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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ανακατανομή, σε εργασιακή σχέση, κενών οργα-
νικών θέσεων μόνιμου προσωπικού της Γενικής 
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δη-
μόσιας Διοίκησης.

2 Τροποποίηση του Κανονισμού του Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, με τίτλο «Φρο-
ντίδα στο Σακχαρώδη Διαβήτη», του Τμήματος 
Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 40779 ΕΞ 2021 (1)
   Ανακατανομή, σε εργασιακή σχέση, κενών οργα-

νικών θέσεων μόνιμου προσωπικού της Γενικής 

Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δη-

μόσιας Διοίκησης.

  ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 «Επιτε-

λικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κε-
ντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

β) Του άρθρου 20 του ν. 4829/2021 «Ενίσχυση διαφά-
νειας και λογοδοσίας σε θεσμικούς φορείς της Πολιτείας, 
αποκατάσταση της ακεραιότητας του Ενιαίου Συστήμα-
τος Κινητικότητας και λοιπές διατάξεις» (Α’ 166).

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

δ) Της περ. ε) της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν-
σωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

ε) Των άρθρων 76 και 77 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή 
Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθε-

σία της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 
2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση 
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και 
άλλες διατάξεις (Α’ 184).

στ) Της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό 
Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 131).

ζ) Του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσω-
τερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συ-
νταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» 
(Α’ 134).

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

θ) Του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).

2. α) Την υπό στοιχεία 7959 ΕΞ 2020/31.03.2020 από-
φαση του Υπουργού Επικρατείας «Διορισμός Υπηρεσι-
ακού Γραμματέα στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνη-
σης» (Υ.Ο.Δ.Δ. 241).

β) Την υπ’ αρ. 19232/20.03.2020 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών, με την οποία διορίστηκε η Γεωργία 
Βαλατσού του Αθανασίου στη θέση της Υπηρεσιακής 
Γραμματέως του Υπουργείου Εσωτερικών (Υ.Ο.Δ.Δ. 221).

3. Την υπό στοιχεία 10268 ΕΞ 2020/20 «Κατανομή θέ-
σεων προσωπικού ανά εργασιακή σχέση, κατηγορία/
βαθμίδα και κλάδο/ειδικότητα στις οργανικές μονάδες 
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β΄ 1636).

4. Την υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/865/οικ.18073/ 
21.9.2021 εγκύκλιο «Κατάργηση διατάξεων κατά παρέκ-
κλιση του ΕΣΚ (ν. 4440/2016) - Μεταβατικές διατάξεις του 
ν. 4829/2021» (Α’ 166) (ΑΔΑ: Ω58Ο46ΜΤΛ6-63Γ).

5. Το υπό στοιχεία 39803 ΕΞ 2021/9-11-2021 έγγραφο 
του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων 
Δημόσιας Διοίκησης «Ανακατανομή θέσεων προσωπι-
κού στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημά-
των Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.)».

6. Την υπό στοιχεία 39980 ΕΞ 2021/10-11-2021 εισή-
γηση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικο-
νομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

7. Την ανάγκη ανακατανομής, σε εργασιακή σχέση, 
τριών (3) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού 
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της ΓΓΠΣΔΔ, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία 
μετάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του 
ν. 4829/2021, ισάριθμων αποσπασμένων στην ΓΓΠΣΔΔ 
υπαλλήλων.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Ανακατανέμουμε (μέσω της σύστασης-κατάργησης 
θέσεων), σε εργασιακή σχέση, τρεις (3) κενές οργανικές 
θέσεις μόνιμου προσωπικού της Γενικής Γραμματείας 
Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης 
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπως αυ-
τές προσδιορίζονται στα άρθρα 50-52 του π.δ. 40/2020, 
ως εξής:

1. Η κενή οργανική θέση του κλάδου ΔΕ Προσωπικού 
Η/Υ Δημοσίου Δικαίου μετατρέπεται σε ΙΔΑΧ, αντίστοι-
χης εκπαιδευτικής βαθμίδας και ειδικότητας.

