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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
21 Δεκεμβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών
Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

2

3

4

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 20184842/26-7-2018
(Β’ 3860) απόφασης Συγκλήτου που αφορά τον
κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του
Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και
Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς,
με τίτλο «Λογιστική και Έλεγχος Επιχειρήσεων και
Δημοσίων Οργανισμών» (MSc in Accounting and
Control of Businesses and Public Sector).
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 20184840/26-7-2018
(Β’ 4004) απόφασης Συγκλήτου που αφορά τον
Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του
Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΤΟΔΕ), της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου
Πειραιώς, με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων - Ολική Ποιότητα με Διεθνή Προσανατολισμό» (Master
in Business Administration - Total Quality
International), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 20184053/27-06-2018
(Β’ 3149) απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς σχετικά με την Επανίδρυση
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(ΠΜΣ) του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης
Επιχειρήσεων, της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με τίτλο “Διοίκηση Επιχειρήσεων - Ολική Ποιότητα με Διεθνή Προσανατολισμό”
(Master in Business Administration - Total Quality
International), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Έγκριση επανίδρυσης Διιδρυματικού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
με τίτλο: «Ρινολογία - Ρινοχειρουργική» του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης σε συνεργασία με το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών

Αρ. Φύλλου 5611

5

Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου του Κωνσταντίνου Γεωργόπουλου του Χρήστου, μέλους
Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.)
του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

6

Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου μελών Ε.ΔΙ.Π.
του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών
Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
7

Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αρ. 8859/
04-08-2020 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 3595).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 20208009
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 20184842/26-7-2018
(Β’ 3860) απόφασης Συγκλήτου που αφορά τον
κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του
Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και
Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς,
με τίτλο «Λογιστική και Έλεγχος Επιχειρήσεων
και Δημοσίων Οργανισμών» (MSc in Accounting
and Control of Businesses and Public Sector).
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ TOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114) και ειδικότερα τα
άρθρα 30 έως και 37, 43 έως και 45 και 85, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
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2. Την υπουργική απόφαση υπό στοιχεία 216772/υ/
8-12-2017 «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας
των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β’ 4334).
3. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων υπό στοιχεία:
α) 163204/Ζ1/29-9-2017 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ «Εφαρμογή των
διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών
διατριβών-Λοιπά θέματα», β)164530/Ζ1/3-10-2017
ΕΠΕΙΓΟΝ «Άμεσες ενέργειες και χρονοδιάγραμμα όσον
αφορά τη λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. μετά τη δημοσίευση
του ν. 4485/2017 (Α’ 114)», γ) 203446/Ζ1/22-11-2017
«Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του
ν. 4485/2017 (Α’ 114), και δ) 227378/Ζ1/22-12-2017 ΕΞ.
ΕΠΕΙΓΟΝ «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017
(Α’ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών».
4. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 83), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
5. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α’ 195),
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
6. 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), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Την υπό στοιχεία 201656/Ζ1/21-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 617)
διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας
και θρησκευμάτων (ΑΔΑ: 72Ε34653ΠΣ-ΒΤΨ) περί εκλογής Πρύτανη και τριών (3) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς με θητεία τεσσάρων (4) ετών, από
1-12-2017 έως 30-11-2021 και την υπό στοιχεία 133541/
Ζ1/29-8-2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 722) απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων περί παράτασης της θητείας
του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου
Πειραιώς έως 31-08-2022 (ΑΔΑ: 9Ο6Ξ4653ΠΣ-ΗΝΒ).
8. Την υπ’ αρ. 20205711/09-09-2020 απόφαση Πρύτανη (ΑΔΑ: 65ΘΦ469Β7Τ-ΒΗ9) περί συγκρότησης Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
9. Την υπ’ αρ. 20184842/26-7-2018 (Β’ 3860) απόφαση
Συγκλήτου που αφορά τον κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(ΠΜΣ) του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και
Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με τίτλο
«Λογιστική και Έλεγχος Επιχειρήσεων και Δημοσίων Οργανισμών» (MSc in Accounting and Control of Businesses
and Public Sector).
10. To απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του
Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του
Πανεπιστημίου Πειραιώς (συνεδρίαση 6η -24/7/2020).
11. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη
δαπάνη εις βάρος του τακτικού προϋπολογισμού ή την
κρατική επιχορήγηση του Πανεπιστημίου Πειραιώς, αποφασίζουμε:

Τεύχος B’ 5611/21.12.2020

την τροποποίηση της υπ’ αρ. 20184842/26-7-2018
(Β’ 3860) απόφασης Συγκλήτου που αφορά τον κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Οργάνωσης
και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών,
Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με τίτλο «Λογιστική και Έλεγχος Επιχειρήσεων και Δημοσίων Οργανισμών» (MSc in Accounting and
Control of Businesses and Public Sector), ως ακολούθως:
Η τρίτη παράγραφος του άρθρου 5 «Κατηγορίες εισακτέων» αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο μέγιστος αριθμός των μεταπτυχιακών εισαχθέντων
φοιτητών είναι κατά προσέγγιση εκατόν είκοσι (120) φοιτητές ανά ακαδημαϊκό έτος και προγραμματίζεται να
απασχολεί είκοσι οκτώ (28) διδάσκοντες. Αυτό αντιστοιχεί σε 4,3 μεταπτυχιακούς φοιτητές ανά διδάσκοντα».
Η ανωτέρω τροποποίηση καταλαμβάνει τους εισακτέους από το ακαδημαϊκό έτος 2020-21.
Το πρώτο εδάφιο της περ. Α του άρθρου 7 «Τέλη φοίτησης-Υποτροφίες» αντικαθίσταται ως εξής:
«Για τη συμμετοχή τους στο ΠΜΣ «Λογιστική και
Έλεγχος Επιχειρήσεων και Δημοσίων Οργανισμών» οι
μεταπτυχιακοί φοιτητές που δεν εμπίπτουν στο άρθρο
35 του ν. 4485/2017 καταβάλλουν τέλη φοίτησης που
ανέρχονται στο ποσό των €1.875 ανά εξάμηνο για το
πρόγραμμα μερικής φοίτησης και €2.500 για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης».
Η ανωτέρω τροποποίηση καταλαμβάνει τους εισακτέους από το ακαδημαϊκό έτος 2021-22.
Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 9 «Πρόγραμμα
Μαθημάτων» αντικαθίσταται ως εξής:
«Το ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό ή το εαρινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους. Η διδασκαλία των μαθημάτων
γίνεται δια ζώσης αλλά δύναται να πραγματοποιηθεί και
με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά κανόνα στην
ελληνική γλώσσα από ελληνική και αγγλική βιβλιογραφία και είναι διάρκειας τριάντα (30) ωρών το καθένα,
πλην των μαθημάτων επιλογής που είναι είκοσι (20)
ωρών το καθένα. Οι φοιτητές συμμετέχουν στο σύνολό
τους είτε στη διδασκαλία των μαθημάτων που πραγματοποιείται δια ζώσης είτε στη διδασκαλία με μέσα εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης. Το ποσοστό διδασκαλίας με
μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης θα είναι σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις και τις σχετικές αποφάσεις της
Συνέλευσης του Τμήματος».
Η ανωτέρω τροποποίηση καταλαμβάνει τους εισακτέους από το ακαδημαϊκό έτος 2020-21.
Η πρώτη παράγραφος της υποπερ. 6 της περ. 3 του
άρθρου 10 «Όροι Φοίτησης - υποχρεώσεις και δικαιώματα μεταπτυχιακών φοιτητών» αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Συμμετέχουν υποχρεωτικά στις εκπαιδευτικές
δραστηριότητες οι οποίες αποτελούν μέρος του Προγράμματος Σπουδών και η παρακολούθησή τους είναι
απαραίτητη για την λήψη πτυχίου. Η συμμετοχή των φοιτητών σε όλες τις άλλες ερευνητικές και επιστημονικές
δραστηριότητες του προγράμματος (π.χ. επιστημονικά
συνέδρια, εκπαιδευτικές επισκέψεις) είναι προαιρετική.»
Η ανωτέρω τροποποίηση καταλαμβάνει τους εισακτέους
από το ακαδημαϊκό έτος 2020-21.
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Τεύχος B’ 5611/21.12.2020

