-
γίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β´ 4334) και β) 131757/Ζ1/2-
8-2018 «Ρύθμιση θεμάτων απαλλαγής από τα τέλη φοί-
τησης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών των 
Ελληνικών ΑΕΙ» (Β´ 3387) αποφάσεις του Υπουργού Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

7. Το υπό στοιχεία 34783/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/5-3-2019 
έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων «Εφαρμογή της διάταξης του ν. 4559/2018 
(Α’ 142) για τον ελάχιστο αριθμό εισακτέων σε Πρόγραμ-
μα Μεταπτυχιακών Σπουδών» (ΑΔΑ: Ω66Η4653ΠΣ-ΤΩΚ).

8. Τις υπό στοιχεία: α) 163204/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 
«Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α´ 114) 
για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης 
διδακτορικών διατριβών - Λοιπά θέματα», β) 203446/
Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή 
διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α´ 114)», γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. 
ΕΠΕΙΓΟΝ/22-12-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του 
ν. 4485/2017 (Α´ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπου-
δών», δ) 22879/Ζ1/9-2-2018 «Εφαρμογή των διατάξε-
ων 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 διατάξεων του ν. 4521/2018 (Α´ 38) “Ίδρυ-
ση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις”» 
διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων.

9. Την υπό στοιχεία 108075/Ζ1/03-07-2019 διαπιστωτι-
κή πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων «Εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτά-
νεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» 
(ΥΟΔΔ 432, διόρθωση σφάλματος ΥΟΔΔ 809) με θητεία 
από 1-9-2019 έως 31-8-2022.

10.  Την υπό στοιχεία 105174/Ζ1/12-8-2020 (ΥΟΔΔ 650) 
διαπιστωτική πράξη της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων περί παράτασης της θητείας του Πρύτανη 
και των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Α.Π.Θ. έως τη 
συμπλήρωση τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών ετών, ήτοι έως 
31-8-2023.

11. Την υπ’ αρ. 1204/14-9-2020 (ΑΔΑ: Ω7Α746Ψ8ΧΒ-
ΠΨΟ) πράξη του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης περί συγκρότησης της Συγκλήτου 
του Α.Π.Θ. για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

12. Τις υπ’ αρ.: α) 27539/ 21-6-2018 (Β´ 2813) σχετικά με 
την επανίδρυση και β) 21640/26-3-2019 (Β´ 1290) απο-
φάσεις της Συγκλήτου σχετικά με την έγκριση του Κανο-
νισμού του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών με τίτλο «Ιατρική Πληροφορική» μεταξύ 
των Τμημάτων Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 
της Πολυτεχνικής Σχολής και Πληροφορικής της Σχολής 
Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με 
την υπ’ αρ. 34924/13-9-2019 απόφαση (Β’ 3566).

13. Την (συνεδρίαση υπ’ αρ. 109/18-2-2021) απόφαση 
της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής του Διατμηματικού 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ια-
τρική Πληροφορική» μεταξύ των Τμημάτων Ιατρικής της 
Σχολής Επιστημών Υγείας, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής 
και Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

14. Την υπ’ αρ. 21750/20-4-2021 θετική εισήγηση της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Α.Π.Θ. (συνε-
δρίαση υπ’ αρ. 26/13-4-2021).

15.  Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του Α.Π.Θ., 
αποφασίζουμε:
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Α. Την τροποποίηση από το ακαδημαϊκό έτος 2021 - 
2022 της υπ’ αρ. 27539/21-6-2018 (Β´ 2813) απόφασης 
της Συγκλήτου σχετικά με την επανίδρυση του Διατμη-
ματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με 
τίτλο «Ιατρική Πληροφορική» μεταξύ των Τμημάτων 
Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτε-
χνικής Σχολής και Πληροφορικής της Σχολής Θετικών 
Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αρ. 
34924/13-9-2019 (Β’ 3566) απόφαση, ως προς:

Την αντικατάσταση των άρθρων 7, 11 και 12 ως ακο-
λούθως:

Άρθρο 7 
Αριθμός Εισακτέων 
Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ 

ανώτατο όριο στους/στις τριάντα (30) μεταπτυχιακούς/-
ές φοιτητές/-τριες ετησίως με δυνατότητα περιορισμού 
του αριθμού αυτού από την Ε.Δ.Ε., ανάλογα με τις αιτή-
σεις των υποψηφίων και τη δυναμικότητα του προγράμ-
ματος σπουδών. Σε περίπτωση ισοβαθμίας με τον/την 
τελευταίο/-α εισακτέο/-έα, γίνεται εισαγωγή των ισοβαθ-
μησάντων/-σάσων ως υπεράριθμων.

