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2 Καθιέρωση εργασίας με αποζημίωση προς συ-
μπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου.
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5 Έγκριση επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών με τίτλο: «Διοίκηση και Οργάνωση 
Εκπαιδευτικών Μονάδων» του Τμήματος Διοίκη-
σης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οι-
κονομίας (ΣΔΟ) του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού 
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙΘ).

6 Έγκριση επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών με τίτλο: «Φροντίδα στο Σακ-
χαρώδη διαβήτη» του Τμήματος Νοσηλευτικής, 
της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας 
(ΣΕΥΠ) του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαι-
δευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙΘ).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Πραξ. 2288 (1)
  Καθιέρωση εργασίας με αποζημίωση προς συ-

μπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 15 του ν. 4485/2017 

«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ: 114/ 
τ.Α΄/4-8-2017).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 
176/16-12-2015/τ.Α΄) «Διαχείριση των μη εξυπηρετού-
μενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επεί-
γουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιο-
νομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

3. Την αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 εγκύκλιο του Γε-

νικού Λογιστηρίου του Κράτους με θέμα «Παροχή οδη-
γιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφ. Β΄του 
ν. 4354/2015 (176/Α΄)».

4. Την αριθμ. 2/1757/0026/10-1-2017 (ΦΕΚ. 17/τ.Β΄/
12-1-2017) απόφαση Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών με 
θέμα «Καθορισμός δικαιολογητικών για την καταβολή 
αποζημίωσης για υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και 
εξαιρέσιμων ημερών εργασία».

5. Την αριθμ. 42045/Β1/17-5-2007 απόφαση του Υφυ-
πουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα 
«Καθορισμός του ωραρίου εργασίας ορισμένων κατη-
γοριών εργαζομένων στο Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών» (ΦΕΚ 841/τ.Β΄/30-5-2007).

6. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Αθηνών (12η Συνεδρίαση/16-3-2017) αναφορικά με την 
εικοσιτετράωρη λειτουργία των Υπηρεσιών του για τη 
διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των διοικητικών 
υπηρεσιών, της διευκόλυνσης του διοικητικού προσωπι-
κού και της εξυπηρέτησης των φοιτητών του Ιδρύματος.

7. Την αριθμ. 59423/Ζ2/17-4-2018 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΑΔΑ: 
6ΤΧΝ4653ΠΣ-ΡΥΛ) με θέμα: «Καθορισμός του ωραρίου λει-
τουργίας των Υπηρεσιών του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών» με την οποία εγκρίθηκε η 24ωρη 
λειτουργία του Ιδρύματος (ΦΕΚ: 1500/2-5-2018, τ.Β΄).

8. Το αριθμ. 1718036791/20-7-2018 έγγραφο του 
Υπεύθυνου του Κέντρου Λειτουργίας και Διαχείρισης 
Δικτύου (Κ.ΛΕΙ.ΔΙ.) του Πανεπιστημίου Αθηνών σχετικά 
με την έγκριση της απασχόλησης-αποζημίωσης για ερ-
γασία σε Κυριακές και εξαιρέσιμες προς συμπλήρωση 
της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας τριών (3) υπαλλήλων 
με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ του Κ.ΛΕΙ.ΔΙ. (2 υπάλληλοι ΠΕ 
Πληροφορικής και 1 υπάλληλος ΔΕ Προσωπικού Η/Υ) 
για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών για το διάστημα 
από 1-8-2018 έως 31-12-2018.

9. Το αριθμ. 2018014487/9-8-2018 έγγραφο της Διεύ-
θυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΚΠΑ σύμφωνα με 
το οποίο η προκαλούμενη δαπάνη ανέρχεται σε 550,00 € 
και δύναται να καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις 
στον τακτικό προϋπολογισμό του Ιδρύματος (ΚΑΕ: 0263 ).

