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1 Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών με τίτλο: «Βιομηχανική Φαρμακευτική» του 
Τμήματος Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών 
Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης.

2 Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών με τίτλο: «Βασικές Οδοντιατρικές Επιστήμες» 
του Τμήματος Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστη-
μών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης.

3 Ένταξη υπαλλήλου με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. 
σε θέση Κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού 
Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος Μηχανικών 
Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής του Δη-
μοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

4 Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου μέλους 
Ε.ΔΙ.Π του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του 
Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Ιδρύματος Θεσσα-
λονίκης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 30130 (1)
Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-

δών με τίτλο: «Βιομηχανική Φαρμακευτική» του Τμή-

ματος Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας 

του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
(Αριθ. συνεδρίασης 2958/12και13-4-2018) 

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργά-

νωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθ-
μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως αυτός 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και ιδίως των άρθρων 32 
και 85 παρ. 2α.

2. 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 Μετα-
πτυχιακών Σπουδών».

3. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παι-
δείας, 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 σχετι-
κά 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 με-
ταπτυχιακών σπουδών», δ) 22879/Ζ1/9-2-2018 «Εφαρ-
μογή 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. 4521/18 
(Α΄38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες 
διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α’/2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότη-
τας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και 
συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώ-
ματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Φαρ-
μακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστο-
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με 
αριθμό 517/12-2-2018).

6. Τη θετική εισήγηση με αριθμό 20160/12-4-2018 της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΑΠΘ.

7. Τη με αριθμό 102611/Ζ1/21-6-2018 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σχε-
τικά με την: «Ίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 
του ν. 4485/2017 (Α΄114)».

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την ίδρυση και λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 
2018-2019 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Τμήματος Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών 
Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη 
με τίτλο: «Βιομηχανική Φαρμακευτική», ως ακολούθως:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγεί-
ας του ΑΠΘ οργανώνει και λειτουργεί από ακαδημαϊκό 
έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο: «Βιομηχανική Φαρμακευτική», σύμφωνα με 
τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του 
ν. 4485/2017 (Α΄114).

Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Π.Μ.Σ.) είναι η προαγωγή της επιστήμης της Φαρ-
μακευτικής στο γνωστικό πεδίο της «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ» (INDUSTRIAL PHARMACY).

Το Πρόγραμμα στοχεύει στην εκπαίδευση, κατάρτιση 
και εξειδίκευση νέων επιστημόνων σε σύγχρονους τομείς 
της Φαρμακευτικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, προσα-
νατολισμένους στη δημιουργία κατάλληλης ανθρώπινης 
υποδομής, η οποία θα στηρίξει τη συμμετοχή της χώρας 
στις διεθνείς εξελίξεις της επιστήμης. Επίσης, αποσκοπεί 
στη σύνδεση της ερευνητικής προσπάθειας με την πα-
ραγωγική διαδικασία, στην ενίσχυση των μηχανισμών 
μεταφοράς τεχνολογίας προς τις ελληνικές παραγωγικές 
μονάδες και στην κάλυψη συγκεκριμένων επαγγελματι-
κών αναγκών σχετικών με την επιχειρησιακή σχεδίαση, 
ανάπτυξη και διακίνηση φαρμακευτικών προϊόντων. Στο 
γνωστικό πεδίο περιλαμβάνονται μαθήματα που σχετί-
ζονται με τη μελέτη, σχεδιασμό, μορφοποίηση και τον 
έλεγχο διασφάλισης ποιότητας μιας φαρμακομορφής 
καθώς και θέματα κανονιστικών πλαισίων διακίνησης 
και έγκρισης των φαρμάκων σε Διεθνείς οργανισμούς.

Σκοπός του Προγράμματος των μεταπτυχιακών σπου-
δών είναι η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και 
η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και 
αναπτυξιακών αναγκών της χώρας στο πεδίο των Φαρ-
μακευτικών Επιστημών. Παράλληλα, στοχεύει στη σύν-
δεση της ερευνητικής προσπάθειας με την παραγωγική 
διαδικασία και στην κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών 
σχετικών με την επιχειρησιακή σχεδίαση και ανάπτυξη 
φαρμακευτικών προϊόντων.

Η εξέλιξη των γεγονότων της τελευταίας δεκαετίας άλ-
λαξε τα δεδομένα επαγγελματικής αποκατάστασης για 
ένα μεγάλο αριθμό πτυχιούχων των ΑΕΙ. Η κατεύθυνση 
της Βιομηχανικής Φαρμακευτικής δύναται να προσφέρει 
στον κάτοχο του διπλώματος όλη αυτή την τεχνογνωσία 
της εφαρμοσμένης σύγχρονης γνώσης σε θέματα που 
άπτονται της Φαρμακευτικής και να τον προετοιμάσει 
για μια θέση εργασίας στη Βιομηχανία. Παράλληλα η 
εκμάθηση ορισμένων εξειδικευμένων τεχνικών θα του 
παρέχουν τα απαραίτητα προσόντα ώστε να μπορεί να 
απασχοληθεί στον τομέα Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων 
(Research & Development) που θεωρείται ένας αναπτυσ-
σόμενος και πολλά υποσχόμενος κλάδος.

