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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 520 (1)
   Ίδρυση Κλινικής Επείγουσας Ιατρικής (ΚΕΙ) του 

Τμήματος Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας 

του Πανεπιστημίου Πατρών και καθορισμός του 

Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 28Α και 29Α του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) 

όπως συμπληρώθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του 
άρθρου 51 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142), και της παρ. 2 του 
άρθρου 16 του ν. 4771/2021.

β) Του άρθρου 60 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83).
γ) Του άρθρου 11 του Εσωτερικού Κανονισμού του 

Πανεπιστημίου Πατρών (Β΄ 3899).
2. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος 

Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστη-
μίου Πατρών (συνεδρίαση 786/18-1-2021).

3. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Πατρών (συνεδρίαση με αριθμό 189/9-7-2021) για την 
ίδρυση κλινικής με τίτλο: «Κλινική Επείγουσας Ιατρικής 
(ΚΕΙ)» του Τμήματος Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών 
Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών.

4. Το υπ’ αρ. 2980/17160/31-5-2021 έγγραφο της 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου 
Πατρών με το οποίο βεβαιώνεται ότι από την εφαρμογή 
των διατάξεων της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί-
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού 
ή του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Πατρών, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ίδρυση - Αντικείμενο

Ιδρύεται στο Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών 
Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών Κλινική Επείγουσας 
Ιατρικής (ΚΕΙ), η οποία καλύπτει τις διδακτικές και ερευ-
νητικές ανάγκες των Προγραμμάτων Προπτυχιακών και 
Μεταπτυχιακών Σπουδών. Η Κλινική Επείγουσας Ιατρικής 
θα εξυπηρετεί εκπαιδευτικές, ερευνητικές και κλινικές 
ανάγκες στο πεδίο της αντιμετώπισης ασθενών με επεί-
γοντα ιατρικά προβλήματα που αφορούν το σύνολο της 
παθολογίας, χειρουργικής και τραύματος.

Στο Τμήμα θα αντιμετωπίζονται τα επείγοντα ιατρικά 
περιστατικά και θα υπάρχει δυνατότητα βραχείας νοση-
λείας σε θαλάμους με ευθύνη των μόνιμων Ιατρών της 
ΚΕΙ. Η ΚΕΙ θα αποτελείται από δομικούς και λειτουργι-
κούς χώρους αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών 
ανάλογα με την ιεράρχηση της βαρύτητάς τους. Αυτοί 
περιλαμβάνουν Τμήμα Διαλογής Ασθενών, εξεταστικά 
δωμάτια πασχόντων, Τμήμα Αναζωογόνησης, αίθουσα 
ελάσσονων χειρουργικών επεμβάσεων, Τμήμα Θαλάμων 
Αρνητικής Πίεσης και Τμήμα Βραχείας Νοσηλείας Περι-
στατικών. Η ΚΕΙ θα υποστηρίζεται από το σύνολο των 
δομών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών που 
αφορά την εργαστηριακή κάλυψη και διερεύνηση των 
περιστατικών αλλά και όλες τις απεικονιστικές διαγνω-
στικές εξετάσεις και επεμβατικές πράξεις.

Άρθρο 2
Σκοπός - Αντικείμενο εργασιών - Αποστολή

Η Κλινική Επείγουσας Ιατρικής έχει ως σκοπό:
α) Την κάλυψη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών 

αναγκών του Τμήματος Ιατρικής, καθώς και των άλλων 
Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών, σε προπτυχιακό 
και μεταπτυχιακό επίπεδο σε θέματα που εμπίπτουν στα 
αντικείμενα δραστηριότητας της Κλινικής όπως αυτά 
προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσας απόφασης.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Την εξυπηρέτηση των διαφόρων κοινωνικών αναγκών, 
όταν και όποτε ζητείται συγκεκριμένη συνδρομή που 
ανήκει στα θέματα με τα οποία ασχολείται η Επείγουσα 
Ιατρική.

β) την εκπαίδευση
- των φοιτητών του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπι-

στημίου Πατρών στο γνωστικό αντικείμενο της αντιμε-
τώπισης των επειγουσών Ιατρικών καταστάσεων που 
αφορούν όλο το εύρος των Παθολογικών και Χειρουρ-
γικών περιστατικών. Επίσης, μπορεί να εκπαιδεύονται, 
εφόσον είναι εφικτό, φοιτητές των Τμημάτων Ιατρικής 
άλλων Πανεπιστημίων, μετά από έγκριση του Τμήματος 
που φοιτούν και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις εκά-
στοτε ισχύουσες διατάξεις.