10. Τη διαπίστωση ότι κρίνεται επιβεβλημένη η αι-
τούμενη απασχόληση του προσωπικού του Κ.ΛΕΙ.ΔΙ. 
για την κάλυψη αναγκών του δικτύου επικοινωνίας και 
των πληροφοριακών συστημάτων του Πανεπιστημίου, 
αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Την καθιέρωση εργασίας με αποζημίωση κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες προς συμπλήρωση της υπο-
χρεωτικής εβδομαδιαίας συνολικά τριών (3) υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που 
υπηρετούν στο Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου του Πανεπιστημίου Αθηνών, για το χρονικό διάστημα 
από 1-9-2018 έως 31-12-2018 ως ακολούθως:

Α/Α Κατηγορία/κλάδος-ειδικότητα Σχέση εργασίας Αριθμός υπαλλήλων Αριθμός ωρών
1. ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΔΑΧ 1 56
2. ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΔΑΧ 1 64
3. ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Η/Υ ΙΔΑΧ 1 56

Η προκαλούμενη από την ως άνω απασχόληση δαπάνη για την καταβολή αποζημίωσης ανέρχεται στο ποσό των 
550,00€ και θα βαρύνει εγγεγραμμένες πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Αθηνών, ΚΑΕ: 
0263 οικονομικού έτους 2018.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 16 Αυγούστου 2018

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

    Αριθμ. Πράξης: 2289 (2)
Καθιέρωση εργασίας με αποζημίωση προς συ-

μπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου.

   Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
[Αριθμ. Πράξης (2289)]

   Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 15 του ν. 4485/2017 

«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ: 114/ 
τ.Α΄/4-8-2017).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 
176/16-12-2015/τ.Α΄) «Διαχείριση των μη εξυπηρετού-
μενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επεί-
γουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιο-
νομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

3. Την αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 εγκύκλιο του Γε-
νικού Λογιστηρίου του Κράτους με θέμα «Παροχή οδη-
γιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφ. Β΄του 
ν. 4354/2015 (176/Α΄)».

4. Την αριθμ. 2/1757/0026/10-1-2017 (ΦΕΚ: 17/τ.Β΄/
12-1-2017) απόφαση Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών με 
θέμα «Καθορισμός δικαιολογητικών για την καταβολή 
αποζημίωσης για υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και 
εξαιρέσιμων ημερών εργασία».

5. Την αριθμ. 42045/Β1/17-5-2007 απόφαση του Υφυ-
πουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα 
«Καθορισμός του ωραρίου εργασίας ορισμένων κατηγο-
ριών εργαζομένων στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανε-
πιστήμιο Αθηνών» (ΦΕΚ: 841/τ.Β΄/30-5-2007).

6. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Αθηνών (12η Συνεδρίαση/16-3-2017) αναφορικά με 
την εικοσιτετράωρη λειτουργία των Υπηρεσιών του 
για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των διοι-
κητικών υπηρεσιών, της διευκόλυνσης του διοικητικού 
προσωπικού και της εξυπηρέτησης των φοιτητών του 
Ιδρύματος.

7. Την αριθμ. 59423/Ζ2/17-4-2018 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΑΔΑ: 
6ΤΧΝ4653ΠΣ-ΡΥΛ) με θέμα: «Καθορισμός του ωραρίου 
λειτουργίας των Υπηρεσιών του Εθνικού και Καποδιστρι-
ακού Πανεπιστημίου Αθηνών» με την οποία εγκρίθηκε η 
24ωρη λειτουργία του Ιδρύματος (ΦΕΚ: 1500/2-5-2018, τ.Β΄).

8. Το αριθμ. 1718031607/13-6-2018 έγγραφο της Φοι-
τητικής Εστίας Πανεπιστημίου Αθηνών σχετικά με την 
έγκριση της απασχόλησης-αποζημίωσης για εργασία νυ-
χτερινή εργασίμων ημερών και Κυριακών/εξαιρέσιμων 
ημερών προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου 
τριών (3) Νυχτοφυλάκων για την κάλυψη υπηρεσιακών 
αναγκών κατά το Β΄ εξάμηνο έτους 2018.

9. Το αριθμ. 2018014491/9-8-2018 έγγραφο της Διεύ-
θυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΚΠΑ σύμφωνα με 
το οποίο η προκαλούμενη δαπάνη ανέρχεται σε 2.800,00 € 
και δύναται να καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις 
στον τακτικό προϋπολογισμό του Ιδρύματος (ΚΑΕ: 0263).