Ο τρόπος επιλογής εισακτέων, η διαδικασία και τα 
κριτήρια επιλογής, καθορίζονται στον Κανονισμό Με-
ταπτυχιακών Σπουδών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
ο οποίος έχει εγκριθεί από τη Σύγκλητο του Αριστοτε-
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση υπ’ αρ.  
2958/12 και 13-4-2018) και αναφέρονται στην προκή-
ρυξη.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας - Τέλη Φοίτησης

Αναλυτικός προϋπολογισμός λειτουργίας κατ’ έτος και 
για δύο (2) συνεχή ακαδημαϊκά έτη, συμπεριλαμβανομέ-
νου του αναλυτικού λειτουργικού κόστους του Δ.Π.Μ.Σ., 
τις πηγές χρηματοδότησής του και τους εν γένει πόρους 
της λειτουργίας του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 32 και 37 του ν. 4485/2017.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ
1. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες 
λογισμικού 10.500,00 €

2. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών 
αριστείας σε μεταπτυχιακούς φοιτητές 4.500,00 €

3. Δαπάνες αναλωσίμων 3.100,00 €

4. Δαπάνες μετακινήσεων 
διδασκόντων του Δ.Π.Μ.Σ. 1.000,00 €

5. Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών 
του Δ.Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς 
σκοπούς

1.000,00 €

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

100,00 €

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

2.000,00 €

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

10.900,00 €

9. Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής 
υποστήριξης 7.000,00 €

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

4.000,00 €

11. Λειτουργικά Έξοδα Ιδρύματος 
(= 30% Τελών Φοίτησης) 18.900,00 €

Σύνολο 63.000,00 €

Το ανωτέρω κόστος θα καλυφθεί από τέλη φοίτησης 
συνολικού ύψους τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€) τα 
οποία θα καταβάλλονται σε τέσσερις (4) δόσεις μία ανά 
εξάμηνο, δηλαδή κατά την εγγραφή και στη συνέχεια 
την πρώτη εβδομάδα του κάθε εξαμήνου, καθώς και άλ-
λες έκτακτες πηγές (χρηματοδότηση από δημόσιους και 
ιδιωτικούς φορείς, ερευνητικά προγράμματα, χορηγίες, 
δωρεές κ.λπ.).

Άρθρο 12 
Μεταβατικές διατάξεις

Οι φοιτητές/-τριες που εισήχθησαν το ακαδημαϊ-
κό έτος 2017-2018 θα περατώσουν τις σπουδές τους 
σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης απόφα-
σης [υπουργική απόφαση υπό στοιχεία 160920/Β7/
7-10-2014 (Β’ 2753)].

Η καταβολή τελών φοίτησης ισχύει από το ακαδημα-
ϊκό έτος 2021-2022. Οι φοιτητές/-τριες που εισήχθησαν 
στο Δ.Π.Μ.Σ. έως και το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 συ-
νεχίζουν και ολοκληρώνουν το πρόγραμμα χωρίς τέλη 
φοίτησης.

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, 
θα ρυθμίζονται από τον οικείο Κανονισμό Μεταπτυχια-
κών Σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’  αρ 27539/21-6-2018 
(Β´ 2813) απόφαση της Συγκλήτου, όπως τροποποιήθη-
κε και ισχύει με την υπ’ αρ. 34924/13-9-2019 (Β’ 3566) 
απόφαση.