Η εκπαίδευση των φοιτητών υλοποιείται
Με από έδρας μαθήματα, καθώς και προγράμματα κλι-

νικής άσκησης εντός της Κλινικής Επείγουσας Ιατρικής.
Με κλινική εκπαίδευση στην οποία περιλαμβάνεται η 

καθ’ ομάδες συμμετοχή τους σε όλες τις δραστηριότη-
τες της κλινικής, εξέταση των ασθενών στα εξωτερικά 
ιατρεία και θαλάμους νοσηλείας, λήψη ιστορικού του 
ασθενούς, προγραμματισμός και εκτέλεση ιατρικών 
πράξεων. Έτσι οι φοιτητές αποκτούν πλήρη εικόνα και 
εμπειρία της όλης αντιμετώπισης και παρακολούθησης 
των ασθενών με επείγοντα περιστατικά της Παθολογίας, 
Χειρουργικής και Τραυματολογίας.

- των ειδικευομένων Ιατρών με στόχο την κλινική και 
θεωρητική τους εκπαίδευση στα πλαίσια της ειδίκευσής 
τους στην ειδικότητα της Εσωτερικής Παθολογίας, Γενι-
κής Χειρουργικής και λοιπών ειδικοτήτων,

- των ειδικευμένων ιατρών στα πλαίσια της συνεχιζό-
μενης ιατρικής εκπαίδευσης,

- των ειδικευμένων ιατρών με ανάλογη ειδικότητα για 
απόκτηση του τίτλου εξειδίκευσης στην Επειγοντολογία,

- των ιατρών ή άλλων επιστημόνων στα πλαίσια της 
εκπόνησης διδακτορικών διατριβών ή άλλων επιστη-
μονικών εργασιών, μετά από απόφαση του Τμήματος 
Ιατρικής σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,

- του νοσηλευτικού προσωπικού του Νοσοκομείου 
αλλά και άλλων Νοσοκομείων, στα πλαίσια προγραμμά-
των επιμόρφωσης ή εκπαίδευσης σε συνεργασία με το 
ιατρικό προσωπικό της κλινικής.

γ) Την συνεργασία κάθε μορφής, με κέντρα ερευνών 
και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλο-
δαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, 
συμβαδίσουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους 
της Κλινικής.

δ) Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, 
διαλέξεων με σκοπό την ενημέρωση του ιατρικού και 
λοιπού προσωπικού της Κλινικής, των υπολοίπων κλι-
νικών του Νοσοκομείου αλλά και άλλων νοσηλευτικών 
ιδρυμάτων. Επίσης, διοργανώνει για την εκπαίδευση 
του ιατρικού προσωπικού τακτικές παρουσιάσεις ενδι-
αφερόντων και δύσκολων περιστατικών, βιβλιογραφική 
ενημέρωση, εκπαιδευτικές επισκέψεις από το διευθυντή 
της κλινικής, καθώς και μαθήματα για ειδικευόμενους.

ε) Το σχεδιασμό και εκτέλεση των κλινικών και πει-
ραματικών ερευνητικών προγραμμάτων με σκοπό τη 
μελέτη και αναζήτηση νέων τεχνικών και θεραπευτικών 

μεθόδων σύμφωνα με κανόνες της Ηθικής και Δεοντο-
λογίας.

στ) Την αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογικών 
εξελίξεων για την έρευνα και τη θεραπεία των ασθενών.

ζ) Τη συνεργασία με άλλα ακαδημαϊκά ή ερευνητικά 
ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με σκοπό την 
ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων.

η) Την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών σε εσωτε-
ρικούς και εξωτερικούς ασθενείς σχετικές με τις δραστη-
ριότητες της Κλινικής. Στο πλαίσιο αυτό οργανώνονται 
συναντήσεις εξέτασης κλινικών περιπτώσεων και ελέγ-
χων. Επίσης θα διεξάγονται διεπιστημονικές συναντήσεις 
με όλους τους εμπλεκόμενους με την λειτουργία της ΚΕΙ 
φορείς και όργανα.

1. Με τον διευθυντή του ΕΚΑΒ, Διευθυντές ΚΕΙ των 
Περιφερειακών Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας με 
συμμετοχή και του Διοικητή της 6ης ΥΠΕ και Προέδρου 
του Ιατρικού Τμήματος με αντικείμενο τις διακομιδές και 
τα προβλήματα τους.

2. Με τα μέλη του Παθολογικού Τομέα Ι.
3. Με τα μέλη του Παθολογικού Τομέα ΙΙ.
4. Με τα μέλη του Χειρουργικού Τομέα.
5. Με τα μέλη του Τομέα Υγείας Παιδιού και 
6. Με τα μέλη του Τομέα Κλινικών Εργαστηρίων.
θ) Την προσέλκυση χρηματοδότησης ερευνητικών 

πρωτοκόλλων από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους 
που έχουν σχέση με την παροχή υπηρεσιών και την εκ-
παίδευση στον τομέα της Επείγουσας Ιατρικής.