2. Η κενή οργανική θέση του κλάδου ΔΕ Οδηγών Δη-
μοσίου Δικαίου μετατρέπεται σε ΙΔΑΧ, αντίστοιχης εκ-
παιδευτικής βαθμίδας και ειδικότητας.

3. Η κενή οργανική θέση του κλάδου ΔΕ Διοικητικών 
Γραμματέων Δημοσίου Δικαίου μετατρέπεται σε ΙΔΑΧ, 
αντίστοιχης εκπαιδευτικής βαθμίδας και ειδικότητας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2021

ΟΙ Υπηρεσιακοί Γραμματείς των Υπουργείων

Εσωτερικών Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΛΑΤΣΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ι

      Αριθμ. ΔΦ 15/20906 (2)
Τροποποίηση του Κανονισμού του Προγράμμα-

τος Μεταπτυχιακών Σπουδών, με τίτλο «Φρο-

ντίδα στο Σακχαρώδη Διαβήτη», του Τμήματος 

Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας 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 ειδικότερα το 
άρθρο 2, το άρθρο 31, το άρθρο 85 και το άρθρο 88.

3. Τις υπουργικές αποφάσεις υπό στοιχεία: α) 216772/
Ζ1/8-12-2017 «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προ-
ϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας 
των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β’ 4334) 
και β) 131757/Ζ1/2-8-2018 «Ρύθμιση θεμάτων απαλλα-

γής από τα τέλη φοίτησης Προγραμμάτων Μεταπτυχια-
κών Σπουδών των Ελληνικών ΑΕΙ» (Β’ 3387).

4. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία: 
α) 163204/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των δι-
ατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114) για θέματα μεταπτυχι-
ακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών - 
Λοιπά θέματα», β) 203446/Ζ1/22-11-2017 «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 διατά-
ξεων του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α’ 38).

5. Την απόφαση έγκρισης του Εσωτερικού Κανονισμού 
του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Β’ 4889).

6. Την υπό στοιχεία ΔΦ 15/5536/006-09-2019 απόφα-
ση της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε. ««Έγκριση 
επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο: «Φροντίδα στο Σακχαρώδη Διαβήτη - Diabetes 
Mellitus Care»», του Τμήματος Νοσηλευτικής, της Σχολής 
Επιστημών Υγείας, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελ-
λάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) (Β’ 3506).

7. Την υπό στοιχεία ΔΦ 15/11357/21-07-2020 πράξη 
του Προέδρου του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλά-
δος με θέμα «Έγκριση Κανονισμού του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Φροντίδα στο Σακ-
χαρώδη Διαβήτη-Diabetes Mellitus Care», του Τμήματος 
Νοσηλευτικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας, του Διε-
θνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος» που δημοσιεύθηκε 
στο Β’ 3305/2020, (απόφαση Διοικούσας Επιτροπής υπό 
στοιχεία 19/17-06-2021 θέμα 25Α).

8. Την υπό στοιχεία ΔΦ15/11054/28-06-2021 πράξη 
ανασύστασης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του ΔΙ.ΠΑ.Ε. (ΑΔΑ: ΨΠΗ646ΨΖ3Π-ΕΘΡ).

9. Την υπ’ αρ. 16/01-09-2021 (θέμα 9.1 Τροποποίηση 
του Κανονισμού Σπουδών του Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Φροντίδα στο Σακχαρώ-
δη Διαβήτη», του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής 
Επιστημών Υγείας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της 
Ελλάδος), απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Νο-
σηλευτικής.

10. Το υπό στοιχεία ΔΦ 2.1/14950/13-09-2021 έγγραφο 
της Αντιπροέδρου Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτη-
τικής Μέριμνας.

11. Την υπ’ αρ. 17/15-09-2021 (θέμα 9.1 Τροποποίηση 
του Κανονισμού Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών με τίτλο «Φροντίδα στο Σακχαρώδη 
Διαβήτη», του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής 
Επιστημών Υγείας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της 
Ελλάδος), απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Νο-
σηλευτικής.