Β. Την τροποποίηση από το ακαδημαϊκό έτος 2021-
2022 της υπ’ αρ. 21640/26-3-2019 (Β´ 1290) απόφασης 
της Συγκλήτου, σχετικά με την έγκριση του κανονισμού 
του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «Ιατρική Πληροφορική» μεταξύ των 
Τμημάτων Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, Ηλε-
κτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 
της Πολυτεχνικής Σχολής και Πληροφορικής της Σχολής 
Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 
υπ’ αρ. 34924/13-9-2019 (Β’ 3566) απόφασή της, ως προς:

Την αντικατάσταση των άρθρων 5, 7 και 16, την προ-
σθήκη νέου άρθρου 19 (Υποτροφίες) και την αναρίθμη-
ση του προηγούμενου άρθρου 19 σε 20, ως ακολούθως:
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Άρθρο 5
Διαδικασία και κριτήρια επιλογής εισακτέων

1. Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων περατώνεται 
μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.

2. Η επιλογή γίνεται από Τριμελή Επιτροπή Επιλογής 
και Εξέτασης, απαρτιζόμενη από μέλη Δ.Ε.Π. που έχουν 
αναλάβει διδακτικό έργο στο Δ.Π.Μ.Σ, με βάση το σύνο-
λο των μορίων που προκύπτουν από τη συνεκτίμηση των 
κριτηρίων, τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 34 παρ. 2 
του ν. 4485/2017, ως εξής:

i. Η γνώση της Αγγλικής.
ii. Ο βαθμός πτυχίου.
iii. Η βαθμολογία πέντε (5) προπτυχιακών μαθημάτων 

συγγενών προς το αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ.
iv. Ο βαθμός που προκύπτει από συνέντευξη του/της 

υποψηφίου/-ίας.
v. Η τυχόν ερευνητική δραστηριότητα.
Τα κριτήρια αυτά μοριοποιούνται και συνυπολογίζο-

νται με αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας, για την 
ανάδειξη της τελικής βαθμολογίας του/της υποψηφίου/-
ίας ως ακολούθως:

i.  Γνώση Αγγλικής Μ.Δ. x 2 = Κ1 όπου Μ.Δ. = Μόρια 
Διπλώματος

Επίπεδο Β2/B2 οκτώ (8) μόρια, Γ1/C1 εννέα (9) μόρια, 
Γ2/C2, μητρική γλώσσα ή απόκτηση πτυχίου τριτοβάθ-
μιας σε αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο δέκα (10) μόρια, πολ-
λαπλασιαζόμενο με τον συντελεστή δύο (2), με ανώτατο 
όριο τα είκοσι (20) μόρια.

ii.  Βαθμός πτυχίου Β.Π. x 2 = Κ2 όπου Β.Π. = Βαθμός 
Πτυχίου

Γενικός βαθμός πτυχίου, πολλαπλασιαζόμενος με τον 
συντελεστή δύο (2), με ανώτατο όριο τα είκοσι (20) μόρια.

iii.  Προπτυχιακά Μ.Ο.Π. x 1 = Κ3 όπου Μ.Ο.Π. = Μέσος 
όρος Προπτυχιακών

Ο μέσος όρος βαθμολογίας σε προπτυχιακά μαθή-
ματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του 
Δ.Π.Μ.Σ., πολλαπλασιαζόμενος με τον συντελεστή ένα 
(1), με ανώτατο όριο τα δέκα (10) μόρια.

iv.  Συνέντευξη Β.Σ. x 4,5 = Κ4 όπου Β.Σ. = Βαθμός Συ-
νέντευξης

Η προφορική συνέντευξη βαθμολογείται από μία (1) 
έως δέκα (10) μονάδες. Ο βαθμός της προφορικής συ-
νέντευξης πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή (4,5), με 
ανώτατο όριο τα σαράντα πέντε (45) μόρια.

v.  Ερευνητική δραστηριότητα Β.Ε.Δ. x 0,5 = Κ5 όπου 
Β.Ε.Δ. = Βαθμός αξιολόγησης Ερευνητικής Δραστη-
ριότητας.

Συγγραφέας σε άρθρο διεθνούς περιοδικού έντυπου 
ή ηλεκτρονικού (peer reviewed Journal), συγγραφέας σε 
άρθρο εθνικά αναγνωρισμένου ελληνικού περιοδικού 
έντυπου ή ηλεκτρονικού (peer reviewed Journal), συγ-
γραφέας σε ανακοίνωση ελληνικού ή διεθνούς συνεδρί-
ου ή εισηγητής/-τρια σε στρογγυλή τράπεζα. Ο βαθμός 
της ερευνητικής δραστηριότητας βαθμολογείται από μία 
(1) έως δέκα (10) μονάδες και πολλαπλασιάζεται με τον 
συντελεστή (0,5), με ανώτατο όριο τα πέντε (5) μόρια.

