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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο «Φαρμακευτική Τεχνολογία»
του Τμήματος Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης.

2

Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο «Νεότερες μέθοδοι και τεχνολογίες στην θεραπευτική αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη» του Τμήματος Ιατρικής της
Σχολής Επιστημών Υγείας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

3

Έγκριση αιτήσεων μετατροπής θέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

4

Μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του Γεωργίου Μαρκάκη του Ιωάννη, μέλους Δ.Ε.Π. Καθηγητή Α’ βαθμίδας σε μόνιμη οργανική.

5

Μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του Βασιλείου Ζαφειρόπουλου του Θεοδώρου, μέλους
Δ.Ε.Π. Καθηγητή Α’ βαθμίδας σε μόνιμη οργανική.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 843
(1)
Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο «Φαρμακευτική Τεχνολογία»
του Τμήματος Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(Συνεδρίαση 3000/29 και 30-8-2019)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α') «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις
για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως του άρθρου 32.
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2. Τις διατάξεις των άρθρων 19 (παρ. 7) του ν. 4521/2018
(Α΄ 38) και 17 (παρ. γ) του ν. 4559/2018 (Α΄ 142).
3. Την υπουργική απόφαση με αριθμό 216772/Ζ1/
8-12-2017 (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12-12-2017): «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και
της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».
4. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό: 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), και γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22-12-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα
μεταπτυχιακών σπουδών», δ) 22879/Ζ1/9-2-2018 «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), ε) 26407/
Ζ1/15-2-2018 «Ίδρυση -Επανίδρυση ΠΜΣ σε εφαρμογή
των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), και στ) 45070/
Ζ1/19-3-2018 «Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4521/2018
(Α΄ 38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες
διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14
και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα
διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Την προηγούμενη απόφαση της Συγκλήτου του Α.Π.Θ.
με αριθμό 25206/5-6-2018 (ΦΕΚ 2372/τ.Β΄/21-6-2018)
σχετικά με την ίδρυση του ΠΜΣ με τίτλο: «Φαρμακευτική
Τεχνολογία».
7. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με
αριθμό 541/27-05-2019).
8. Τη θετική εισήγηση με αριθμό 5/27-08-2019 της
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών (συνεδρίαση με
αριθμό 16/22-8-2019).
9. Την 108075/Ζ1/3-7-2016 (ΦΕΚ 432/Υ.Ο.Δ.Δ./5-7-2019)
διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για την εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4)
Αντιπρυτάνεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διορισμό του Πρύτανη του Αριστοτελείου
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Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με θητεία τριών (3) ετών,
από 01-9-2019 έως 31-8-2022.
10. Ότι από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη ποσού 3.000,00 € ετησίως στον προϋπολογισμό του
Υ.ΠΑΙ.Θ. (ΚΑΕ 2421 του ειδικού φορέα 19-250 του προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ.), αποφασίζουμε:
Την επανίδρυση και λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος
2019-2020 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Τμήματος Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών
Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
με τίτλο: «Φαρμακευτική Τεχνολογία», ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ επανιδρύει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό
έτος 2019-2020, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
με τίτλο: «Φαρμακευτική Τεχνολογία», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/
2017 (Α΄ 114) και του άρθρου 17 του ν. 4559/2018 (Α'
142).
Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η προαγωγή της επιστήμης και
έρευνας στο γνωστικό πεδίο της «Φαρμακευτικής Τεχνολογίας». Στο γνωστικό πεδίο περιλαμβάνονται η μελέτη
φυσικοχημικών χαρακτηριστικών, διερεύνηση νέων θεωριών κατανόησης και ερμηνείας ιδιοτήτων φαρμακευτικών ουσιών και εκδόχων καθώς και μελέτη και ανάπτυξη νέων φαρμακο-τεχνικών διεργασιών αρχών και
αναλυτικών μεθόδων που προάγουν την ανάπτυξη της
Φαρμακευτικής Τεχνολογίας και Ανάλυσης.
Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή γνώσεων ώστε να
επεκταθεί και να εμβαθύνει το επιστημονικό υπόβαθρο
στο πεδίο της Φαρμακευτικής Τεχνολογίας και συγκεκριμένα της ανάπτυξης νέων φαρμακευτικών μορφών
καλύτερης απορρόφησης και αποτελεσματικότητας,
βελτιωμένης στόχευσης, λιγότερων παρενεργειών και