Η παρ. 3 του άρθρου 15 «Υποδομή ΠΜΣ» αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η χρηματοδότηση του ΠΜΣ μπορεί να προέρχεται
από το τέλος φοίτησης που θα καταβάλλουν οι φοιτητές
κάθε κύκλου το ύψος των οποίων ανέρχεται στο ποσό
των €7.500 και δευτερευόντως από δωρεές, παροχές,
κληροδοτήματα, χορηγίες, ερευνητικά προγράμματα,
προγράμματα της Ε.Ε. ή άλλων διεθνών οργανισμών.».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 2 Δεκεμβρίου 2020
Ο Πρύτανης
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ
Ι

Αριθμ. 20208136
(2)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 20184840/26-7-2018
(Β’ 4004) απόφασης Συγκλήτου που αφορά τον
Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του
Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΤΟΔΕ), της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου
Πειραιώς, με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων Ολική Ποιότητα με Διεθνή Προσανατολισμό»
(Master in Business Administration - Total Quality
International), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ TOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114) και ειδικότερα τα
άρθρα 30 έως και 37, 43 έως και 45 και 85, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Την υπουργική απόφαση υπό στοιχεία 216772/Ζ1/
8-12-2017 «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας
των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β’ 4334).
3. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία: α)
163204/Ζ1/29-9-2017 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών Λοιπά θέματα», β)164530/Ζ1/3-10-2017 ΕΠΕΙΓΟΝ «Άμεσες ενέργειες και χρονοδιάγραμμα όσον αφορά τη λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας
(Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. μετά τη δημοσίευση του ν. 4485/2017
(Α’ 114)», γ) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114),
και δ) 227378/Ζ1/22-12-2017 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ «Εφαρμογή
των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών».
4. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 83), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
5. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί-
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ηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α’ 195),
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
6. 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), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Την υπό στοιχεία 201656/Ζ1/21-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 617)
διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων (ΑΔΑ: 72Ε34653ΠΣ-ΒΤΨ) περί εκλογής Πρύτανη και τριών (3) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς με θητεία τεσσάρων (4) ετών, από
1-12-2017 έως 30-11-2021 και την υπό στοιχεία 133541/
Ζ1/29-8-2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 722) απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων περί παράτασης της θητείας
του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου
Πειραιώς έως 31-08-2022 (ΑΔΑ: 9Ο6Ξ4653ΠΣ-ΗΝΒ).
8. Την υπ’ αρ. 20205711/09-09-2020 απόφαση Πρύτανη (ΑΔΑ: 65ΘΦ469Β7Τ-ΒΗ9) περί συγκρότησης Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
9. Την υπ’ αρ. 20184840/26-7-2018 (Β’4004) απόφαση
Συγκλήτου που αφορά τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης
Επιχειρήσεων (ΤΟΔΕ), της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου
Πειραιώς, με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων - Ολική Ποιότητα με Διεθνή Προσανατολισμό» (Master in Business