Το σύνολο των μορίων που συγκεντρώνει ο υποψή-
φιος προκύπτει από το άθροισμα Κ1+Κ2+Κ3+Κ4+Κ5 και 
είναι κατ’ ανώτατο όριο εκατό (100) μόρια.

Η προφορική συνέντευξη, διεξάγεται στο Α.Π.Θ. από 
την Τριμελή Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης, συγκρο-
τούμενη με απόφαση της Ε.Δ.Ε. Η Επιτροπή καταρτίζει 
πλήρη κατάλογο με όλους/-ες τους/τις υποψηφίους/-ιες 
και ύστερα από τον σχετικό έλεγχο, απορρίπτει όσους/-
ες δεν πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια που έχουν καθορι-
στεί από τον παρόντα Κανονισμό και την Ε.Δ.Ε. και καλεί 
σε συνέντευξη, τους/τις προκρινόμενους/-ες υποψηφί-
ους/-ιες που έχουν συγκεντρώσει τα προαπαιτούμενα 
και τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) μόρια.

Σκοπός της συνέντευξης είναι η διακρίβωση των Ακα-
δημαϊκών Εμπειριών και των επιδόσεων των υποψηφίων.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης παρευρίσκονται 
και συν-βαθμολογούν κατ’ ελάχιστον δύο (2) και κατά 
μέγιστο τέσσερις (4) Καθηγητές/-τριες από τα συνερ-
γαζόμενα Τμήματα ταυτόχρονα. Τελικός βαθμός της 
συνέντευξης είναι ο μέσος όρος βαθμών των παρευρι-
σκομένων στη συνέντευξη Καθηγητών/-τριών.

3. Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτα-
το όριο σε τριάντα (30) μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-
τριες. Γίνεται κατάταξη των υποψηφίων σε Πίνακα, με 
βάση τη συνεκτίμηση όλων των μορίων που λαμβάνουν, 
από την ίδια ειδική επιτροπή Καθηγητών/-τριών των 
συνεργαζόμενων Τμημάτων, η οποία είχε την ευθύνη 
των συνεντεύξεων. Οι πρώτοι/-ες σε κατάταξη έως τη 
συμπλήρωση του προκαθορισμένου αριθμού των ει-
σακτέων αποτελούν τους/τις επιτυχόντες/-ουσες και 
επικυρώνονται από την Ε.Δ.Ε. Σε περίπτωση ισοβαθμί-
ας με τον/την τελευταίο/-α εισακτέο/-έα, γίνεται εισα-
γωγή των ισοβαθμησάντων/-σάσων ως υπεράριθμων. 
Ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριών 
ανά διδάσκοντα/-ουσα είναι 60/47. Ο μέγιστος αριθμός 
προπτυχιακών φοιτητών/- τριών ανά διδάσκοντα/-ουσα 
είναι: Τμήμα Ιατρικής 2964/363, Τμήμα Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 2751/48 και 
Τμήμα Πληροφορικής 863/28. Ο τελικός πίνακας επιτυ-
χόντων/- ουσών και τυχόν επιλαχόντων/-ουσών αφού 
επικυρωθεί από την Ε.Δ.Ε. αναρτάται στον πίνακα ανα-
κοινώσεων της Γραμματείας και στην ιστοσελίδα του 
επισπεύδοντος Τμήματος.

Άρθρο 7 
Τέλη φοίτησης

1. Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται συνολικά στο ποσό 
των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) ευρώ (συμπεριλαμ-
βανομένης της διπλωματικής εργασίας) ανά φοιτητή/-
τρια. Η καταβολή τους θα πραγματοποιείται σε τέσσερις 
(4) δόσεις των επτακοσίων πενήντα ευρώ (750,00€), μία 
ανά εξάμηνο δηλαδή η πρώτη κατά την εγγραφή στο 
Δ.Π.Μ.Σ. και στη συνέχεια οι υπόλοιπες τρεις (3) την πρώ-
τη εβδομάδα του κάθε εξαμήνου.

2. Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, οι μεταπτυχι-
ακοί/-ές φοιτητές/-τριες του Δ.Π.Μ.Σ. των οποίων το ατο-
μικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα και το 
οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερ-
βαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό 
(100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό 
(70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου ει-
σοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά 
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δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής 
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για τη συμμετοχή 
σε ένα μόνο Π.Μ.Σ. Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσό-
μενοι/-ες φοιτητές/-τριες δεν ξεπερνούν το ποσοστό του 
τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των 
φοιτητών/-τριών που εισάγονται στο Δ.Π.Μ.Σ. Αν οι δικαι-
ούχοι υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό, επιλέγονται με 
σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς/-ές που έχουν 
το μικρότερο εισόδημα. Με απόφαση του/της Υπουργού 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ορίζεται κάθε θέμα σχετικό 
με την εφαρμογή των προηγούμενων εδαφίων. Με όμοια 
απόφαση διαπιστώνεται κατ’ έτος το ποσό που αντιστοι-
χεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα 
(το ατομικό και το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του οι-
κογενειακού), σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. Για 
την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου λαμβάνονται 
υπόψη, από την Επιτροπή που συγκροτείται δυνάμει της 
περ. δ’ της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 4485/2017, τα 
εισοδήματα του τελευταίου φορολογικού έτους, για το 
οποίο κατά το χρόνο επιλογής στο Δ.Π.Μ.Σ. έχει ολοκλη-
ρωθεί η εκκαθάριση φόρου, σύμφωνα με όσα ορίζονται 
στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

3. Η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης υπο-
βάλλεται από τον/την ενδιαφερόμενο/-η στην Ε.Δ.Ε. του 
Δ.Π.Μ.Σ., ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
επιλογής των φοιτητών/-τριών στο Δ.Π.Μ.Σ. Όσοι/-ες 
λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, δεν δικαιούνται 
απαλλαγή.

4. Δυνατότητα υποβολής αίτησης για υποτροφία αρι-
στείας θα έχουν οι μεταπτυχιακοί/-ές φοιτητές/-τριες 
που θα έχουν ολοκληρώσει το πρώτο (Α’ ) και δεύτερο 
(Β’  ) εξάμηνο σπουδών με τον υψηλότερο μέσο όρο 
βαθμολογίας συνολικά στα διδασκόμενα μαθήματα. Η 
χορήγηση με ακαδημαϊκά κριτήρια, τουλάχιστον μίας 
υποτροφίας αριστείας ετησίως και μέγιστος αριθμός 
υποτροφιών ετησίως έως το 10% του αριθμού των εισα-
κτέων αφορά στην απαλλαγή καταβολής ποσοστού 50% 
των διδάκτρων σε μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες. 
Όσοι/-ες μεταπτυχιακοί/-ές φοιτητές/-τριες λαμβάνουν 
υποτροφία από τρίτους ή απαλλαγή τελών φοίτησης από 
το οικείο Δ.Π.Μ.Σ. δεν θα μπορούν να είναι επιλέξιμοι/-ες 
και για υποτροφία αριστείας.

5. Η εγγραφή των φοιτητών/-τριών στο Δ.Π.Μ.Σ. πραγ-
ματοποιείται μόνο μετά την καταβολή της πρώτης δό-
σης των διδάκτρων. Ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 
απονέμεται στους/στις φοιτητές/- τριες μόνο μετά την 
καταβολή του συνολικού ποσού των τελών φοίτησης. 
Οι φοιτητές/-τριες, οι οποίοι/-ες δεν συμμορφώνονται 
με τον παρόντα Κανονισμό, μπορεί να στερηθούν την 
απονομή του τίτλου ή των ECTS του Δ.Π.Μ.Σ.

Άρθρο 16
Έσοδα Δ.Π.Μ.Σ. - Διαδικασία 
οικονομικής διαχείρισης

1. Τα έσοδα του Δ.Π.Μ.Σ. προέρχονται από:
α) Τέλη φοίτησης συνολικού ύψους τριών χιλιάδων 

ευρώ (3.000,00€)(συμπεριλαμβανομένης της διπλωμα-
τικής εργασίας) τα οποία θα καταβάλλονται σε τέσσερις 

(4) δόσεις των επτακοσίων πενήντα ευρώ (750,00€), σε 
τραπεζικό λογαριασμό που τηρείται στον Ειδικό Λογα-
ριασμό Κονδυλίων Έρευνας, ΕΛΚΕ-Α.Π.Θ. Η καταβολή 
των δόσεων θα πραγματοποιείται ανά εξάμηνο, κατά 
την εγγραφή και στη συνέχεια την πρώτη εβδομάδα του 
κάθε εξαμήνου.

β) δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους 
χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα, όπως οροθετείται 
στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 
(Α’ 143) ή του ιδιωτικού τομέα.

2. Σύμφωνα με την παρ.  2 του άρθρου 35 του 
ν. 4485/2017, οι απαλλασσόμενοι/-ες φοιτητές/-τριες δεν 
ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του 
συνολικού αριθμού των φοιτητών/-τριών που εισάγονται 
στο Δ.Π.Μ.Σ.. Συνεπώς, ο ελάχιστος αριθμός φοιτητών/-
τριών που δεν απαλλάσσονται των τελών φοίτησης είναι 
κατ’ ανώτατο όριο είκοσι ένας/μία (21) φοιτητές/-τριες.

3. Σύμφωνα με την παρ.  4 του άρθρου 37 του 
ν. 4485/2017, η διαχείριση των εσόδων του Δ.Π.Μ.Σ. 
γίνεται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. και κατανέμεται κατά 70% σε 
λειτουργικά έξοδα του προγράμματος και κατά 30% σε 
λειτουργικά έξοδα του Ιδρύματος.

4. Ο ετήσιος απολογισμός εσόδων - εξόδων, με ανα-
γραφή της κατανομής των δαπανών ανά κατηγορία και 
ιδίως το ύψος των τελών φοίτησης, των αμοιβών των 
διδασκόντων/-ουσών στο Δ.Π.Μ.Σ. και του αριθμού των 
διδασκόντων/-ουσών που τις εισέπραξαν δημοσιεύεται 
στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ. Τυχόν υπόλοιπα χρήσης 
διατίθενται για ακαδημαϊκούς ή ερευνητικούς σκοπούς 
του Δ.Π.Μ.Σ. μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Σ.Ε. 
που εγκρίνεται από την Ε.Δ.Ε., ή μεταφέρονται προς χρή-
ση στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος σύμφωνα με απόφαση 
της Ε.Δ.Ε.

5. Αν υπάρξουν επιπρόσθετες εισροές από εναλλα-
κτικές πηγές χρηματοδότησης, αυτές θα αξιοποιηθούν 
για την κάλυψη των ελαστικών δαπανών του ετήσιου 
προϋπολογισμού, την αναβάθμιση της προσφερόμενης 
εκπαίδευσης και κατάρτισης των μεταπτυχιακών φοιτη-
τών/-τριών και τη δυνητική μείωση των τελών φοίτησης.

Αίτηση του/της μεταπτυχιακού/-ής φοιτητή/-τριας για 
επιστροφή τελών φοίτησης ενός εξαμήνου επιτρέπεται 
μόνο εφόσον αυτός/-ή επικαλείται και αποδεικνύει επαρ-
κώς τη συνδρομή εξαιρετικά σοβαρού λόγου για διακοπή 
της φοίτησης και η αίτησή του/της αυτή υποβληθεί στην 
Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. το αργότερο εντός είκοσι (20) 
ημερών από την έναρξη των μαθημάτων του εξαμήνου.

Άρθρο 19 
Υποτροφίες

Στο Δ.Π.Μ.Σ. προβλέπεται η χορήγηση, με ακαδημα-
ϊκά κριτήρια, τουλάχιστον μίας υποτροφίας αριστείας 
ετησίως και μέγιστος αριθμός υποτροφιών έως το 10% 
του αριθμού των εισακτέων οι οποίες θα αφορούν στην 
απαλλαγή καταβολής ποσοστού 50% των διδάκτρων 
σε μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες. Οι υποτροφίες 
αριστείας θα χορηγούνται μετά από εισήγηση της Σ.Ε. 
και επικύρωσή της από την Ε.Δ.Ε. Ο σκοπός τους αφορά, 
ώστε να δοθούν κίνητρα για ευγενή άμιλλα και καλύ-
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τερες επιδόσεις φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτη-
τών/-τριών έτσι ώστε να προάγουν τη σύγχρονη ιατρική 
τεχνολογία αιχμής.