μικρότερου κόστους παραγωγής.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Φαρμακευτική Τεχνολογία».
Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί
για την παρακολούθηση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι:
1. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της
ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Ειδικότερα, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Φαρμακευτικής, Χημικών Μηχανικών, Χημείας, Φυσικής, Ιατρικής, Τεχνολογίας Τροφίμων ή συναφών Τμημάτων,
προερχόμενοι από Πανεπιστήμια της ημεδαπής ή από
αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια της αλλοδαπής και Τμημάτων ΑΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
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Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε
φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου
από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από
το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα
με το ν. 3328/2005 (Α' 80).
2. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.,
εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34, μπορούν να εγγραφούν
ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ' έτος ανά Π.Μ.Σ., που
οργανώνεται σε Τμήματα του Ιδρύματος που υπηρετούν,
το οποίο είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο
που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια σπουδών
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τέσσερα
(4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
Άρθρο 6
Πιστωτικές ΜονάδεςΓλώσσα Διεξαγωγής του Προγράμματος
Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι 120.
Η γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος και η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας είναι η Ελληνική.
Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ'
ανώτατο όριο στους δέκα (10) μεταπτυχια-κούς/ές φοιτητές/τριες ετησίως.
Επιπλέον του αριθμού εισακτέων γίνονται δεκτοί Στρατιωτικοί Φαρμακοποιοί ως υπεράριθμοι.
Ο τρόπος επιλογής εισακτέων, η διαδικασία και τα
κριτήρια επιλογής, καθορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο οποίος έχει εγκριθεί από τη
Σύγκλητο του ΑΠΘ (συνεδρίαση με αριθμό 3000/29 και
30-8-2018) και αναφέρονται στην προκήρυξη.
Άρθρο 8
Προσωπικό
Για την υλοποίηση του ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη
ΔΕΠ του Τμήματος Φαρμακευτικής του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς και μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ΑΠΘ ή άλλων Πανεπιστημίων της
ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων και
επισκέπτες διδάσκοντες (καταξιωμένοι επιστήμονες, ή
επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους) από την ημεδαπή
και την αλλοδαπή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
36 του ν. 4485/2017 (Α΄/14).
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθεί ο χώρος του Τομέα Φαρμακευτικής Τεχνολογίας ο οποίος
στεγάζεται στον 2° όροφο του κτιρίου Βιολογικών Επιστημών και διαθέτει βιβλιοθήκες, σύνδεση με ηλεκτρο-
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νικές πηγές και τράπεζες δεδομένων, εργαστήρια, κτιριακές υποδομές και όργανα σε χώρους του τομέα και σε
συνεργασία με το τμήμα Χημείας του ΑΠΘ έχει πρόσβαση σε φασματογράφο πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού,
που μπορούν να υποστηρίξουν την εκπαιδευτική διαδικασία του ΠΜΣ αλλά και την ερευνητική στο πλαίσιο της
εκπόνησης της ερευνητικής διπλωματικής εργασίας.
Η διδασκαλία των μαθημάτων θα γίνεται στην αίθουσα Σεμιναρίων του 2ου ορόφου κτιρίου Βιολογικών Επιστημών
που διαθέτει ο Τομέας ενώ η διοικητική υποστήριξη θα παρέχεται από την Γραμματεία του Τμήματος.
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.
Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας-Τέλη Φοίτησης
Αναλυτικός προϋπολογισμός λειτουργίας κατ' έτος και για πέντε (5) συνεχή έτη, συμπεριλαμβανομένου του αναλυτικού λειτουργικού κόστους του ΠΜΣ, τις πηγές χρηματοδότησής του και τους εν γένει πόρους της λειτουργίας
του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 και 37 του ν. 4485/2017.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ (σε €)

2019-2020

2020- 2021

2021- 2022

2022-2013

2023-2024

ΣΥΝΟΛΟ

Δαπάνες εξοπλισμού
και δαπάνες λογισμικού

1.500,00

1.500,00

1. 500,00

1.500,00

1.500,00

7.500, 00

Δαπάνες αναλωσίμων

1.500,00

1.500,00

1. 500,00

1.500,00

1.500,00

7.500, 00

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΩΝ

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

15.000,00

Το παραπάνω κόστος λειτουργίας θα καλύπτεται από χρηματοδότηση από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων (ΚΑΕ 2421 του ειδικού φορέα 19-250 του προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ.) καθώς και πόρους από
ερευνητικά προγράμματα.
Δεν προβλέπονται τέλη φοίτησης.
Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον οικείο Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 10 Σεπτεμβρίου 2019
Ο Πρύτανης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
Ι