12. Την υπό στοιχεία ΔΦ 2.1/15829/27-09-2021 εισή-
γηση της Αντιπροέδρου Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και 
Φοιτητικής Μέριμνας.
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13. Την υπ’ αρ. 38/08-10-2021 (θέμα 12ΗΔ) απόφαση 
της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου 
της Ελλάδος.

14. Την υπό στοιχεία 19407/Ζ1/11-02-2020 απόφαση 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Συγκρότηση 
της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου 
της Ελλάδος», (Υ.Ο.Δ.Δ. 106).

15. 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 έγκριση της τροποποίησης του Κανονισμού, του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, με τίτλο “Φρο-
ντίδα στο Σακχαρώδη Διαβήτη”, του Τμήματος Νοσηλευ-
τικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας, σύμφωνα με την 
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος ως ακολούθως:

1. Ε. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Ε2. Αναλυ-
τικό Πρόγραμμα μαθημάτων

- Στη σελίδα 33606, στη δεξιά στήλη, στην 20η σει-
ρά, μετά από «3ο - ΕΞΑΜΗΝΟ Εκπόνηση Μεταπτυχια-
κής Διπλωματικής Εργασίας: πιστωτικές μονάδες 30», 
να προστεθεί το παρακάτω κείμενο: «Εναλλακτικά της 
Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, μπορούν οι 
μεταπτυχιακοί φοιτητές να κάνουν κλινική άσκηση και 
παρακολούθηση τακτικού διαβητολογικού εξωτερικού 
ιατρείου σε Νοσοκομείο. Σκοπός της Κλινικής Άσκησης 
είναι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές να έρθουν σε επαφή 
με τους ασθενείς και να εφαρμόσουν τις θεωρητικές 
γνώσεις, που απέκτησαν κατά τα δύο προηγούμενα 
εξάμηνα σπουδών τους, στην πράξη. Οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές που εναλλακτικά της μεταπτυχιακής διπλωμα-
τικής εργασίας επιθυμούν να κάνουν Κλινική Άσκηση 
θα καταθέτουν αντίστοιχη αίτηση στη γραμματεία του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών πριν από την 
έναρξη του τρίτου εξαμήνου. Η Κλινική Άσκηση γίνε-
ται σε τακτικά διαβητολογικά εξωτερικά ιατρεία και σε 
θαλάμους νοσηλείας ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη 
νοσηλευτικών ιδρυμάτων. Στο πλαίσιο της Κλινικής 
Άσκησης οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα ασκηθούν από 
τον επιβλέποντα καθηγητή στη λήψη ιστορικού, στην 
κλινική εξέταση των ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη, 
στη διαγνωστική και στη θεραπευτική προσέγγιση,σε 
όλες τις σύγχρονες από του στόματος και ενέσιμες 
αντιδιαβητικές θεραπείες, στα σύγχρονα σχήματα ιν-
σουλινοθεραπείας καθώς επίσης και στην τεχνική των 
σύγχρονων αντλιών ινσουλίνης. Η διάρκεια της Κλινικής 
Άσκησης είναι 13 εβδομάδες και θα αντιστοιχεί σε 30 
ECTs, όπως δηλαδή και η μεταπτυχιακή διπλωματική 
εργασία. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα κάνουν είτε μια 
οκτάωρη παρουσία την εβδομάδα, είτε δυο τετράωρες. 
Εναλλακτικά θα μπορούν να κάνουν μια τετράωρη πα-
ρουσία την εβδομάδα, οπότε σε αυτήν την περίπτωση 
η διάρκεια της Κλινικής άσκησης θα είναι 26 εβδομάδες. 
Προκειμένου να θεωρείται πλήρης η Κλινική Άσκηση δεν 
θα πρέπει να υπάρχουν συνολικά περισσότερες από δύο 
απουσίες. Θα τηρείται βιβλίο Κλινικής Άσκησης, όπου θα 
καταγράφονται ανά εβδομάδα, όλες οι εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες του κάθε μεταπτυχιακού φοιτητή. Από 
τη Γενική Συνέλευση του τμήματος θα ανατίθεται σε κάθε 