Δυνατότητα υποβολής αίτησης για τις υποτροφίες αρι-
στείας θα έχουν οι μεταπτυχιακοί/-ές φοιτητές/-τριες που 
θα έχουν ολοκληρώσει το πρώτο (Α’ ) και δεύτερο (Β’ ) 
εξάμηνο σπουδών με τον υψηλότερο μέσο όρο βαθμο-
λογίας συνολικά στα διδασκόμενα μαθήματα. Όσοι/-ες 
μεταπτυχιακοί/-ές φοιτητές/-τριες λαμβάνουν υποτρο-
φία από τρίτους ή απαλλαγή τελών φοίτησης από το 
οικείο Δ.Π.Μ.Σ. δεν θα μπορούν να είναι επιλέξιμοι/-ες 
και για υποτροφία αριστείας.

Οι μεταπτυχιακοί/-ές φοιτητές/-τριες που πρόκειται 
να λάβουν οποιαδήποτε υποτροφία οφείλουν να έχουν 
κοσμιωτάτη διαγωγή και σε καμία περίπτωση να μην 
παραβαίνουν τους κανονισμούς του οικείου Κανονισμού.

Η δυνατότητα χορήγησης υποτροφιών θα ισχύσει 
για τους/τις μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες που 
θα εγγραφούν στο Δ.Π.Μ.Σ. από το ακαδημαϊκό έτος 
2021-2022.

Άρθρο 20 
Μεταβατικές Διατάξεις

Η καταβολή τελών φοίτησης ισχύει από το ακαδημα-
ϊκό έτος 2021-2022. Οι φοιτητές/-τριες που εισήχθησαν 
στο Δ.Π.Μ.Σ. έως και το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 συ-
νεχίζουν και ολοκληρώνουν το πρόγραμμα χωρίς τέλη 
φοίτησης.

Η δυνατότητα χορήγησης υποτροφιών ισχύει για τους/
τις μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες που θα εγγρα-
φούν στο Δ.Π.Μ.Σ. από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Για κάθε μη προβλεπόμενη διαδικασία αρμόδια είναι η 
Ε.Δ.Ε. και η Σύγκλητος του Α.Π.Θ. σύμφωνα με το άρθρο 
3 του παρόντος Κανονισμού.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 21640/26-3-2019 
(Β´ 1290) απόφαση της Συγκλήτου, όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει με την υπ’ αρ. 34924/13-9-2019 (Β’ 3566) 
απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Θεσσαλονίκη, 24 Ιουνίου 2021 

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

    Ι 

 Αριθμ. 11482  (4)
 Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 01/13.09.2018 απόφα-

σης της έκτακτης συνεδρίασης της Συγκλήτου 

θέμα 5.1 «Καθορισμός Τομέων Ευθύνης και επιμέ-

ρους αρμοδιοτήτων των Αντιπρυτάνεων/ισσών».  

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Αφού έλαβε υπόψη: 
- Τις διατάξεις του π.δ. 83/1984 «Ίδρυση Πανεπιστη-

μίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας» (Α΄ 31). 

- Τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του Κώδικα Διοικη-
τικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999 - Α΄ 45). 

- Τις διατάξεις των άρθρων 12 και 15 του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114). 

- Τις διατάξεις του π.δ. 155/2009 «Έγκριση του Εσω-
τερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου» (Α΄ 197). 

- Τις διατάξεις της περ. κδ΄ της παρ. 2 του άρθρου 5 του 
ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο διατάξεις» (Α΄ 131). 

- Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της δια-
φάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πρά-
ξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικη-
τικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112), όπως τροποποιήθηκαν 
με τις διατάξεις του ν. 4210/2013, καθώς και την κατ΄ 
εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα υπό στοιχεία ΥΠΟΙΚ.
Δ6.1127865/ΕΞ2010/30-9- 2010 απόφαση και την υπό 
στοιχεία ΥΑΠ/Φ.40/3404/2-6-2014 (ΑΔΑ:  ΒΙΥΚΧ-3ΦΔ) 
εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

- Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4782/2021 (Α΄ 36), 
κατά το μέρος που τροποποιούν την παρ. 1 του άρθρου 
38 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147). 