Αριθμ. 842
(2)
Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο «Νεότερες μέθοδοι και τεχνολογίες στην θεραπευτική αντιμετώπιση του
Σακχαρώδη Διαβήτη» του Τμήματος Ιατρικής της
Σχολής Επιστημών Υγείας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(Συνεδρίαση 3000/29 και 30-8-2019)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α') «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις
για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως του άρθρου 32.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 19 (παρ. 7) του ν. 4521/2018
(Α΄ 38) και 17 (παρ. γ) του ν. 4559/2018 (Α΄ 142).
3. Την υπουργική απόφαση με αριθμό 216772/Ζ1/
8-12-2017 (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12-12-2017): «Τρόπος κατάρ-

τισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και
της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».
4. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό: 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 «Διευκρινήσεις
σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017
(Α' 114), και γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22-12-2017
«Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για
θέματα μεταπτυχιακών σπουδών», δ) 22879/Ζ1/9-2-2018
«Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114),
ε) 26407/Ζ1/15-2-2018 «Ίδρυση - Επανίδρυση ΠΜΣ σε
εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), και
στ) 45070/Ζ1/19-3-2018 «Κοινοποίηση διατάξεων του
ν. 4521/2018 (Α' 38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής και άλλες διατάξεις».
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5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα
14 και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό
35/16-04-2019).
7. Τη θετική εισήγηση με αριθμό 24361/12-06-2019
της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών (συνεδρίαση
με αριθμό 14/5-6-2019).
8. Την με αριθμό 108843/Ζ1/4-7-2019 απόφαση του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σχετικά
με την: «Αναπομπή Αποφάσεων ίδρυσης Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών, σε εφαρμογή των διατάξεων
του άρθρου 32 του ν. 4485/17 (Α΄ 114)».
9. Τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017
(Α΄ 114) και ειδικότερα του τελευταίου εδαφίου: «Αν
ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων δεν
αναπέμψει μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30)
ημερών από την επομένη της κοινοποίησης σε αυτόν,
ο Πρύτανης δημοσιεύει την απόφαση της Συγκλήτου
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ενημερώνει
ταυτοχρόνως τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, προκειμένου η απόφαση της ίδρυσης να
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.
10.Τη με αριθμό 108075/Ζ1/3-7-2016 (ΦΕΚ 432/Υ.Ο.Δ.Δ./
5-7-2019) διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας
και Θρησκευμάτων για την εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διορισμό του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με θητεία τριών
(3) ετών, από 01-9-2019 έως 31-8-2022.
11. Το γεγονός ότι έχει παρέλθει η αποκλειστική προθεσμία των τριάντα ημερών (30) από την επομένη κοινοποίησης σε αυτόν (ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής
24-7-2019)
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού ή του Προϋπολογισμού του ΑΠΘ, αποφασίζουμε:
Την ίδρυση και λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος
2019-2020 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη με τίτλο:
«Νεότερες μέθοδοι και τεχνολογίες στην θεραπευτική
αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη», ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του
ΑΠΘ ιδρύει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 20192020, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο:
«Νεότερες μέθοδοι και τεχνολογίες στην θεραπευτική
αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη», σύμφωνα με
τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του
ν. 4485/2017 (Α΄ 114) και του άρθρου 17 του ν. 4559/2018
(Α' 142).
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Άρθρο 2
Γνωστικό Αντικείμενο - Σκοπός
Αντικείμενο του Π.Μ.Σ «Νεότερες μέθοδοι και τεχνολογίες στην θεραπευτική αντιμετώπιση του Σακχαρώδη
Διαβήτη» του Τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ. είναι η Εκπαίδευση των επαγγελματιών Υγείας στην αντιμετώπιση οξέων και ειδικών καταστάσεων σε ασθενείς με ΣΔ,
καθώς και στην αντιμετώπιση δυσρύθμιστων ασθενών
με ΣΔ και ασθενών με επιπλοκές ΣΔ. Επιπλέον, αποσκοπούν στην συστηματική εκπαίδευση των επαγγελματιών
Υγείας στην σύγχρονη τεχνολογία του ΣΔ. Ταυτόχρονα,
η Κλινική άσκηση στα εξειδικευμένα Ιατρεία ΣΔ του Διαβητολογικού Κέντρου, αποσκοπεί στην εκπαίδευση στην
κλινική εξέταση, στην αξιολόγηση των εργαστηριακών
εξετάσεων, στην διάγνωση, στην κατάστρωση διαιτολογίων και στην θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών
με ΣΔ. Οι φοιτητές θα εκπαιδευτούν στη χρήση εντατικού σχήματος ινσουλινοθεραπείας, αντλιών ινσουλίνης
και νεότερης τεχνολογίας. Τέλος, τα μαθήματα αποσκοπούν στην εκπαίδευση των επαγγελματιών Υγείας, ώστε
να εκπαιδεύουν επαρκώς τους ασθενείς με ΣΔ.
Σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στο
επιστημονικό πεδίο του ΣΔ αλλά και ο εφοδιασμός των
μεταπτυχιακών φοιτητών με εξειδικευμένες γνώσεις σε
αυτά, με στόχο την πληρέστερη προετοιμασία τους για
μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο: «Νεότερες μέθοδοι και τεχνολογίες στην θεραπευτική αντιμετώπιση του Σακχαρώδη
Διαβήτη»
Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Σχολών Επιστημών Υγείας: Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Νοσηλευτικής καθώς και άλλοι
Επιστήμονες Υγείας (όπως, Επισκέπτες Υγείας, Εργοθεραπευτές, Ιατρικοί Επισκέπτες, Φυσικοθεραπευτές) και
άλλων συναφών Τμημάτων Α.Ε.Ι. (Διατροφολογίας- Διατροφής) της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων
ιδρυμάτων της αλλοδαπής
Υποψήφιοι μπορούν να είναι και τελειόφοιτοι φοιτητές, οι οποίοι θα έχουν περατώσει επιτυχώς τις προπτυχιακές τους σπουδές πριν από τη λήξη των εγγραφών και
θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο ΠΜΣ.
Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου
της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017 μπορούν να
εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ' έτος, αρκεί να υπηρετεί σε οικεία Τμήματα του Ιδρύματος όπου
οργανώνεται το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια σπουδών
Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. «Νεότερες
μέθοδοι και τεχνολογίες στην θεραπευτική αντιμετώ-
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πιση του Σακχαρώδη Διαβήτη» του Τμήματος Ιατρικής
του Α.Π.Θ. ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
Άρθρο 6
Πιστωτικές ΜονάδεςΓλώσσα Διεξαγωγής του Προγράμματος
Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που
απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι εκατόν είκοσι (120)
πιστωτικές μονάδες (ECTS):
Η Γλώσσα Διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. «Νεότερες μέθοδοι και τεχνολογίες στην θεραπευτική αντιμετώπιση του