10. Τη διαπίστωση ότι κρίνεται επιβεβλημένη η αιτούμε-
νη απασχόληση του προσωπικού φύλαξης της Φοιτητικής 
Εστίας του ΕΚΠΑ για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας 
και ασφάλειας των οικότροφων φοιτητών, αποφασίζουμε:

Την καθιέρωση εργασίας με αποζημίωση προς συ-
μπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου κατά τις νυχτε-
ρινές ώρες: α) εργασίμων ημερών έως εκατό (100) ώρες 
και β) Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών έως δώδεκα 
(12) ώρες έκαστος για τρεις (3) υπαλλήλους της ΥΕ κα-
τηγορίας ειδικότητας Νυχτοφυλάκων με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν στη 
Φοιτητική Εστία του Πανεπιστημίου Αθηνών, κατά τους 
μήνες Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και 
Δεκέμβριο έτους 2018.

Η προκαλούμενη από την ως άνω απασχόληση δαπάνη 
για την καταβολή αποζημίωσης ανέρχεται στο ποσό των 
2.800,00 € και θα βαρύνει εγγεγραμμένες πιστώσεις του 
τακτικού προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Αθηνών, 
ΚΑΕ: 0263 οικονομικού έτους 2018.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 16 Αυγούστου 2018

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

      Αριθμ. Πράξης.: 2290 (3)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
  Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 15 του ν. 4485/2017 
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ. 114/ 
τ.Α΄/4-8-2017).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 
176/16-12-2015/τ.Α΄) «Διαχείριση των μη εξυπηρετού-
μενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επεί-
γουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιο-
νομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

3. Την αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 εγκύκλιο του Γε-
νικού Λογιστηρίου του Κράτους με θέμα «Παροχή οδη-
γιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφ. Β΄του 
ν. 4354/2015 (176/Α΄)».

4. Την αριθμ. 2/1757/0026/10-1-2017 (ΦΕΚ: 17/τ.Β΄/12-
1-2017) απόφαση Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών με 
θέμα «Καθορισμός δικαιολογητικών για την καταβολή 
αποζημίωσης για υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και 
εξαιρέσιμων ημερών εργασία».

5. Την αριθμ. 42045/Β1/17-5-2007 απόφαση του Υφυ-
πουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα 
«Καθορισμός του ωραρίου εργασίας ορισμένων κατηγο-
ριών εργαζομένων στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανε-
πιστήμιο Αθηνών» (ΦΕΚ: 841/τ.Β΄/30-5-2007).

6. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Αθηνών (12η Συνεδρίαση/16-3-2017) αναφορικά με την 
εικοσιτετράωρη λειτουργία των Υπηρεσιών του για τη 
διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των διοικητικών 
υπηρεσιών, της διευκόλυνσης του διοικητικού προσωπι-
κού και της εξυπηρέτησης των φοιτητών του Ιδρύματος.

7. Την αριθμ. 59423/Ζ2/17-4-2018 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΑΔΑ: 
6ΤΧΝ4653ΠΣ-ΡΥΛ) με θέμα: «Καθορισμός του ωραρίου λει-
τουργίας των Υπηρεσιών του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών» με την οποία εγκρίθηκε η 24ωρη 
λειτουργία του Ιδρύματος (ΦΕΚ: 1500/2-5-2018, τ.Β΄).

8. Το αριθμ. 1718037749/27-7-2018 αίτημα του Διευ-
θυντή Μηχανοργάνωσης περί έγκρισης υπερωριακής 
εργασίας συνολικά έξι (6) υπαλλήλων της Διεύθυνσης 
Μηχανοργάνωσης (1 υπάλληλος ΠΕ Πληροφορικής ΙΔΑΧ, 
3 μόνιμοι υπάλληλοι ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, 1 υπάλληλος 
ΔΕ Πληροφορικής ΙΔΑΧ και 1 υπάλληλος ΠΕ ή ΔΕ) για 20 
ώρες ανά μήνα κατά τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, 

Νοέμβριο και Δεκέμβριο έτους 2018 προκειμένου να κα-
λυφθούν οι άμεσες και επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες 
που προκύπτουν από την υποχρέωση της υλοποίησης 
των διατάξεων του άρθρου 8 παρ. 2α του ν. 4387/2016.