Άρθρο 3
Προσωπικό

Η Κλινική Επείγουσας Ιατρικής στελεχώνεται από ια-
τρικό και λοιπό προσωπικό που υπηρετεί στο Τμήμα 
Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών και στο Νοσοκο-
μείο όπου λειτουργεί. Το ιατρικό προσωπικό αποτελείται 
από το Διευθυντή ο οποίος είναι μέλος ΔΕΠ με συναφές 
γνωστικό αντικείμενο και μέλη του Διδακτικού Ερευνητι-
κού Προσωπικού που η επιστημονική τους ενασχόληση 
εμπίπτει στα διδακτικά, ερευνητικά και κλινικά ενδια-
φέροντα της Κλινικής. Το προσωπικό συμπληρώνεται 
με ειδικευόμενους και ειδικευμένους Ιατρούς του ΕΣΥ 
που ενσωματώνονται στην Κλινική και τοποθετούνται 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Το λοιπό προ-
σωπικό περιλαμβάνει μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού (ΕΕΠ), μέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού 
Προσωπικού (ΕΔΙΠ), μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστη-
ριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) και μέλη του Νοσηλευτικού 
Προσωπικού, του οποίου το έργο καθορίζεται σύμφω-
να με τις εκάστοτε ανάγκες της Κλινικής. Η τοποθέτηση 
στην κλινική των μελών ΔΕΠ και ΕΤΕΠ γίνεται σύμφωνα 
με την διαδικασία της Πανεπιστημιακής νομοθεσίας, 
ενώ των υπόλοιπων μελών σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις. Επιπλέον, στην Κλινική δραστηριοποιούνται 
μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες και με-
ταδιδακτορικοί ερευνητές, με συναφή προς την Κλινική 
ερευνητικά ενδιαφέροντα.

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του προσωπικού 
που στελεχώνει την Κλινική είναι αυτά που προβλέπονται 
από τις κείμενες διατάξεις για κάθε κατηγορία. Ειδικότε-
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ρα, τα μέλη ΔΕΠ συμμετέχουν ενεργά στην οργάνωση και 
υλοποίηση της θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης 
των φοιτητών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών, διδακτό-
ρων), στην οργάνωση και ομαλή λειτουργία της Κλινικής, 
καθώς και στις διδακτικές ερευνητικές, επιστημονικές και 
κοινωνικές εκδηλώσεις που η Κλινική οργανώνει.

Άρθρο 4
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

1. Η Κλινική Επείγουσας Ιατρικής διευθύνεται από 
μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου 
Πατρών με συναφές γνωστικό αντικείμενο, στη βαθμίδα 
του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, διαθέτει διοι-
κητικά και οργανωτικά προσόντα καθώς και ουσιαστικές 
γνώσεις και εμπειρία στο γνωστικό τομέα της Επείγουσας 
Ιατρικής με τριετή θητεία και ορίζεται με τη διαδικασία 
της παρ. 29 του ν. 4485/2017.

2. Ο Διευθυντής μεριμνά εν γένει για την ομαλή και 
απρόσκοπτη λειτουργία της Κλινικής και ασκεί τις αρ-
μοδιότητες όπως ορίζονται παρακάτω. Σε αυτά περι-
λαμβάνονται η κατάρτιση και η υποβολή στη Γενική 
Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής του ετήσιου προ-
γράμματος λειτουργίας για τις διδακτικές και ερευνη-
τικές δραστηριότητες και η μέριμνα για την εφαρμογή 
του, η μέριμνα για την παροχή νοσηλευτικού έργου, η 
μέριμνα για τη στελέχωση και την οικονομική διαχείρι-
ση των εσόδων της Κλινικής, η μέριμνα για την υποβο-
λή του ετήσιου απολογισμού των δραστηριοτήτων, η 
εισήγηση στη Γενική Συνέλευση για τον ορισμό υπευ-
θύνων για αναλώσιμα υλικά και για τον εξοπλισμό και 
η υπογραφή κάθε εξερχόμενου εγγράφου. Παράλλη-
λα φροντίζει για την τήρηση των διατάξεων του άρ-
θρου 51 του Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος 
(Β΄ 3899).

3. Ο Διευθυντής μεριμνά για:
Την υλοποίηση των αποφάσεων των συλλογικών ορ-

γάνων του Τμήματος και για την παροχή εκπαιδευτικού, 
επιστημονικού και ερευνητικού έργου.

Την κατανομή των πόρων και διαχειρίζεται κάθε έσοδο 
της Κλινικής σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Την στελέχωση της Κλινικής με το αναγκαίο προσω-
πικό.

Την ορθή χρήση των οργάνων και των υλικών από το 
προσωπικό της Κλινικής ή από ερευνητές που έχουν ει-
δικά εκπαιδευτεί σε αυτά.

Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα του 
Τμήματος, της Σχολής και του Ιδρύματος είναι δυνατή η 
πρόσληψη και απασχόληση πανεπιστημιακών υποτρό-
φων, εντεταλμένων διδασκαλίας σε τομείς σχετικούς με 
τις διδακτικές, επιστημονικές και ερευνητικές δραστηρι-
ότητες της Κλινικής σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες 
διατάξεις.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση - Λειτουργία

1. Η Κλινική εγκαθίσταται και λειτουργεί στον ήδη 
υπάρχοντα χώρο του Τμήματος Επειγόντων Περιστα-
τικών (ΤΕΠ), και δεν απαιτείται καμία δαπάνη για την 
λειτουργία της. Η Κλινική Επείγουσας Ιατρικής του Τμή-

ματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών εγκαθίστα-
ται και λειτουργεί στο πλαίσιο της Ιατρικής Υπηρεσίας 
του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών. 
Στο χώρο εγκατάστασης υπάρχει πινακίδα με τον τίτ-
λο της κλινικής και το ονοματεπώνυμο του Διευθυντή. 
Η Κλινική λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, 
σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του 
Πανεπιστημίου Πατρών.

Στην Κλινική τηρούνται οι προβλεπόμενοι όροι λει-
τουργίας και υγιεινής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στην κείμενη νομοθεσία.

2. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από την διεξαγω-
γή κάθε εργασίας, που γίνεται στην Κλινική στα πλαίσια 
ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει 
αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στην 
χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που 
δεν υπάρχει σχετική απόφαση.

3. Ο Διευθυντής της Κλινικής έχει την ευθύνη για την 
εν γένει λειτουργία αυτής μετά των μονάδων της, τη χρη-
σιμοποίηση οργάνων και υλικών και την παραμονή των 
εργαζομένων στους χώρους που πραγματοποιούνται 
πειραματικές μελέτες.

4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων και υλικών επι-
τρέπεται στο προσωπικό της Κλινικής ή σε ερευνητές 
που έχουν ειδική εκπαίδευση και εξουσιοδότηση. Κι-
νητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη 
διεξαγωγή ερευνητικής πειραματικής εργασίας επιστρέ-
φονται, μετά τη χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση 
που έχουν παραδοθεί.

5. Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα 
είναι δυνατή η πρόσληψη διακεκριμένων επιστημόνων 
σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές, ερευνητικές και 
νοσηλευτικές δραστηριότητες της Κλινικής.

6. Το ωράριο εργασίας του προσωπικού είναι σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διατάξεις αυτό το οποίο προβλέπεται 
για κάθε κατηγορία. Τα μέλη ΔΕΠ που υπηρετούν στην 
παραπάνω κλινική υποχρεούνται σε εφημερία για την 
αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών και παροχής επεί-
γουσας περίθαλψης, σύμφωνα με τα όσα ισχύουν κάθε 
φορά για την εφημερία του νοσοκομείου.

Άρθρο 6
Έσοδα - Πόροι

Η λειτουργία της Κλινικής θα γίνεται από ίδιους πό-
ρους, οι οποίοι θα προέρχονται από:

1. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που 
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό, ή λογαριασμό 
τρίτων. (Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη 
νομοθεσία).

2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων.

3. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι-
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις 
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.

4. Από κληρονομιές, κληροδοτήματα, δωρεές και κάθε 
άλλη οικονομική ενίσχυση που προέρχεται από ημεδαπά 
ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα προς το Πανε-
πιστήμιο Πατρών για την Κλινική, εφόσον δεν τίθενται 
όροι που αντιβαίνουν στο σκοπό της Πανεπιστημιακής 
Κλινικής.
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5. Συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια.
6. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή, εφόσον δεν τίθενται 

όροι που αντιβαίνουν στον σκοπό της Κλινικής και του 
Πανεπιστημίου Πατρών.

Άρθρο 7
Ειδικές Μονάδες

1. Διαλογής Ασθενών.
2. Ανάνηψης Πολυτραυματία.
3. Απομόνωσης - αρνητικής πίεσης για θεραπεία ασθε-

νών με μεταδοτικά νοσήματα.
4. Βραχείας νοσηλείας ασθενών.
5. Απεικόνισης (απλή ακτινογραφίας - υπερήχων - αξο-

νικής τομογραφίας).
6. Δευτερογενούς εκτίμησης (Χειρουργικό - Νευροχει-

ρουργικό - Παθολογικό - Ορθοπεδικό - Καρδιολογικό -
Δερματολογικό - Ωτορινολαρυγγικό και Ψυχιατρικό ια-
τρεία).

Οι χώροι για αυτές τις μονάδες αλλά και το προσωπικό 
ήδη υπάρχουν στο ΤΕΠ του Πανεπιστημιακού Γενικού 
Νοσοκομείου Πατρών και επομένως δεν απαιτείται καμ-
μιά επιπρόσθετη δαπάνη.

Άρθρο 8
Τηρούμενα βιβλία

Για τις ανάγκες της Κλινικής τηρούνται τα ακόλουθα 
βιβλία και στοιχεία:

1. Πρωτόκολλο εισερχόμενης - εξερχόμενης αλληλο-
γραφίας.

2. Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
3. Κατάλογος επιστημονικών οργάνων.
4. Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών.
5. Βιβλίο επιστημονικής δραστηριότητας.
6. Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων.
7. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
8. Βιβλίο Μεταβολών Προσωπικού.
9. Βιβλίο εσόδων-εξόδων της Κλινικής.
Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και 

κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο το οποίο κρίνεται απαραί-
τητο ή προβλέπεται από ειδικές διατάξεις, τηρουμένων 
των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Προστασίας 
Δεδομένων (ΓΚΠΔ).