Σακχαρώδη Διαβήτη» είναι η Ελληνική.
Το πρόγραμμα μαθημάτων του Π.Μ.Σ. «Νεότερες μέθοδοι και τεχνολογίες στην θεραπευτική αντιμετώπιση
του Σακχαρώδη Διαβήτη» περιλαμβάνει τα παρακάτω:
α) παρακολούθηση μαθημάτων (Α' και Β' Εξάμηνο),
β) κλινική άσκηση (Γ' Εξάμηνο), γ) Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας η έναρξη της οποίας
προβλέπεται στο Δ' εξάμηνο.
Η συγγραφή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας μπορεί να πραγματοποιηθεί και στην Αγγλική
γλώσσα μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής
(Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. «Νεότερες μέθοδοι και τεχνολογίες στην
θεραπευτική αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη»
και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής.
Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο ετήσιος αριθμός εισακτέων ορίζεται κατά ανώτατο
όριο σε σαράντα (40) με δυνατότητα τροποποίησης του
αριθμού, μετά από απόφαση της Συγκλήτου και δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ανάλογα με τις
αιτήσεις των υποψηφίων και τις δυνατότητες του ΠΜΣ.
Ο ακριβής αριθμός εισακτέων εντός του ορίου των σαράντα (40) εισακτέων καθορίζεται κάθε χρόνο από τη
Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής. Σε περίπτωση ισοβαθμίας εισάγονται επιπλέον και όλοι οι ισοβαθμήσαντες
υποψήφιοι.
Ο τρόπος επιλογής των εισακτέων, η διαδικασία και τα
κριτήρια επιλογής, καθορίζονται στον οικείο Κανονισμό
Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο οποίος έχει εγκριθεί από τη
Σύγκλητο του ΑΠΘ (συνεδρίαση με αριθμό 3000/29 και
30-8-2019) και αναφέρονται στην προκήρυξη.
Άρθρο 8
Προσωπικό
Για την υλοποίηση του ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη
ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς και μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες
κατηγορίες διδασκόντων και επισκέπτες διδάσκοντες (καταξιωμένοι επιστήμονες, επιστήμονες αναγνωρισμένου
κύρους) από την ημεδαπή και την αλλοδαπή σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του ν. 4485/2017 (Α΄/14).
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. στη «Νεότερες μέθοδοι
και τεχνολογίες στην θεραπευτική αντιμετώπιση του
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Σακχαρώδη Διαβήτη» θα χρησιμοποιηθεί η υλικοτεχνική
υποδομή του Τμήματος Ιατρικής (αίθουσες διδασκαλίας,
εποπτικά μέσα, Η/Υ) ή ανάλογες εκπαιδευτικές υποδομές
του ΑΠΘ, οι οποίες περιλαμβάνουν χώρους διδασκαλίας,
κατάλληλα εξοπλισμένους με σύγχρονα μέσα διδασκαλίας και ηλεκτρονικούς υπολογιστές, βιβλιοθήκες και
εργαστήρια με ειδικό εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας
καθώς επίσης και η εργαστηριακή υποδομή Κλινικών και
Εργαστηρίων του Τμήματος Ιατρικής. Η Κλινική Άσκηση
θα πραγματοποιηθεί στο Διαβητολογικό Κέντρο της Α'
Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης.
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος
2019-2020 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.
Άρθρο 11
Τέλη Φοίτησης
Τα τέλη φοίτησης για την λειτουργία του Π.Μ.Σ. «Νεότερες μέθοδοι και τεχνολογίες στην θεραπευτική αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη» ανέρχονται στο ποσό
των 5.000,00 € για τον κύκλο σπουδών των τεσσάρων
εξαμήνων.
Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση,
θα ρυθμίζονται από τον οικείο Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως
Θεσσαλονίκη, 10 Σεπτεμβρίου 2019
Ο Πρύτανης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
Ι