9. Το αριθμ. 2018014486/9-8-2018 έγγραφο της Διεύ-
θυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΚΠΑ σύμφωνα με 
το οποίο η προκαλούμενη δαπάνη ανέρχεται σε 2.500,00 € 
και δύναται να καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώ-
σεις στον τακτικό προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου 
Αθηνών (ΚΑΕ: 0261 ).

10. Τη διαπίστωση ότι κρίνεται επιβεβλημένη η πα-
ροχή υπερωριακής εργασίας για την αντιμετώπιση των 
επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών που προκύπτουν 
από: α) την έλλειψη προσωπικού και β) την υποχρέ-
ωση της άμεσης διεκπεραίωσης οικονομικών θεμά-
των (υλοποίηση διατάξεων του άρθρου 8 παρ. 2α του 
ν. 4387/2016), αποφασίζουμε:

την καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργασίας 
πέραν της υποχρεωτικής και μέχρι την 22α ώρα συνολικά 
έξι (6) υπαλλήλων της Διεύθυνσης Μηχανοργάνωσης 
του Πανεπιστημίου Αθηνών (1 υπάλληλος ΙΔΑΧ ειδικό-
τητας ΠΕ Πληροφορικής, 3 μόνιμοι υπάλληλοι κλάδου 
ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, 1 υπάλληλος ΙΔΑΧ ειδικότητας ΔΕ 
Πληροφορικής και 1 υπάλληλος ΠΕ ή ΔΕ) για 20 ώρες ανά 
μήνα έκαστος κατά τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, 
Νοέμβριο και Δεκέμβριο έτους 2018, για την κάλυψη 
έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών.

Η προκαλούμενη από την ως άνω απασχόληση δαπά-
νη για την καταβολή αποζημίωσης ανέρχεται στο ποσό 
των 2.500,00 € και θα βαρύνει εγγεγραμμένες πιστώσεις 
του τακτικού προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Αθη-
νών ΚΑΕ: 0261, οικονομικού έτους 2018.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 16 Αυγούστου 2018

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

    Αριθμ. Πράξης.: 2291 (4)

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 15 του ν. 4485/2017 

«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ: 114/ 
τ.Α΄/4-8-2017).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 
176/16-12-2015/τ.Α΄) «Διαχείριση των μη εξυπηρετού-
μενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επεί-
γουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιο-
νομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
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3. Την αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 εγκύκλιο του Γε-
νικού Λογιστηρίου του Κράτους με θέμα «Παροχή οδη-
γιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφ. Β΄του 
ν. 4354/2015 (176/Α΄)».

4. Την αριθμ. 2/1757/0026/10-1-2017 (ΦΕΚ: 17/τ.Β΄/
12-1-2017) απόφαση Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών με 
θέμα «Καθορισμός δικαιολογητικών για την καταβολή 
αποζημίωσης για υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και 
εξαιρέσιμων ημερών εργασία».

5. Την αριθμ. 42045/Β1/17-5-2007 απόφαση του Υφυ-
πουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα 
«Καθορισμός του ωραρίου εργασίας ορισμένων κατηγο-
ριών εργαζομένων στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανε-
πιστήμιο Αθηνών» (ΦΕΚ: 841/τ.Β΄/30-5-2007).

6. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Αθηνών (12η Συνεδρίαση/16-3-2017) αναφορικά με την 
εικοσιτετράωρη λειτουργία των Υπηρεσιών του για τη 
διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των διοικητικών 
υπηρεσιών, της διευκόλυνσης του διοικητικού προσωπι-
κού και της εξυπηρέτησης των φοιτητών του Ιδρύματος.

7. Την αριθμ. 59423/Ζ2/17-4-2018 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΑΔΑ: 
6ΤΧΝ4653ΠΣ-ΡΥΛ) με θέμα: «Καθορισμός του ωραρίου λει-
τουργίας των Υπηρεσιών του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών» με την οποία εγκρίθηκε η 24ωρη 
λειτουργία του Ιδρύματος (ΦΕΚ: 1500/2-5-2018/τ.Β΄).