- Την υπ΄ αρ. 8460/12.09.2018 απόφαση της Πρυτάνισ-
σας του Πανεπιστημίου Αιγαίου περί καθορισμού του 
τομέα ευθύνης και των επιμέρους αρμοδιοτήτων των 
τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων/νισσών του Πανεπιστημί-
ου Αιγαίου και της σειράς αναπλήρωσης Πρυτάνισσας 
και Αντιπρυτάνεων/νισσών. 

- Την υπ΄ αρ. 01/13.09.2018 απόφαση της έκτακτης συ-
νεδρίασης της Συγκλήτου θέμα 5.1 «Καθορισμός Τομέων 
Ευθύνης και επιμέρους αρμοδιοτήτων των Αντιπρυτά-
νεων/ισσών» (Β΄ 4392). 

- Την υπ’ αρ. πρωτ. 9464/13.5.2021 απόφαση της 
Πρυτάνισσας με θέμα: «Τροποποίηση της αριθμ. 
9006/21.9.2018 απόφασης της Συγκλήτου περί καθο-
ρισμού Τομέων Ευθύνης και επιμέρους αρμοδιοτήτων 
των Αντιπρυτάνεων/ισσών του Πανεπιστημίου Αιγαίου». 

- Το υπ΄ αρ. 37/27.5.2021 πρακτικό της έκτακτης συ-
νεδρίασης της Συγκλήτου θέμα 3.2. «Τροποποίηση της 
υπ΄ αρ. 01/13.09.2018 απόφασης της έκτακτης συνεδρί-
ασης της Συγκλήτου θέμα 5.1 ”Καθορισμός Τομέων Ευ-
θύνης και επιμέρους αρμοδιοτήτων των Αντιπρυτάνεων/
ισσών”». 

- Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ-
πολογισμού, αποφασίζει:

Και εγκρίνει την τροποποίηση της υπ΄ αρ. 01/13.09.2018 
απόφασης της έκτακτης συνεδρίασης της Συγκλήτου 
θέμα 5.1 ”Καθορισμός Τομέων Ευθύνης και επιμέρους 
αρμοδιοτήτων των Αντιπρυτάνεων/ισσών”» (Β΄ 4392), ως 
προς την παρ. 5 της περ. Α. ΙΙ (αρμοδιότητες του Αντιπρύ-
τανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης) 
και συγκεκριμένα ως προς το ύψος του αναφερόμενου 
ποσού το οποίο τροποποιείται σε ποσό ίσο ή κατώτερο 
των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ. Κατόπιν 
αυτού η παρ. 5 της περ. Α. ΙΙ (αρμοδιότητες του Αντιπρύ-
τανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης) 
αναδιατυπώνεται ως ακολούθως: 
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«5. Την υπογραφή αποφάσεων ανάληψης υπο-
χρεώσεων και ανατροπών (ανακλήσεων) ανάληψης 
υποχρεώσεων, με τον Προϊστάμενο της Κεντρικής Διεύ-
θυνσης Οικονομικών Υποθέσεων. Όσον αφορά στις απο-
φάσεις ανάληψης υποχρέωσης για ποσό ίσο ή κατώτερο 
των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ προ ΦΠΑ, 
ο Αντιπρύτανης ελέγχει τη σκοπιμότητά τους σύμφω-
να με το σχετικό αίτημα δαπάνης, δίχως να απαιτείται 
απόφαση Πρυτανικού Συμβουλίου, εξαιρουμένων των 
δαπανών για τις οποίες απαιτείται υπογραφή συμφωνη-
τικού για τις οποίες απαραίτητη είναι η λήψη απόφασης 
από το Πρυτανικό Συμβούλιο». 

Κατά τα λοιπά, η απόφαση της υπ΄ αρ. 01/13.09.2018 
έκτακτης συνεδρίασης της Συγκλήτου θέμα 5.1 ”Καθο-
ρισμός Τομέων Ευθύνης και επιμέρους αρμοδιοτήτων 
των Αντιπρυτάνεων/ισσών”» (Β΄ 4392), εξακολουθεί να 
ισχύει. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Μυτιλήνη, 7 Ιουνίου 2021

Η Πρυτάνισσα 

ΧΡΥΣΗ ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ   

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