Άρθρο 9
Τίτλος - Σφραγίδα

Ο τίτλος της Κλινικής είναι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ και αναγράφεται σε κάθε σχετιζό-
μενο έντυπο. Ο τίτλος αυτός καθώς και τα στοιχεία του 
Διευθυντή της Κλινικής αναγράφονται στους χώρους του 
Τμήματος/Σχολής που είναι εγκατεστημένη η Κλινική.

Η Κλινική χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία της 
σφραγίδα με τον τίτλο της Κλινικής.

Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία στην Αγγλική γλώσ-
σα χρησιμοποιεί η Κλινική για την ξενόγλωσση αλληλο-
γραφία της.

Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως .

 Πάτρα, 13 Ιουλίου 2021

Ο Πρύτανης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

I

Αριθμ. ΔΦ 15/12254 (2)
    Έγκριση ίδρυσης του Προγράμματος Μεταπτυχι-

ακών Σπουδών «Κοσμητική Χημεία», του Τμήμα-

τος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του 

Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

  Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπι-

στημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους 
και λοιπές διατάξεις» (Α’ 70).

2. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λει-
τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114) και ιδίως των άρ-
θρων και ειδικότερα τα άρθρα 30 έως και 37, 43, 45 και 
85.

3. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 19 του ν. 4521/
2018 (A΄ 38) και 17 (παρ. γ) του ν. 4559/2018 (Α΄ 142).

4. Τις διατάξεις της παρ. 1 και 5 του άρθρου 101 του 
ν. 4547/ 2018 (Α’ 102).

5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 
Διπλώματος» (Α’ 189).

6. Τις υπουργικές αποφάσεις με αριθμό: α) υπό στοι-
χεία 216772/Ζ1/8-12-2017: «Τρόπος κατάρτισης του ανα-
λυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης 
βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών» (Β’ 4334) και β) υπό στοιχεία 131757/Ζ1/2-8-2018: 
«Ρύθμιση θεμάτων απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών των Ελληνι-
κών ΑΕΙ» (Β’ 3387).

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

8. Την υπό στοιχεία ΔΦ 2.1/3763/17-12-2019, απόφαση 
της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε. «Έγκριση σχεδίου 
οργάνωσης και δομής διοικητικών υπηρεσιών του Διε-
θνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.)» (Β’ 4760).

9. Την υπό στοιχεία ΔΦ 30/5704/23-4-2020 πράξη ανα-
σύστασης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
ΔΙ.ΠΑ.Ε. (ΑΔΑ:6Γ8046ΨΖ3Π-3ΞΒ).

10. Την υπό στοιχεία 5/16-11-2020 (θέμα 9o, Έγκρι-
ση Ίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
‘‘ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ’’) απόφαση της Συνέλευσης του 
Τμήματος Χημείας, της Σχολής Θετικών Επιστημών, με 
τα συνημμένα σε αυτήν όλα τα σχετικά έγγραφα.

11. Το υπό στοιχεία ΔΦ 15/4217/10-3-2021 διαβιβα-
στικό της Αντιπροέδρου Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και 
Φοιτητικής Μέριμνας, προς το Τμήμα Χημείας.

12. Το υπό στοιχεία ΔΦ 20/5363/31-3-2021 έγγραφο 
του προέδρου του Τμήματος Χημείας, της Σχολής Θετι-
κών Επιστημών με το οποίο διαβιβάστηκε η υπό στοιχεία 
6/26.03.2021 (θέμα1ο: «Τροποποίηση πρότασης Ίδρυσης 
ΠΜΣ “Κοσμητική Χημεία”») απόφαση της Συνέλευσης 
του Τμήματος, με τα συνημμένα σε αυτή.

13. Την υπό στοιχεία 3/21-4-2021 (θέμα 1ο) ομόφωνη 
απόφαση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών, του 
ΔΙ.ΠΑ.Ε.

14. Το υπό στοιχεία ΔΦ 15/7658/11-5-2021 έγγραφο 
της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου 
της Ελλάδος προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων.

15. Την υπό στοιχεία 19407/Ζ1/11-2-2020 απόφαση 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Συγκρότηση 
της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου 
της Ελλάδος», (Υ.Ο.Δ.Δ. 106).