8. Το αριθμ. 1718035903/13-7-2018 αίτημα του Διευ-
θυντή Μηχανοργάνωσης περί έγκρισης υπερωριακής ερ-
γασίας του μοναδικού υπαλλήλου της Διεύθυνσης Μηχα-
νοργάνωσης που υποστηρίζει μηχανογραφικά το Τμήμα 
Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Πανεπιστημίου Αθηνών για 20 ώρες ανά μήνα κατά 
τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμ-
βριο έτους 2018 προκειμένου να καλυφθούν οι άμεσες 
και επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες που προκύπτουν 
από την υποχρέωση της υλοποίησης των διατάξεων του 
ν. 4472/2017 (Υπολογισμός των διαφορών –κρατήσε-
ων και αποδοχών – των μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου 
Αθηνών από 1-1-2017).

9. Το αριθμ. 2018014489/9-8-2018 έγγραφο της Διεύ-
θυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΚΠΑ σύμφωνα με 
το οποίο η προκαλούμενη δαπάνη ανέρχεται σε 450,00 € 
και δύναται να καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώ-
σεις στον τακτικό προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου 
Αθηνών (ΚΑΕ: 0261).

10. Τη διαπίστωση ότι κρίνεται επιβεβλημένη η παροχή 
υπερωριακής εργασίας για την αντιμετώπιση των επειγου-
σών υπηρεσιακών αναγκών που προκύπτουν από: α) την 
έλλειψη προσωπικού και β) την υποχρέωση της άμεσης 
διεκπεραίωσης οικονομικών θεμάτων, αποφασίζουμε:

την καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργασίας 
πέραν της υποχρεωτικής και μέχρι την 22α ώρα ενός (1) 
υπαλλήλου ειδικότητας Πληροφορικής της ΠΕ κατηγορί-
ας της Διεύθυνσης Μηχανοργάνωσης με σχέση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου για είκοσι (20) ώρες 
ανά μήνα κατά τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νο-
έμβριο και Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους (συνολικά 80 
ώρες), για την κάλυψη έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών.

Η προκαλούμενη από την ως άνω απασχόληση δαπά-
νη για την καταβολή αποζημίωσης ανέρχεται στο ποσό 

των 450,00 € και θα βαρύνει εγγεγραμμένες πιστώσεις 
του τακτικού προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Αθη-
νών ΚΑΕ: 0261, οικονομικού έτους 2018.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 16 Αυγούστου 2018

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

          Αριθμ. ΔΦ15/5026 (5)
Έγκριση επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυ-

χιακών Σπουδών με τίτλο: «Διοίκηση και Οργά-

νωση Εκπαιδευτικών Μονάδων» του Τμήματος 

Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης 

και Οικονομίας (ΣΔΟ) του Αλεξάνδρειου Τεχνο-

λογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονί-

κης (ΑΤΕΙΘ).

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του 

ν. 4485/2017 (Α' 114/4-8-2017) «Οργάνωση και λειτουρ-
γία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα 
και άλλες διατάξεις», οι οποίες αναφέρονται στις αρμο-
διότητες της Συγκλήτου.

2. 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 μετα-
πτυχιακών φοιτητών», 35 «Δωρεάν φοίτηση - υποτροφίες», 
36 «Διδακτικό προσωπικό», 37 «Πόροι - χρηματοδότηση 
ΙΓΜΣ», καθώς και τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 85.

3. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/Α΄/2-8-2005) 
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύ-
στημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων 
-Παράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Το π.δ. 82/2013 (ΦΕΚ 123/Α΄/3-6-2013) «Συγχώνευση 
Σχολών-Μετονομασία Τμημάτων-Συγχώνευση Τμημά-
των-Κατάργηση Τμημάτων-συγκρότηση Σχολών του 
Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 7 του ν. 4521/2018 
(ΦΕΚ 38/Α΄/2-3-2018).

6. Την υπουργική απόφαση με αριθμ. 193992/Ζ1/
10-11-2017 (ΦΕΚ 579/ΥΟΔΔ/14-11-2017) «Διαπιστωτική 
πράξη εκλογής Πρύτανη και τριών Αντιπρυτάνεων του 
Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 
Θεσσαλονίκης».