μεταπτυχιακό φοιτητή ο επιβλέπων καθηγητής, ο οποίος 
θα είναι υπεύθυνος για την επιτυχή ολοκλήρωση της εκ-
παιδευτικής διαδικασίας. Ο επιβλέπων καθηγητής είναι 
επαγγελματίας υγείας ιατρός παθολόγος ή νοσηλευτής 
με πιστοποιημένη εξειδίκευση στο σακχαρώδη διαβήτη 
ή Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο Σακχαρώδη 
διαβήτη ή συναφή Διδακτορική διατριβή και αποδεδειγ-
μένη διετή τουλάχιστον κλινική εμπειρία σε ασθενείς με 
σακχαρώδη διαβήτη. Μετά το πέρας της, η αξιολόγηση 
της Κλινικής Άσκησης των μεταπτυχιακών φοιτητών θα 
γίνεται στο Νοσοκομείο από τριμελή επιτροπή, στην 
οποία θα συμμετέχει ο επιβλέπων καθηγητής και άλλα 
δύο μέλη, που θα είναι καθηγητές με τα αντίστοιχα προ-
σόντα, με προφορική εξέταση πάνω σε ασθενείς με σακ-
χαρώδη διαβήτη. Η αμοιβή του επιβλέποντα καθηγητή 
για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή θα ορίζεται από τη Γενική 
Συνέλευση του τμήματος και θα είναι ίδια με την αμοι-
βή του επιβλέποντα της διπλωματικής εργασίας.» έτσι 
ώστε να διαμορφωθεί ως εξής «3ο - ΕΞΑΜΗΝΟ Εκπόνη-
ση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας: πιστωτικές 
μονάδες 30. Εναλλακτικά της Μεταπτυχιακής Διπλωμα-
τικής Εργασίας, μπορούν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές να 
κάνουν κλινική άσκηση και παρακολούθηση τακτικού 
διαβητολογικού εξωτερικού ιατρείου σε Νοσοκομείο. 
Σκοπός της Κλινικής Άσκησης είναι οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές να έρθουν σε επαφή με τους ασθενείς και να 
εφαρμόσουν τις θεωρητικές γνώσεις, που απέκτησαν 
κατά τα δύο προηγούμενα εξάμηνα σπουδών τους, στην 
πράξη. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που εναλλακτικά της 
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας επιθυμούν να 
κάνουν Κλινική Άσκηση θα καταθέτουν αντίστοιχη αίτη-
ση στη γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών πριν από την έναρξη του τρίτου εξαμήνου. 
Η Κλινική Άσκηση γίνεται σε τακτικά διαβητολογικά 
εξωτερικά ιατρεία και σε θαλάμους νοσηλείας ατόμων 
με σακχαρώδη διαβήτη νοσηλευτικών ιδρυμάτων. Στο 
πλαίσιο της Κλινικής Άσκησης οι μεταπτυχιακοί φοιτητές 
θα ασκηθούν από τον επιβλέποντα καθηγητή στη λήψη 
ιστορικού, στην κλινική εξέταση των ασθενών με σακ-
χαρώδη διαβήτη, στη διαγνωστική και στη θεραπευτική 
προσέγγιση,σε όλες τις σύγχρονες από του στόματος και 
ενέσιμες αντιδιαβητικές θεραπείες, στα σύγχρονα σχή-
ματα ινσουλινοθεραπείας καθώς επίσης και στην τεχνική 
των σύγχρονων αντλιών ινσουλίνης. Η διάρκεια της Κλι-
νικής Άσκησης είναι 13 εβδομάδες και θα αντιστοιχεί σε 
30 ECTs, όπως δηλαδή και η μεταπτυχιακή διπλωματική 
εργασία. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα κάνουν είτε μια 
οκτάωρη παρουσία την εβδομάδα, είτε δυο τετράωρες. 
Εναλλακτικά θα μπορούν να κάνουν μια τετράωρη πα-
ρουσία την εβδομάδα, οπότε σε αυτήν την περίπτωση 
η διάρκεια της Κλινικής άσκησης θα είναι 26 εβδομάδες. 
Προκειμένου να θεωρείται πλήρης η Κλινική Άσκηση δεν 
θα πρέπει να υπάρχουν συνολικά περισσότερες από δύο 
απουσίες. Θα τηρείται βιβλίο Κλινικής Άσκησης, όπου θα 
καταγράφονται ανά εβδομάδα, όλες οι εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες του κάθε μεταπτυχιακού φοιτητή. Από 
τη Γενική Συνέλευση του τμήματος θα ανατίθεται σε κάθε 
μεταπτυχιακό φοιτητή ο επιβλέπων καθηγητής, ο οποίος 
θα είναι υπεύθυνος για την επιτυχή ολοκλήρωση της εκ-
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παιδευτικής διαδικασίας. Ο επιβλέπων καθηγητής είναι 
επαγγελματίας υγείας ιατρός παθολόγος ή νοσηλευτής 
με πιστοποιημένη εξειδίκευση στο σακχαρώδη διαβήτη 
ή Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο Σακχαρώδη 
διαβήτη ή συναφή Διδακτορική διατριβή και αποδεδειγ-
μένη διετή τουλάχιστον κλινική εμπειρία σε ασθενείς με 
σακχαρώδη διαβήτη. Μετά το πέρας της,η αξιολόγηση 
της Κλινικής Άσκησης των μεταπτυχιακών φοιτητών θα 
γίνεται στο Νοσοκομείο από τριμελή επιτροπή, στην 
οποία θα συμμετέχει ο επιβλέπων καθηγητής και άλλα 
δύο μέλη, που θα είναι καθηγητές με τα αντίστοιχα προ-
σόντα, με προφορική εξέταση πάνω σε ασθενείς με σακ-
χαρώδη διαβήτη. Η αμοιβή του επιβλέποντα καθηγητή 
για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή θα ορίζεται από τη Γενική 
Συνέλευση του τμήματος και θα είναι ίδια με την αμοιβή 
του επιβλέποντα της διπλωματικής εργασίας».