Administration - Total Quality International), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 20197407/4-11-2019 (Β’4304)
απόφαση Συγκλήτου.
10. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου (Συνεδρίαση 2η/14-10-2020).
11. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του
Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του
Πανεπιστημίου Πειραιώς (συνεδρίαση 6η/24-07-2020
και συνεδρίαση 2η/9-10-2020).
12. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη
δαπάνη εις βάρος του τακτικού προϋπολογισμού ή την
κρατική επιχορήγηση του Πανεπιστημίου Πειραιώς, αποφασίζουμε:
την τροποποίηση, από το ακαδημαϊκό έτος 2020-21,
του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής
Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών
του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων - Ολική Ποιότητα με Διεθνή Προσανατολισμό» (Master in Business Administration - Total Quality
International), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως ακολούθως:
Η τρίτη παράγραφος του άρθρου 5 «Κατηγορίες εισακτέων», αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο μέγιστος αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών
που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. ανά ακαδημαϊκό έτος είναι
κατά προσέγγιση 80 (ογδόντα) φοιτητές και προγραμματίζεται να απασχολούνται 27 (είκοσι επτά) διδάσκοντες.
Αυτό αντιστοιχεί σε 2,9 μεταπτυχιακούς φοιτητές ανά
διδάσκοντα.».
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Το στοιχείο 6 του άρθρου 6 «Κριτήρια και Διαδικασία
Επιλογής Υποψηφίων για τα ΠΜΣ» αντικαθίσταται ως
εξής:
«6. Προϋπόθεση για την επιλογή αποτελεί η πολύ καλή
γνώση της αγγλικής γλώσσας, όπως αυτή αποδεικνύεται
από τίτλους γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου που γίνονται αποδεκτοί από τον ΑΣΕΠ, καθώς και πρώτο πτυχίο
από αγγλόφωνο ΑΕΙ της αλλοδαπής. Εναλλακτικά ή συμπληρωματικά μπορεί η επάρκεια της ξένης γλώσσας να
διαπιστωθεί με απασχόληση σε επιχείρηση με αναγκαία
χρήση της αγγλικής γλώσσας κατόπιν σχετικής βεβαίωσης
από τον εργοδότη ή από Τριμελή Επιτροπή Εξέτασης που
ορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης σε εύλογο χρόνο.».
Η τέταρτη παράγραφος του άρθρου 9 «Πρόγραμμα
Μαθημάτων» αντικαθίσταται ως εξής:
«Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται δια ζώσης αλλά
δύναται να πραγματοποιηθεί και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι φοιτητές συμμετέχουν στο σύνολό
τους είτε στη διδασκαλία των μαθημάτων που πραγματοποιείται δια ζώσης είτε στη διδασκαλία με μέσα εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης. Το ποσοστό διδασκαλίας με
μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης θα είναι σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις και τις σχετικές αποφάσεις της
Συνέλευσης του Τμήματος.».
Η περ. 9 του άρθρου 10 «Όροι Φοίτησης - υποχρεώσεις
και δικαιώματα μεταπτυχιακών φοιτητών» αντικαθίσταται ως εξής:
«9.πρέπει να συμμετέχουν υποχρεωτικά στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες οι οποίες αποτελούν μέρος του
Προγράμματος Σπουδών και η παρακολούθησή τους είναι απαραίτητη για την λήψη πτυχίου. Η συμμετοχή των
φοιτητών σε όλες τις άλλες ερευνητικές και επιστημονικές
δραστηριότητες του προγράμματος (π.χ. επιστημονικά
συνέδρια, εκπαιδευτικές επισκέψεις) είναι προαιρετική.».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 7 Δεκεμβρίου 2020
Ο Πρύτανης
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ
Ι