7. Την αριθ. 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 4334/Β΄/12-12-2017) «Τρόπος κατάρτισης του αναλυ-
τικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσι-
μότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».

8. Την αριθμ. 47/4-7-2016 πράξη του Προέδρου ΑΤΕΙΘ 
με τίτλο: Έγκριση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
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Σπουδών με τίτλο «Διοίκηση και Οργάνωση Εκπαιδευ-
τικών Μονάδων» του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων 
της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Αλεξάνδρειου 
Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 2226/Β΄/19-7-2016).

9. Την αριθμ. 111/14-12-2016 πράξη του Προέδρου 
ΑΤΕΙΘ με τίτλο: Τροποποίηση πράξης λειτουργίας του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Δι-
οίκηση και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων» του 
τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης 
και Οικονομίας του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 
(ΦΕΚ 4187/τ.Β΄/27-12-2016).

10. Την από Φεβρουαρίου 2016 έκθεση εξωτερικής 
αξιολόγησης του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.

11. Το αριθμ. 2/6-3-2018 πρακτικό της Συνέλευσης του 
Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Αλεξάνδρειου 
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης

12. Την από 19-4-2018 θετική εισήγηση της Επιτρο-
πής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. 
Θεσσαλονίκης.

13. Το αριθμ. 10/19-4-2018 πρακτικό συνεδρίασης της 
Συγκλήτου του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.

14. Τη με αριθμ. 110458/Ζ1/2-7-2018 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

15. Το αριθμ. 7/11-7-2018 πρακτικό της Συνέλευσης 
του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Αλεξάνδρειου 
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης.

16. Το αριθμ. 19/18-7-2018 πρακτικό συνεδρίασης της 
Συγκλήτου του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.

17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 τη λει-
τουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
«Διοίκηση και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων» στο 
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και 
Οικονομίας (ΣΔΟ) του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαι-
δευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙΘ), ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκη-
σης και Οικονομίας (ΣΔΟ) του Αλεξάνδρειου Τεχνολο-
γικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙΘ) 
διοργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 
2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΙΓΜΣ) 
με τίτλο «Διοίκηση και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονά-
δων» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και 
τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α' 114).

Άρθρο 2 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Διοίκηση και Οργάνωση Εκπαιδευτι-
κών Μονάδων» χωρίς ειδικεύσεις.

Άρθρο 3 
Γνωστικό αντικείμενο

Το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η μεταπτυχια-
κή διδασκαλία, η έρευνα και η κατάρτιση και εξειδίκευση 

του επιστημονικού δυναμικού στον επιστημονικό χώρο 
της Διοίκησης και Οργάνωσης Εκπαιδευτικών Μονάδων, 
επιτυγχάνοντας έτσι τον ευρύτερο σκοπό του Π.Μ.Σ. που 
είναι η συμβολή για την επαγγελματική εξειδίκευση και 
την παροχή σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης στελε-
χών υψηλού επιπέδου που μπορούν να ικανοποιήσουν τις 
απαιτήσεις των δημόσιων και ιδιωτικών εκπαιδευτικών 
μονάδων για εξειδικευμένους ανθρώπινους πόρους σε 
θέματα εκπαιδευτικής διοίκησης, οργάνωσης και στρα-
τηγικής, αλλά και να συμβάλουν στη αναβάθμιση της λει-
τουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων της χώρας και κατά 
συνέπεια στη βιώσιμη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη 
της Ελλάδας. Αναλυτικότερα, το Π.Μ.Σ. έχει ως στόχους:

α) την υψηλού επιπέδου επιστημονική μεταπτυχιακή 
εκπαίδευση φοιτητών, που μετά την ολοκλήρωση των 
σπουδών τους θα μπορούν να στελεχώσουν με επιτυχία 
ένα ευρύ φάσμα τομέων που σχετίζονται με την διοίκηση 
και οργάνωση εκπαιδευτικών μονάδων, ώστε να συμ-
βάλλουν αποφασιστικά στην παραγωγή και διαχείριση 
ολοκληρωμένων διοικητικών προσεγγίσεων και εφαρ-
μογών στον χώρο της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων.