- Στη σελίδα 33606, στη δεξιά στήλη, στην 15η σει-
ρά από το τέλος, μετά από «και την ευθύνη της εν γένει 
εύρυθμης λειτουργίας της ενότητας του μαθήματος.», 
να προστεθεί το παρακάτω «Επίσης προβλέπεται η 
συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών σε σεμινά-
ρια, ημερίδες, συνέδρια και επισκέψεις σε σχετικούς 
χώρους εργασίας. Τα προσφερόμενα μαθήματα καθώς 
και το περιεχόμενό τους αποτελούν - εφ’ όσον είναι ανα-
γκαίο - αντικείμενο ετήσιας επικαιροποίησης από τη 
Συντονιστική Επιτροπή και τη Γενική Συνέλευση., ώστε 
το προσφερόμενο πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ. να 
ανταποκρίνεται διαχρονικά στις επιστημονικές εξελίξεις. 

Μέρος της διδασκαλίας των μαθημάτων δύνανται να 
διεξάγονται με εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω σύγ-
χρονων και ασύγχρονων εκπαιδευτικών μεθόδων και 
τεχνολογιών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία».

2. ΣΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΣΤ10 
Προϋποθέσεις Απόκτησης Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών

- Στη σελίδα 33608, στη δεξιά στήλη, στην 5η σειρά 
«εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Διατριβής υπό 
την επίβλεψη του ορισθέντος μέλους Δ.Ε.Π. (30 πιστωτι-
κές μονάδες)» Να προστεθεί «ή εναλλακτικά της Μετα-
πτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, κλινική άσκηση και 
παρακολούθηση τακτικού διαβητολογικού εξωτερικού 
ιατρείου σε Νοσοκομείο», Έτσι ώστε να διαμορφωθεί 
ως εξής«εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Δια-
τριβής υπό την επίβλεψη του ορισθέντος μέλους Δ.Ε.Π 
ή εναλλακτικά της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Ερ-
γασίας, κλινική άσκηση και παρακολούθηση τακτικού 
διαβητολογικού εξωτερικού ιατρείου σε Νοσοκομείο 
(30 πιστωτικές μονάδες).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 12 Νοεμβρίου 2021

Ο Πρόεδρος
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