Αριθμ. 20208135
(3)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 20184053/27-06-2018
(Β’ 3149) απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς σχετικά με την Επανίδρυση
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(ΠΜΣ) του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης
Επιχειρήσεων, της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με τίτλο “Διοίκηση Επιχειρήσεων - Ολική Ποιότητα με Διεθνή Προσανατολισμό”
(Master in Business Administration - Total Quality
International), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λει-
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τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114) και ειδικότερα τα
άρθρα 30 έως και 37, 43 έως και 45 και 85, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Την υπό στοιχεία 216772/Ζ1/8-12-2017 απόφαση
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
«Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού
λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β’ 4334).
3. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία
α) 163204/Ζ1/29-9-2017 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ «Εφαρμογή των
διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών
διατριβών - Λοιπά θέματα», β)164530/Ζ1/3-10-2017
ΕΠΕΙΓΟΝ «Άμεσες ενέργειες και χρονοδιάγραμμα όσον
αφορά τη λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. μετά τη δημοσίευση
του ν. 4485/2017 (Α’ 114)», γ) 203446/Ζ1/22-11-2017
«Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του
ν. 4485/2017 (Α’ 114), και δ) 227378/Ζ1/22-12-2017 ΕΞ.
ΕΠΕΙΓΟΝ «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017
(Α’ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών».
4. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 83), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
5. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Α’ 195),
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
6. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος» (Α’ 189), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και
ιδίως τα άρθρα 14 και 15 αυτού.
7. Την υπό στοιχεία 201656/Ζ1/21-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 617)
διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων (ΑΔΑ: 72Ε34653ΠΣ-ΒΤΨ) περί εκλογής Πρύτανη και τριών (3) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς με θητεία τεσσάρων (4) ετών, από
1-12-2017 έως 30-11-2021 και την υπό στοιχεία 133541/
Ζ1/29-8-2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 722) απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων περί παράτασης της θητείας
του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου
Πειραιώς έως 31-08-2022 (ΑΔΑ: 9Ο6Ξ4653ΠΣ-ΗΝΒ).
8. Την υπ’ αρ. 20205711/9-09-2020 απόφαση Πρύτανη
(ΑΔΑ: 65ΘΦ469Β7Τ- ΒΗ9) περί συγκρότησης Συγκλήτου
του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
9. Την υπ’ αρ. 20184053/27-06-2018 (Β’ 3149) απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς σχετικά
με την Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου
Πειραιώς, με τίτλο “Διοίκηση Επιχειρήσεων - Ολική Ποιότητα με Διεθνή Προσανατολισμό” (Master in Business
Administration - Total Quality International), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 20197407/4- 11-2019 (Β’ 4304)
απόφαση Συγκλήτου.
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10. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου (Συνεδρίαση 2η, 14-10-2020).
11. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών (συνεδρίαση 20η/27-10-2020).
12. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Συνέλευσης του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του
Πανεπιστημίου Πειραιώς (συνεδρίαση 6η/24-7- 2020 και συνεδρίαση 2η/9-10-2020).
13. Το υπ’ αρ. 2038/12.08.2013 έγγραφο της ΑΔΙΠ από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική
αξιολόγηση του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
14. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη
δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού ή την κρατική επιχορήγηση του Πανεπιστημίου Πειραιώς,
αποφασίζουμε:
την τροποποίηση, από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, της υπ’ αρ. 20184053/27- 06-2018 (Β’ 3149) απόφασης
της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς «Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)
του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών
Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με τίτλο “Διοίκηση Επιχειρήσεων - Ολική Ποιότητα με Διεθνή Προσανατολισμό” (Master in Business Administration - Total Quality International), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως
ακολούθως:
Στο τέλος της πρώτης παραγράφου του άρθρου 6 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται δια ζώσης αλλά δύναται να πραγματοποιηθεί και με μέσα εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης. Οι φοιτητές συμμετέχουν στο σύνολό τους είτε στη διδασκαλία των μαθημάτων που πραγματοποιείται δια ζώσης είτε στη διδασκαλία με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Το ποσοστό διδασκαλίας με μέσα εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης θα είναι σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις σχετικές αποφάσεις της Συνέλευσης
του Τμήματος.».
Το άρθρο 7 «Αριθμός εισακτέων», αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε ογδόντα (80) άτομα κατ’ έτος».
Το άρθρο 11 «Χρηματοδότηση - Κόστος Λειτουργίας», αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 11
Χρηματοδότηση - Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017 το 70% του ετήσιου συνολικού κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ αφορά
στα λειτουργικά έξοδα του προγράμματος, εκτιμάται ενδεικτικά στο ποσό 305.760 και αναλύεται σε κατηγορίες
δαπανών ως εξής:
Κατηγορίες Λειτουργικών Εξόδων
Δαπάνες εξοπλισμού και Δαπάνες Λογισμικού
Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές

Ποσά σε €
20.000
6.000

Δαπάνες αναλωσίμων

20.000

Δαπάνες Μετακινήσεων Διδασκόντων του Π.Μ.Σ.

20.000

Δαπάνες Μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς

50.000

Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού του Α.Ε.Ι.

102.760

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

10.000

Αμοιβές διδασκαλίας εξωτερικών συνεργατών από την ημεδαπή
ή την αλλοδαπή (παρ. 5 άρθρο 36 ν. 4485/2017)

10.000

Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης

37.000

Λοιπές Δαπάνες (έξοδα δημοσιότητας, προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού,
οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου)

30.000

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

305.760

Το 30% του ετήσιου συνολικού κόστους λειτουργίας αφορά στην κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Ιδρύματος
και εκτιμάται ενδεικτικά στο ποσό των €131.040.
Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλύπτεται κυρίως από τα τέλη φοίτησης που θα καταβάλλουν οι φοιτητές
κάθε κύκλου το ύψος των οποίων ανέρχεται στο ποσό των 7.800 ευρώ και δευτερευόντως από δωρεές, παροχές,
κληροδοτήματα, χορηγίες, ερευνητικά προγράμματα, προγράμματα της Ε.Ε. ή άλλων διεθνών οργανισμών».
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 7 Δεκεμβρίου 2020
Ο Πρύτανης
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 33/34/24-09-2020
(4)
Έγκριση επανίδρυσης Διιδρυματικού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
με τίτλο: «Ρινολογία - Ρινοχειρουργική» του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης σε συνεργασία με το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών
Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών
Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του
ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις",
οι οποίες αναφέρονται στις αρμοδιότητες της Συγκλήτου.
2. Την υπό στοιχεία 137509/Ζ1 διαπιστωτική πράξη
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
(ΥΟΔΔ 490/2018), με την οποία διαπιστώνεται η εκλογή
Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων του Δ.Π.Θ. με θητεία τεσσάρων (4) ετών, από 01.09.2018 έως 31.08.2022.
3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 και ιδίως τα άρθρα 30
«Γενικές διατάξεις»,31 «Όργανα διοίκησης των Π.Μ.Σ.»,
32 «Ίδρυση Π.Μ.Σ.», 33 «Διάρκεια φοίτησης και πιστωτικές μονάδες», 34 «Επιλογή, δικαιώματα και υποχρεώσεις
μεταπτυχιακών φοιτητών», 35 «Δωρεάν φοίτηση -υποτροφίες», 36 «Διδακτικό προσωπικό», 37 «Πόροι - χρηματοδότηση ΠΜΣ», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 85 (Α’ 114).
4. Την υπό στοιχεία 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική
απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας
των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β’ 4334).
5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα
Διπλώματος» (Α’ 189), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του π.δ. 86/2013 «Συγχώνευση Τμημάτων, ίδρυση - συγκρότηση - ανασυγκρότηση Σχολών στο
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης» (Α’ 124).
7. Τα αποσπάσματα πρακτικών των Συνελεύσεων
του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (συνεδρία 4/17-12-2019), του Τμήματος
Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρία 24/25-02-2020), του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (συνεδρία 7/19-02-
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2020), της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης
(29-05-2020).
8. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (συνεδρία 34/
24-09-2020).
9. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης υπ’ αρ. 3028/
22-07-2020.
10. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (συνεδρία 230/27-03-2020).
11. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης (συνεδρία 439/23-07-2020).
12. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ των
Τμημάτων.
13. Την υπ’ αρ. 1/24/24-09-2020 εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Θ.
14. Το υπ’ αρ. 1162/02-08-2011 έγγραφο της ΑΔΙΠ, από
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική
αξιολόγηση του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης.
15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού
προϋπολογισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 τη
λειτουργία του Διιδρυματικού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ρινολογία Ρινοχειρουργική» σε συνεργασία του Τμήματος Ιατρικής
της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών
Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και της Ιατρικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Ρινολογία - Ρινοχειρουργική» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης
αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α’ 114), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 2
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Ρινολογία - Ρινοχειρουργική».
Άρθρο 3
Γνωστικό αντικείμενο
Το γνωστικό αντικείμενο του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. είναι η μεταπτυχιακή διδασκαλία, έρευνα και πρακτική εκπαίδευση
στη Ρινολογία - Ρινοχειρουργική.
Άρθρο 4
Γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος
Η γλώσσα της διδασκαλίας και εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι η Ελληνική ή/και η Αγγλική.
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Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια φοίτησης
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.
Άρθρο 6
Πιστωτικές μονάδες
Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. ανέρχεται σε ενενήντα (90).
Άρθρο 7
Διάρκεια Λειτουργίας
Η διάρκεια λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα είναι μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2028-2029.
Άρθρο 8
Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με την περ. β’ της παρ. 4 του άρθρου 37 του ν. 4485/2017 το τριάντα τοις εκατό (30%) αφορά κάλυψη
λειτουργικών εξόδων του Ιδρύματος με προτεραιότητα στην κάλυψη των αναγκών των Π.Μ.Σ. που λειτουργούν
χωρίς τέλη φοίτησης.
Σύμφωνα με την υπό στοιχεία 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική απόφαση (Β’ 4334), κατανέμεται ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) των λειτουργικών εξόδων του προϋπολογισμού του ΠΜΣ.
Στον παρακάτω πίνακα συνυπολογίζεται ότι το 30% των φοιτητών δύναται να λάβει απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης βάσει των διατάξεων του άρθρου 35 του ν. 4485/2017.
Η κατανομή γίνεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
ΕΞΟΔΑ