Αριθμ. απόφ. 41
(3)
Έγκριση αιτήσεων μετατροπής θέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ TOΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
(Συνεδρίαση 155η)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 13/2000 Ίδρυση Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΦΕΚ 12/Α΄/1-2-2000) όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4485/
2017 (Α' 114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», οι οποίες αναφέρονται στις αρμοδιότητες της
Συγκλήτου.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 9 «Σχολές, Τμήματα, Τομείς», 10 «Ίδρυση και μεταβολές Σχολής, Τμήματος και
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Τομέα», 11 «Αυτοδυναμία Τμημάτων και Σχολών», 12
«Όργανα του Ιδρύματος», 13 «Σύγκλητος», 14 «Πρυτανικό Συμβούλιο», 15 «Πρύτανης-Αντιπρυτάνεις», 19 «Κοσμήτορας», 23 «Πρόεδρος Τμήματος», 24 «Όργανα μη
αυτοδύναμων Τμημάτων», 84 «Τελικές και μεταβατικές
διατάξεις Κεφαλαίων Α' έως Ε'» του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 114/
4-8-2017).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ
70/Α΄/7-5-2019) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Λοιπές Διατάξεις
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
5. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων μελών ΔΕΠ, οι
οποίες υποβλήθηκαν σε χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/
Α΄/7.5.2019), αποφασίζει:
Τη μετατροπή των προσωποπαγών θέσεων μελών
Δ.Ε.Π. (Αναπληρωτών Καθηγητών και Επίκουρων Καθηγητών) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σε οργανικές
θέσεις της ίδιας βαθμίδας.
Οι Αναπληρωτές Καθηγητές των οποίων οι θέσεις μετατρέπονται σε οργανικές θέσεις της ίδιας βαθμίδας είναι οι:
1. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ, τμήμα
Γεωπονίας, της Σχολής Γεωπονίας και Τροφίμων του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
2. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, τμήμα
Γεωπονίας, της Σχολής Γεωπονίας και Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
3. ΒΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝ, τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
4. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ, τμήμα
Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
5. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, τμήμα
Γεωπονίας, της Σχολής Γεωπονίας και Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
6. ΚΑΚΑΒΑΣ ΠΑΠΑΝΙΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ,
τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
7. ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΚΟΣΜΑ, τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών της Σχολής Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
8. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΜΑΡΚΟΥ, τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Σχολή Οικονομίας και Τεχνολογίας
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
9. ΚΙΤΣΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ, τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της
Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
10. ΚΟΝΤΟΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ - ΠΗΝΕΛΟΠΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ,
τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
11. ΚΟΤΣΙΛΙΕΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ,
τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών της
Σχολής Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
12. ΚΩΤΣΙΡΑΣ ΑΝΑΤΣΤΑΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ, τμήμα Γεωπονίας, της Σχολής Γεωπονίας και Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
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13. MAPINΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, τμήμα
Πολιτικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
14. ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, τμήμα
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, της Σχολής Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
15. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
16. ΠΑΠΑΔΕΛΛΗ ΜΑΡΙΝΑ του ΑΙΣΩΝΑ, τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, της Σχολής Γεωπονίας και
Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
17. ΠΑΠΑΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ, τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
18. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, τμήμα
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
19. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, τμήμα Γεωπονίας, της Σχολής Γεωπονίας και Τροφίμων του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
20. ΠΟΛΥΖΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΛΙΒΕΡΙΟΥ, τμήμα
Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
21. ΣΚΟΥΡΑΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
22. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ,
τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, της Σχολής
Γεωπονίας και Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
23. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, τμήμα
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, της Σχολής Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
24. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ, τμήμα
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών της Σχολής
Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
25. ΤΖΗΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της
Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
26. ΤΖΙΡΤΖΙΛΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΡΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
27. ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, τμήμα
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
28. ΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, τμήμα
Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
Οι Επίκουροι Καθηγητές των οποίων οι θέσεις μετατρέπονται σε οργανικές θέσεις της ίδιας βαθμίδας είναι οι:
1. ΑΛΕΦΡΑΓΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝ, τμήμα
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
2. ΔΑΡΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ, τμήμα Γεωπονίας, της Σχολής Γεωπονίας και Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
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3. ΔΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΚΛΕΟΜΕΝΗ, τμήμα Γεωπονίας, της Σχολής Γεωπονίας και Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
4. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, τμήμα
Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
5. ΚΑΜΒΥΣΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
6. ΚΑΡΤΣΩΝΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,
τμήμα Γεωπονίας, της Σχολής Γεωπονίας και Τροφίμων
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
7. ΔΟΥΣΜΠΗ - ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
8. ΚΟΥΤΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, τμήμα
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
9. ΛΙΑΠΕΡΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Σχολή Οικονομίας και Τεχνολογίας
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
10. ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ,
τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Σχολή Οικονομίας και
Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
11. ΡΟΥΜΠΙΕΝ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, τμήμα
Πολιτικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Τρίπολη, 26 Ιουλίου 2019
Ο Πρύτανης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ
Ι