β) την ανάπτυξη, διάχυση και προώθηση της διεπιστη-
μονικής έρευνας σε όλους τους κλάδους της διοίκησης 
εκπαιδευτικών μονάδων.

Άρθρο 4 
Γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος

Η γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος είναι η ελ-
ληνική και η αγγλική.

Άρθρο 5 
Χρονική διάρκεια φοίτησης

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Δι-
πλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) 
διδακτικά εξάμηνα.

Άρθρο 6 
Πιστωτικές μονάδες

Οι πιστωτικές μονάδες του προγράμματος είναι συ-
νολικά 90 ECTS.

Άρθρο 7 
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό 
έτος 2022-2023

Άρθρο 8 
Τέλη φοίτησης

Για το σύνολο του προγράμματος τα τέλη φοίτησης 
ανέρχονται σε 2.200,00 ευρώ.

Άρθρο 9 
Ειδικές Διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με την παρούσα από-
φαση, ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του προγράμματος καθώς και από τα αρμόδια 
όργανα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 24 Ιουλίου 2018 

Ο Πρύτανης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΙΩΝΑΣ

Ι

    Αριθμ.: ΔΦ15/5025 (6)
Έγκριση επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυ-

χιακών Σπουδών με τίτλο: «Φροντίδα στο Σακ-

χαρώδη διαβήτη» του Τμήματος Νοσηλευτικής, 

της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας 

(ΣΕΥΠ) του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαι-

δευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙΘ).

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του 

ν. 4485/2017 (Α' 114/4-8-2017) «Οργάνωση και λειτουρ-
γία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα 
και άλλες διατάξεις», οι οποίες αναφέρονται στις αρμο-
διότητες της Συγκλήτου.

2. 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 πιστωτι-
κές μονάδες», 34 «Επιλογή, δικαιώματα και υποχρεώσεις 
μεταπτυχιακών φοιτητών», 35 «Δωρεάν φοίτηση - υπο-
τροφίες», 36 «Διδακτικό προσωπικό», 37 «Πόροι - χρη-
ματοδότηση ΙΓΜΣ», καθώς και τις μεταβατικές διατάξεις 
του άρθρου 85.

3. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/Α΄/2-8-2005) 
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. 
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο-
νάδων -Παράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

4. Το π.δ. 82/2013 (ΦΕΚ 123/Α΄/3-6-2013) «Συγχώνευση 
Σχολών-Μετονομασία Τμημάτων-Συγχώνευση Τμημά-
των-Κατάργηση Τμημάτων-συγκρότηση Σχολών του 
Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 7 του ν. 4521/2018 
(ΦΕΚ 38/Α΄/2-3-2018).

6. Την υπουργική απόφαση με αριθμ. 193992/Ζ1/
10-11-2017 (ΦΕΚ 579/ΥΟΔΔ/14-11-2017) «Διαπιστωτική 
πράξη εκλογής Πρύτανη και τριών Αντιπρυτάνεων του 
Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 
Θεσσαλονίκης».

7. Την αριθ. 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική απόφα-
ση (ΦΕΚ 4334/Β΄/12-12-2017) «Τρόπος κατάρτισης του 
αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθε-
σης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών».

8. Την αριθμ. 119746/Ε5/04-10-2012 υπουργική από-
φαση με τίτλο: Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής του Αλεξάνδρειου 
ΤΕΙ Θεσσαλονίκης με τίτλο: «Φροντίδα στο Σακχαρώδη 
διαβήτη» με δύο κατευθύνσεις: α)Κλινική Διαβητολογία 
και β)Θεραπευτική εκπαίδευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη 
(ΦΕΚ 2802/τ.Β΄/17-10-2012).

9. Την αριθμ. 12/08-02-2017 πράξη του Προέδρου 
ΑΤΕΙΘ με τίτλο: Τροποποίηση της αριθ. 119746/Ε5/04-
10-2012 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2802/τ.Β΄/17-10-
2012) έγκρισης λειτουργίας του Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Φροντίδα στο Σακχαρώδη 
διαβήτη» με δύο κατευθύνσεις: α)Κλινική Διαβητολογία 
και β)Θεραπευτική εκπαίδευση στο Σακχαρώδη Διαβή-
τη, του Τμήματος Νοσηλευτικής, της ΣΕΥΠ, του Αλεξάν-
δρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 577/τ.Β΄/24-02-2017).