Ποσό σε €

1

Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού

2.000

2

Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές

5.000

3

Δαπάνες αναλωσίμων

6.000

4

Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων

20.000

5

Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των ΑΕΙ και ερευνητικών κέντρων
και ινστιτούτων που συμμετέχουν στην οργάνωση του ΠΜΣ

20.000

6

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

20.000

7

Αμοιβές διοικητικής υποστήριξης

12.000

8

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

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (70%)
9

Λειτουργικά έξοδα Ιδρυμάτων (30%)
Κατανομή ως εξής:
ΕΛΚΕ

ΣΥΝΟΛΟ*

10.080,83
95.080,83
36.750
131.830.83

Το συνολικό υψος των δαπανών του προγράμματος υπολογίζεται με βάση το ποσοστό 30% των φοιτητών που
απαλλάσσεται από την καταβολή των τελών φοίτησης σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4485/2017. Σε
περίπτωση που οι δικαιούχοι απαλλαγής καταβολής διδάκτρων είναι λιγότεροι από 30%, θα προκύψουν αυξήσεις
και ο ΕΛΚΕ του ιδρύματος θα μπορεί να εισπράττει τα επιπλέον ποσά.
Οι αμοιβές του τακτικού διδακτικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού των Ιδρυμάτων αφορά εργασία που
υπερβαίνει τις κατά νόμο υποχρεώσεις τους.
Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ θα καλύπτεται από δίδακτρα, ερευνητικά προγράμματα, χορηγίες, δωρεές κ.λπ.
Άρθρο 9
Τέλη φοίτησης
Για το σύνολο του προγράμματος τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 3.500 ευρώ.
Άρθρο 10
Ειδικές Διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με την παρούσα απόφαση, ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

66190

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κομοτηνή, 24 Σεπτεμβρίου 2020
Ο Πρύτανης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
I

Αριθμ. 5759
(5)
Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου του Κωνσταντίνου Γεωργόπουλου του Χρήστου, μέλους
Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.)
του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
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11. Το γεγονός ότι από την παρούσα πράξη δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
διαπιστώνουμε:
Ότι το γνωστικό αντικείμενο Κωνσταντίνου Γεωργόπουλου του Χρήστου, μέλους κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Παιδαγωγικού
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, του Πανεπιστήμιου
Ιωαννίνων, καθορίζεται ως εξής: «Φυσική και Ατμοσφαιρικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ιωάννινα, 3 Δεκεμβρίου 2020
Ο Πρύτανης
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ
I

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 746/1970 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» (Α’ 264).
2. Τις διατάξεις του π.δ. 105/2013 «Μετονομασία Τμήματος και ίδρυση, συγκρότηση, κατάργηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων» (Α’ 137).
3. Την υπό στοιχεία 131955/Ζ1/3.8.2018 (ΥΟΔΔ 465)
διαπιστωτική πράξη εκλογής Πρύτανη και τριών (3) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και
Θρησκευμάτων.
4. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 27 του
ν. 4386/2016 (Α’ 83).
5. Την υπό στοιχεία 87488/Ζ2/7.7.2020 (Γ’ 1169)
απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης
Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων, μετάταξης με ταυτόχρονη μεταφορά
της θέσης, της δαπάνης μισθοδοσίας τους και σύστασης της θέσης στο οικείο Α.Ε.Ι, μονίμων εκπαιδευτικών
της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης σε συσταθείσες οργανικές θέσεις Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) στα ΑΕΙ της χώρας.
6. Την υπ’ αρ. 24384/28.8.2020 έκθεση ανάληψης υπηρεσίας του Γεωργόπουλου ως μέλος κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, της Σχολής
Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
7. Την υπ’ αρ. 24385/28.2.2020 Πρυτανική Πράξη ένταξης σε οργανική θέση κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π) του Παιδαγωγικού Τμήματος
Δημοτικής Εκπαίδευσης, της Σχολής Επιστημών Αγωγής
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
8. Την 294/30.10.2020 αίτηση του ενδιαφερόμενου.
9. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
(συνεδρία 721/11.11.2020).
10. Τον Διδακτορικό τίτλο του Κωνσταντίνου Γεωργόπουλου του Χρήστου.