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού ή του τακτικού προϋπολογισμού του 
ΔΙ.ΠΑ.Ε., αποφασίζει:

την ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «Κοσμητική Χημεία», του Τμήματος 
Χημείας, της Σχολής Θετικών Επιστημών του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Χημείας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της 
Ελλάδος από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 οργανώ-
νει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Π.Μ.Σ.) στην «Κοσμητική Χημεία» σύμφωνα με 
τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του 
ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Το Π.Μ.Σ. έχει ως γνωστικό αντικείμενο την θεωρητική 
εξειδίκευση στην Κοσμητική Χημεία αλλά και εργαστηρι-
ακή εξειδίκευση και εκπαίδευση νέων επιστημόνων στον 
σχεδιασμό, παραγωγή κοσμητικών προϊόντων (καλλυ-
ντικών) (σε μικρή και βιομηχανική κλίμακα). Επίσης, η 

αποτίμηση και αξιολόγηση με συγκεκριμένες τεχνικές 
(έλεγχος ποιότητας, αποτελεσματικότητας και ασφάλει-
ας) των καλλυντικών προϊόντων, τόσο σε θεωρητικό όσο 
και σε πρακτικό επίπεδο αποτελεί ανυπόστατο μέρος 
του συγκειμένου Π.Μ.Σ. Μεγάλο μέρος του Π.Μ.Σ. είναι 
η εισαγωγή νέων εννοιών στην Κοσμητική Χημεία όπως 
η Νανοχημεία μέσω της εφαρμογής Νανοϋλικών στα 
Καλλυντικά προϊόντα.

Σκοπός του προγράμματος είναι:
Το Π.Μ.Σ. έχει ως σκοπό την κάλυψη των ερευνητικών 

και εκπαιδευτικών αναγκών στον τομέα της Κοσμητι-
κής Χημείας (καλλυντικών προϊόντων) καθώς και στην 
ανάπτυξη ερευνητικού πεδίου και παραγωγή προϊόντων 
(καλλυντικών) στο αντικείμενο αυτό. Οι απόφοιτοι θα 
διαθέτουν το γνωσιακό υπόβαθρο για να εργασθούν 
μεταξύ άλλων στην βιομηχανία καλλυντικών και στους 
κρατικούς και διεθνείς φορείς εγκρίσεως καλλυντικών 
προϊόντων. Επιπλέον αναμένεται η ενίσχυση της σύνδε-
σης της έρευνας με τις ελληνικές παραγωγικές μονάδες, 
μέσω της δημιουργίας άρτια καταρτισμένου και εξειδι-
κευμένου ανθρώπινου δυναμικού και της μεταφοράς 
τεχνογνωσίας που θα συμβάλλει στην προαγωγή των 
αναπτυξιακών αναγκών της χώρας. Ειδικότερα, οι σκοποί 
του Προγράμματος είναι οι εξής:

• Παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών.
• Παροχή γνώσης στις σύγχρονες εξελίξεις της Κοσμη-

τικής Χημείας.
• Σύνθεση, Χαρακτηρισμός και Παραγωγή Κοσμητικών 

Προϊόντων.
• Κατάρτιση επιστημόνων με τις απαραίτητες δεξιότη-

τες για επιτυχή σταδιοδρομία σε δημόσιες υπηρεσίες, 
βιομηχανίες καλλυντικών, οργανισμούς έγκρισης καλ-
λυντικών προϊόντων.

• Προετοιμασία για σπουδές τρίτου κύκλου.
Το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί επίσης, στην κάλυψη των κοινω-

νικών αναγκών στα πλαίσια της συνεχούς και δια βίου 
μάθησης. Η καθοδηγητική φιλοσοφία του Π.Μ.Σ. είναι 
να εξασφαλίσει για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές υπό-
βαθρο προηγμένων γνώσεων, μεθόδων, και αναλυτι-
κών ικανοτήτων που θα τους καταστήσουν ικανούς για 
συνεχή εκμάθηση και ανάπτυξη. Βασιζόμενοι σ' αυτήν 
τη φιλοσοφία, οι τρόποι διδασκαλίας εστιάζονται στην 
ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων και περιλαμ-
βάνουν διάφορες διαδραστικές μεθόδους, όπως εφαρ-
μοσμένη έρευνα, μελέτες περιπτώσεων, εργαστηριακές 
ασκήσεις/πράξεις κ.ά.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Tο Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΔΜΣ) στην «Κοσμητική Χημεία».

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή με βάση 
το βιογραφικό και μετά από συνέντευξη των υποψηφίων, 
πτυχιούχοι Σχολών Θετικών Επιστημών, Επιστημών Υγεί-
ας, Γεωτεχνικών Επιστημών, Μηχανικών και συναφών 
τμημάτων άλλων Σχολών της ημεδαπής ή αναγνωρι-
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σμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς 
και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού 
αντικειμένου.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώμα-
τος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε τρία 
(3) εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται για την απόκτηση του ΠΜΣ ανέρχεται σε 90 ECTS, 
κατανεμημένων σε 3 εξάμηνα (30 ECTS κάθε εξάμηνο). 
Επιπλέον, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να 
παρακολουθούν όλα τα μαθήματα (άπαντα υποχρεωτι-
κά), να εκπονούν τις εργαστηριακές και φροντιστηριακές 
ασκήσεις που τους ανατίθενται, να παρακολουθούν τα 
σεμιναριακά μαθήματα και τα μαθήματα μελέτης που 
τους υποδεικνύονται, τα οποία δεν πιστώνονται με μο-
νάδες ECTS, καθώς και να εκπονήσουν μεταπτυχιακή 
διπλωματική εργασία σε θέμα συναφές το αντικείμενο 
του ΠΜΣ. Η διδασκαλία των μαθημάτων και η συγγραφή 
της Διπλωματικής Εργασίας θα γίνεται στην ελληνική 
και/ή στην αγγλική γλώσσα.