10. Την από Φεβρουαρίου 2016 έκθεση εξωτερικής 
αξιολόγησης του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.

11. Το αριθμ. 6/28-02-2018 πρακτικό της Συνέλευσης 
του Τμήματος Νοσηλευτικής, του Αλεξάνδρειου Τεχνο-
λογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης.

12. Την από 19-4-2018 θετική εισήγηση της Επιτρο-
πής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. 
Θεσσαλονίκης.

13. Το αριθμ. 10/19-4-2018 πρακτικό συνεδρίασης της 
Συγκλήτου του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.

14. Τη με αριθμ. 85576/Ζ1/24-5-2018 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

15. Το αριθμ. 17/10-7-2018 πρακτικό της Συνέλευσης 
του Τμήματος Νοσηλευτικής, του Αλεξάνδρειου Τεχνο-
λογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης.

16. Το αριθμ. 19/18-07-2018 πρακτικό συνεδρίασης 
της Συγκλήτου του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.

17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 τη 
λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών «Φροντίδα στο Σακχαρώδη διαβήτη» στο Τμήμα 
Νοσηλευτικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και 
Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού 
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙΘ), ως 
ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επαγγελμάτων 
Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) του Αλεξάνδρειου Τεχνολο-
γικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙΘ) 
διοργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 
2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΙΓΜΣ) 
με τίτλο «Φροντίδα στο Σακχαρώδη διαβήτη - Diabetes 
mellitus care» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α' 114).

Άρθρο 2 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Φροντίδα στο Σακχαρώδη δια-
βήτη» με δύο ειδικεύσεις, την «Κλινική διαβητολογία» 
και τη «Θεραπευτική εκπαίδευση στο σακχαρώδη 
διαβήτη»
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Άρθρο 3 
Γνωστικό αντικείμενο

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΙΓΜΣ) «Φρο-
ντίδα στο σακχαρώδη διαβήτη» έχει ως αντικείμενο την 
παροχή γνώσης και εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέ-
δου στο γνωστικό αντικείμενο του Σακχαρώδη Διαβήτη, 
έτσι ώστε οι πτυχιούχοι του ΠΜΣ να αποκτήσουν ισχυρό 
επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία για 
το Σακχαρώδη Διαβήτη. Αναλυτικότερα, το ΙΓΜΣ έχει 
ως στόχους:

α) την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση επιστημόνων που 
θα είναι σε θέση να στελεχώσουν με επιτυχία νευραλ-
γικούς τομείς που σχετίζονται με την ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΑ, 
ώστε να συμβάλλουν ουσιαστικά στην παραγωγή ολο-
κληρωμένων λύσεων σε έναν τομέα που είναι νέος και 
συνεχώς εξελισσόμενος.

β) την ανάπτυξη και προώθηση της έρευνας σε όλους 
τους τομείς που άπτονται της ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΑΣ.

Άρθρο 4 
Γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος

Η γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος είναι η ελ-
ληνική και η αγγλική.

Άρθρο 5 
Χρονική διάρκεια φοίτησης

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του 
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία 
(3) εξάμηνα.

Άρθρο 6 
Πιστωτικές μονάδες

Οι πιστωτικές μονάδες του προγράμματος είναι συ-
νολικά 90 ECTS.

Άρθρο 7 
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό 
έτος 2024-2025

Άρθρο 8 
Τέλη φοίτησης

Για το σύνολο του προγράμματος τα τέλη φοίτησης 
ανέρχονται σε 3.300,00 ευρώ.

Άρθρο 9 
Ειδικές Διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με την παρούσα από-
φαση, ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του προγράμματος καθώς και από τα αρμόδια 
όργανα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 24 Ιουλίου 2018

Ο Πρύτανης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΙΩΝΑΣ  
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*02041602109180008*

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 στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης 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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