Αριθμ. 2850/40679
(6)
Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου μελών
Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 15 του
ν. 4485/2017 (Α’ 114).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 7 του ν. 4386/2016
(Α’ 83).
3. Την υπό στοιχεία 126603/Ζ2/29-7-2016 εγκύκλιο
του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ΑΔΑ: Ω73Λ4653ΠΣ-Ψ6Θ).
4. Την υπ’ αρ. 1498/10799/24.4.2017 πράξη της Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου Πατρών (Β’ 1641) με την
οποία η Ανδρεοπούλου Ουρανία του Γεωργίου, ο Γεωργακόπουλος Αναστάσιος του Γεωργίου, η Γραφανάκη
Κατερίνα του Αθανασίου, ο Παπαθανασόπουλος Φώτιος
του Σπήλιου, και ο Τσίγκανος Παναγιώτης του Γεωργίου εντάχθηκαν σε κενή οργανική θέση της κατηγορίας
του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.)
του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας,
σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 27 του ν. 4386/2016.
5. Την υπ’ αρ. 506/4601/20.02.2017 πράξη της Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου Πατρών (Β’ 833) με την οποία
η Βούρδα Αικατερίνη του Χρήστου εντάχθηκε σε κενή
οργανική θέση της κατηγορίας του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), του Τμήματος Ιατρικής
της Σχολής Επιστημών Υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις
του αρθρου 27 του ν. 4386/2016.
6. Τα υπ’ αρ. 5121/38762/20.11.2020, 5123/38792/
20.11.2020, 5125/38848/20.11.2020, 5126/38849/20.11.2020,
5130/38864/20.11.2020 και 5122/38769/20.11.2020 έγγραφα του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας με
συνημμένη την απόφαση της υπ’ αρ. 782/16.11.2020 Συνέλευσης του Τμήματος, περί καθορισμού του γνωστικού
αντικειμένου μελών ΕΔΙΠ του Τμήματος.
7. Τις αιτήσεις των κάτωθι μελών Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος
Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών.
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8. Την από 09/11/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Παθολογικού Τομέα ΙΙ, την από 13/11/2020 απόφαση
της Γενικής Συνέλευσης του Παθολογικού Τομέα Ι, την από 10/11/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα
ΒΙΕ Ι και την από 12/11/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα Κλινικών Εργαστηρίων.
9. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Διαπιστώνουμε τον καθορισμό των γνωστικών αντικειμένων των μελών Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής
Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών, ως εξής:
Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

1

Ανδρεοπούλου

Ουρανία

Γεώργιος

Ψυχολογία της Υγείας και Κλινική Ψυχολογία

2

Γεωργακόπουλος

Αναστάσιος

Γεώργιος

Μοριακή Βιολογία με έμφαση στην Ανοσολογία

3

Γραφανάκη

Κατερίνα

Αθανάσιος

Ιατρική Βιοχημεία - Ανοσολογία και Αλλεργιολογία

4

Παπαθανασόπουλος Φώτιος

Σπήλιος

Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας

5

Τσίγκανος

Παναγιώτης

Γεώργιος

Βιοϊατρική Μηχανική - Τεχνολογία Υπερήχων

6

Βούρδα

Αικατερίνη

Χρήστος

Συμβατικές και μοριακές τεχνικές στην Ανατομία,
Παθολογική Ανατομική και Μικροβιολογία

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 4 Δεκεμβρίου 2020
Ο Πρύτανης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
Ι

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(7)
Στην υπ’ αρ. 8859/04-08-2020 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης που δημοσιεύθηκε στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 3595) στη σελίδα 36819 διορθώνεται,
το εσφαλμένο:
«Έγκριση κανονισμού Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης»
στο ορθό:
«Έγκριση κανονισμού Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης».
(Από το Πανεπιστήμιο Κρήτης)
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης 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 ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, 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 Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται 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
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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 ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

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)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02056112112200012*