Οι σπουδές περιλαμβάνουν:
• Οκτώ (8) μαθήματα με 3 ώρες ανά εβδομάδα: τέσσε-

ρα (4) το πρώτο (χειμερινό, 30 Μονάδες ECTS) και τέσσε-
ρα (4) το δεύτερο (εαρινό, 30 Μονάδες ECTS) εξάμηνο.

• Το μάθημα με κωδικό ΚΧ1 «Αρχές Κοσμητικής Χη-
μείας» περιλαμβάνει 9 ώρες εργαστηριακής άσκησης.

• Το μάθημα με κωδικό ΚΧ6 «Σύνθεση και Παραγωγή 
Καλλυντικών» περιλαμβάνει 18 ώρες εργαστηριακής 
άσκησης.

• Διπλωματική Εργασία στο τρίτο εξάμηνο (30 Μονά-
δες ECTS).

Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ανά 
εξάμηνο ως εξής:

Κωδικός ECTS (Π.Μ.) Τίτλος Μαθήματος
Α’ εξάμηνο
ΚΧ1 7,5 Αρχές Κοσμητικής Χημείας
ΚΧ2 7,5 Νανοχημεία
ΚΧ3 7,5 Ερευνητική Μεθοδολογία
ΚΧ4 7,5 Φυσικά Προϊόντα και Αρώματα
Σύνολο 30
Β’ εξάμηνο
ΚΧ5 7,5 Νανοϋλικά στα Καλλυντικά
ΚΧ6 7,5 Σύνθεση και Παραγωγή Καλλυντικών
ΚΧ7 7,5 Εφαρμοσμένη Βιοχημεία και Τοξικολογία στα 

Καλλυντικά
ΚΧ8 7,5 Προηγμένη Επιχειρηματικότητα και Ψηφιακό 

Μάρκετινγκ
Σύνολο 30
Γ’ εξάμηνο
ΚΧ9 30 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
Σύνολο 30

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα κατ’ έτος ορί-
ζεται κατά ανώτατο όριο σε πενήντα (50). Τα μέλη των 
κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του 
Τμήματος Χημείας που πληρούν τις προϋποθέσεις του 
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 καθώς και 
της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017, μπορούν 
μετά από αίτησή τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι, 
και μόνο ένας κατ’ έτος στο Π.Μ.Σ., σύμφωνα με τους 
ειδικότερους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 45
του ν. 4485/2017.

Άρθρο 8
Διδακτικό Προσωπικό

Το Διδακτικό Προσωπικό του Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών θα προέρχεται από τα προβλεπό-
μενα στο άρθρο 36 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Η υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος Χημείας είναι 
επαρκής για την κάλυψη των αναγκών του ΠΜΣ.

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του τμήματος πραγμα-
τοποιούνται σε χώρους διαμορφωμένους (αίθουσες δι-
δασκαλίας, βιβλιοθήκες και εργαστήρια), για τη στέγαση 
του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών. Επιπλέον, 
στο Πανεπιστήμιο λειτουργεί οργανωμένη Βιβλιοθήκη 
και Κέντρο Πληροφόρησης, η οποία έχει συνδεθεί (με 
Η/Υ) με τράπεζες πληροφοριών και με μεγάλες βιβλιο-
θήκες της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2030-2031 σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά δια-
τάξεις.

Άρθρο 11
Αναλυτικός Προϋπολογισμός

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. εκτιμάται ότι ετησί-
ως θα ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 225.000 ευρώ, 
αναλυόμενων σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:

Α ΕΙΣΡΟΕΣ 1ο Έτος
Κατηγορία Εσόδων ευρώ
Προϋπολογισμός του Α.Ε.Ι. -
Προϋπολογισμός του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-

σκευμάτων -
Πόρους από ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία 

με τη Βιομηχανία -
Τέλη Φοίτησης 225.000
Σύνολο 225.000
Β ΕΚΡΟΕΣ 1ο Έτος
Κατηγορία Εξόδων ευρώ.
Λειτουργικά Έξοδα του Π.Μ.Σ. (70%) 157.500.
Δαπάνες συντήρησης εξοπλισμού και δαπάνες λογι-

σμικού 8.000.
Απαλλαγή διδάκτρων βάση αρ. 35 ν. 4485/2017 (30%) 

67.500.
Δαπάνες αναλωσίμων 21.000.
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Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ. 2.500.
Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ. για εκ-

παιδευτικούς σκοπούς 1.500.
Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των ΑΕΙ 

και ερευνητικών κεντρών και ινστιτούτων που συμμε-
τέχουν στην οργάνωση του ΠΜΣ 28.860.

Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των ΑΕΙ 
που συμμετέχουν στην οργάνωση του ΠΜΣ 7.140.

Αμοιβές διοικητικής και τεxνικής υποστήριξης 18.000.
Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα δημοσιότητας 

προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης 
συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου 3.000.

Λειτουργικά Έξοδα του Ιδρύματος (30%) 67.500.
Σύνολο 225.000
Μέρος του κόστους λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυ-

φθεί από χορηγίες, δωρεές, ερευνητικά προγράμματα 
κ.λπ. Το ύψος των τελών φοίτησης για τους μεταπτυ-
χιακούς φοιτητές (που δεν έχουν υπαχθεί σε δωρεάν 
φοίτηση (υποτροφία) ορίζεται στις τέσσερις χιλιάδες και 
πεντακόσια (4.500) ευρώ, ήτοι χίλια πεντακόσια ευρώ 
ανά εξάμηνο.

Άρθρο 12
Διαχείριση

α) Η διαχείριση των εσόδων των Π.Μ.Σ. γίνεται από τον 
Ε.Λ.Κ.Ε. και κατανέμεται κατά εβδομήντα τοις εκατό (70%) 
για κάλυψη λειτουργικών εξόδων του προγράμματος, ήτοι 
δαπάνες διδασκαλίας, διοικητικής και τεχνικής υποστήρι-
ξης, μετακινήσεων, εξοπλισμού, λογισμικού, αναλώσιμων, 
χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και 
λοιπές δαπάνες (οι δαπάνες αποζημίωσης του τακτικού 
διδακτικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού των 
Ιδρυμάτων αφορά σε εργασία που υπερβαίνει τις κατά 
νόμο υποχρεώσεις τους) και κατά τριάντα τοις εκατό (30%) 
για κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Ιδρύματος, με προ-
τεραιότητα στην κάλυψη των αναγκών των Π.Μ.Σ. που 
λειτουργούν χωρίς τέλη φοίτησης.

β) Ο προϋπολογισμός του ΠΜΣ διατηρείται ίδιος ανά 
έτος για την πενταετία.

γ) Αν ο αριθμός των φοιτητών/τριών δεν είναι ο ανα-
μενόμενος για να υλοποιηθεί ο προτεινόμενος προϋπο-
λογισμός θα τροποποιηθεί πλην των τελών φοίτησης.

Άρθρο 13
Μεταβατικές Διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 16 Ιουλίου 2021

Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΪΣΗΣ 

Αριθμ. ΔΦ 10.1/12286 (3)
   Καθορισμός Γνωστικού Αντικειμένου μέλους 

Ε.ΔΙ.Π. του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Έ  χοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπι-

στημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευ-
ση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και 
λοιπές διατάξεις» (Α΄ 70) και ειδικότερα των άρθρων 2, 7 
και 9 αυτού και της παρ. 7 του άρθρου 27 του ν. 4386/
2016 (Α΄83).

2. Την υπό στοιχεία 19407/Z1/11-2-2020  υπουργική 
απόφαση (Υ.Ο.Δ.Δ. 106) «Συγκρότηση της Διοικούσας 
Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος».

3. Την υπ’αρ. 87488/Ζ2-7-7-2020 απόφαση του Υπουρ-
γού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύθηκε 
στο (Γ΄ 1169) σχετικά με την ένταξη της Ασδρέ Αικατε-
ρίνης του Γεωργίου σε θέση κλάδου Ε.ΔΙ.Π ειδικότητας 
ΠΕ86.

4.Την υπό στοιχεία ΜΠΗΣ Φ11.1/1735-9/11/2020 αίτη-
ση της Ασδρέ Αικατερίνης, μέλους κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π. του 
Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών 
Συστημάτων της Σχολής Μηχανικών, περί καθορισμού 
του γνωστικού αντικειμένου του.

5. Το υπ’ αρ. 21/12-11-2020 (θέμα 6ο) απόσπασμα 
πρακτικού συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος 
Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημά-
των με έδρα τη Θεσσαλονίκη, της Σχολής Μηχανικών, 
σχετικά με τον καθορισμό του γνωστικού αντικειμένου, 
της κα Ασδρέ Αικατερίνης.

6. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού, 
διαπιστώνουμε:

ότι το γνωστικό αντικείμενο της Ασδρέ Αικατερίνης 
του Γεωργίου, μέλους Εργαστηριακού Διδακτικού Προ-
σωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) κατηγορίας ΠΕ 86 Πληροφορικής με 
Α΄ Βαθμό του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και 
Ηλεκτρονικών Συστημάτων της Σχολής Μηχανικών, του 
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος καθορίζεται ως 
εξής: «Θεωρία πολυπλοκότητας αλγορίθμων τέλειων 
γραφημάτων».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 16 Ιουλίου 2021

Ο Πρόεδρος 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΪΣΗΣ   
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*02034662907210008*

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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