Αριθμ. 3212/Φ30.2
(4)
Μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του Γεωργίου Μαρκάκη του Ιωάννη, μέλους Δ.Ε.Π. Καθηγητή Α' βαθμίδας σε μόνιμη οργανική.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ.Α΄/
7-5-2019) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία,
Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» και κυρίως τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 4 περ. β'.
2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄/
6-9-2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας
των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως ισχύει σήμερα.
3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/
4-8-2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
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4. Τη με αριθμ. Φ12/87367/Ζ2/31-05-2019 υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 334/τ.Υ.Ο.Δ.Δ.) «Συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής για τη μετατροπή της προσωποπαγούς
θέσης των Καθηγητών Α' βαθμίδας σε μόνιμη οργανική
θέση της ίδιας βαθμίδας του Ελληνικού Μεσογειακού
Πανεπιστημίου».
5. Το με αριθμ. 1/12-07-2019 πρακτικό Συνεδρίασης
της πενταμελούς επιτροπής κρίσης με το οποίο εγκρίθηκε η αίτηση του Γεωργίου Μαρκάκη Καθηγητή Α' βαθμίδας του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας για μετατροπή
της προσωποπαγούς θέσης του σε μόνιμη οργανική της
ίδιας βαθμίδας.
6. Το γεγονός ότι η απόφαση της πενταμελούς επιτροπής κρίσης υποβλήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας
και Θρησκευμάτων στις 19-08-2019 (αριθμ. 128786/Ζ2/
19-08-2019) για έλεγχο νομιμότητας και θεωρείται εγκεκριμένη εφόσον δεν αναπέμφθηκε εντός δεκαημέρου
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπερίπτωση ββ' της
περ. β' της παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/
τ.Α΄/07-05-2019).
7.Τη με αριθμ. 206997/Ζ1/27-11-2017 πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 633/
τ.Υ.Ο.Δ.Δ/30-11-2017) με την οποία διαπιστώθηκε η
εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του
ΤΕΙ Κρήτης, αποφασίζουμε:
τη μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του Γεωργίου Μαρκάκη του Ιωάννη, μέλους του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Καθηγητή Α' βαθμίδας του
Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας, της Σχολής Επιστημών
Υγείας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, σε
μόνιμη οργανική θέση της ίδιας βαθμίδας, αναδρομικά
από 07-05-2019 (ημερομηνία ίδρυσης του Πανεπιστημίου), σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 28 παρ. 4,
περ. β' του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ.Α΄/7-5-2019).
Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ηράκλειο, 5 Σεπτεμβρίου 2019
Ο Πρύτανης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 3213/Φ30.2
(5)
Μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του Βασιλείου Ζαφειρόπουλου του Θεοδώρου, μέλους
Δ.Ε.Π. Καθηγητή Α' βαθμίδας σε μόνιμη οργανική.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ.Α΄/
7-5-2019) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία,
Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» και κυρίως τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 4 περ. β'.
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2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄/
6-9-2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας
των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως ισχύει σήμερα.
3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/
4-8-2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
4. Τη με αριθμ. Φ12/87367/Ζ2/31-05-2019 υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 334/τ.Υ.Ο.Δ.Δ.) «Συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής για τη μετατροπή της προσωποπαγούς
θέσης των Καθηγητών Α' βαθμίδας σε μόνιμη οργανική
θέση της ίδιας βαθμίδας του Ελληνικού Μεσογειακού
Πανεπιστημίου».
5. Το με αριθμ. 1/12-07-2019 πρακτικό Συνεδρίασης
της πενταμελούς επιτροπής κρίσης με το οποίο εγκρίθηκε η αίτηση του Βασιλείου Ζαφειρόπουλου Καθηγητή
Α' βαθμίδας του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και
Διαιτολογίας για μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης
του σε μόνιμη οργανική της ίδιας βαθμίδας.
6. Το γεγονός ότι η απόφαση της πενταμελούς επιτροπής κρίσης υποβλήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας
και Θρησκευμάτων στις 19-08-2019 (αριθμ. 128786/Ζ2/
19-08-2019) για έλεγχο νομιμότητας και θεωρείται εγκεκριμένη εφόσον δεν αναπέμφθηκε εντός δεκαημέρου
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπερίπτωση ββ'

Τεύχος B’ 3503/19.09.2019

της περ. β' της παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 4610/2019
(ΦΕΚ 70/τ.Α΄/07-05-2019).
7. Τη με αριθμ. 206997/Ζ1/27-11-2017 πράξη του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ
633/τ.Υ.Ο.Δ.Δ/30-11-2017) με την οποία διαπιστώθηκε η
εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του
ΤΕΙ Κρήτης, αποφασίζουμε:
τη μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του Βασιλείου Ζαφειρόπουλου του Θεοδώρου, μέλους του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Καθηγητή
Α' βαθμίδας του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και
Διαιτολογίας, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, σε μόνιμη οργανική
θέση της ίδιας βαθμίδας, αναδρομικά από 07-05-2019
(ημερομηνία ίδρυσης του Πανεπιστημίου), σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 28 παρ. 4, περ. β' του
ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ.Α΄/7-5-2019).
Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ηράκλειο, 5 Σεπτεμβρίου 2019
Ο Πρύτανης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr

*02035031909190008*