Έτσι, ένα σημαντικό μειονέκτημα που ενίοτε παρου-
σιάζουν οι πτυχιούχοι των Α.Ε.Ι. (έλλειψη πρακτικής 
κατάρτισης και εξειδίκευσης) δύναται να γίνει πλέον το 
εφόδιο για την απορρόφησή τους σε αντίστοιχες θέσεις 
εργασίας τόσο την Ελλάδα όσο και το Εξωτερικό.

Άρθρο 4 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Βιομηχανική Φαρμακευτική».

Άρθρο 4 
Κατηγορίες πτυχιούχων

Κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί 
για την παρακολούθηση Προγραμμάτων Μεταπτυχια-
κών Σπουδών είναι:

1. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της 
ημεδαπής και ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Ανα-
λυτικότερα, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων 
Φαρμακευτικής, Χημείας, Βιολογίας, Ιατρικής, Οδοντι-
ατρικής, Κτηνιατρικής, Γεωπονίας, Χημικών Μηχανικών 
ή συναφών Τμημάτων προερχόμενοι από Πανεπιστήμια 
της ημεδαπής ως και αποφοίτων ΑΤΕΙ συναφούς γνωστι-
κού αντικειμένου. Για τους πτυχιούχους άλλων Τμημάτων 
πλην των Τμημάτων Φαρμακευτικής, η Συνέλευση του 
Τμήματος αποφασίζει, μετά από εισήγηση της Συντονι-
στικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ, εάν οι υποψήφιοι έχουν τις 
απαιτούμενες βασικές γνώσεις.

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 Ακα-
δημαϊκών 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 εδαφί-
ου 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 τρία(3) 
ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Άρθρο 6 
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών Δ.Μ.Σ. είναι 90 ECTS. Τα εξαμηνιαία 
μαθήματα κατανέμονται στο 1ο, και 2ο και 3ο εξάμηνο 
αντίστοιχα και ξεκινάνε τον μήνα Σεπτέμβριο. Aποτε-
λούν μαθήματα ειδίκευσης και η διδασκαλία τους γίνεται 
στην ελληνική γλώσσα. Οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/
ήτριες υποχρεούνται να ασχολούνται στο μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα με τα μαθήματα και τα φροντιστήρια κα-
θώς και τις εργαστηριακές ασκήσεις και τη μεταπτυχια-
κή ερευνητική εργασία. Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική 
Εργασία ξεκινά

Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο Βιομηχανική Φαρμακευτική του Τμήματος Φαρ-
μακευτικής του ΑΠΘ διερευνητικά στο 1ο εξάμηνο και η 
επίσημη έναρξή της θα πραγματοποιείται στο δεύτερο 
και θα ολοκληρώνεται στο 3ο εξάμηνο.
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Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:
«Βιομηχανική Φαρμακευτική»

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος μαθήματος Τύπος Ώρες 
(εβδομαδιαίως) ECTS

Σχεδιασμός ανάπτυξη και φαρμακολογική αξιολόγηση της 
δράσης φαρμακομορίων - μελέτες προμορφοποίησης Υ 5 7,5

Εισαγωγή στη Βιομηχανική Φαρμακευτική Ανάλυση Υ 5 7,5
Προκλινική και κλινική αξιολόγηση φαρμάκων Υ 5 7,5
1ο στάδιο εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής 
Εργασίας Υ 7.5

Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Σχεδιασμός και ανάπτυξη φαρμακοτεχνικών μορφών. Νεότερες 
προσεγγίσεις Υ 5 7,5

Εφαρμοσμένη Φαρμακευτική Ανάλυση-Διασφάλιση ποιότητας Υ 5 7,5
Καλλυντικά -Φυσικά προϊόντα Υ 5 7,5
2ο στάδιο εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής
Εργασίας Υ 7.5

Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Κανονιστικό πλαίσιο εγκρίσεως Φαρμάκων και κλινικών μελετών Y 3 5
3ο στάδιο εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής
Εργασίας Υ 25

Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ECTS 90

Άρθρο 7 
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στους δέκα (14) μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/ήτριες 
ετησίως. Επιπλέον του αριθμού εισακτέων και ένας (1) υπότροφος Στρατιωτικός Φαρμακοποιός, ως υπεράριθμος.

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 2958/12και
13-4-2018) και αναφέρονται στην προκήρυξη.

Άρθρο 8 
Προσωπικό

Το ΠΜΣ της «Βιομηχανικής Φαρμακευτικής» θα πραγματοποιείται στα εργαστήρια Φαρμακευτικής Ανάλυσης 
και Τεχνολογίας του Τομέα Φαρμακευτικής Τεχνολογίας που ανήκουν στο Τμήμα Φαρμακευτικής του ΑΠΘ. Τα 
εργαστήρια είναι πλήρως εξοπλισμένα με την απαραίτητη οργανολογία και διαθέτουν το κατάλληλό εκπαιδευτικό 
προσωπικό ώστε να καταρτίσουν επαρκώς τους ασκούμενους. Συμπληρωματικές γνώσεις και πειραματικές εφαρ-
μογές θα παρέχονται σε συνεργασία με τους Τομείς Φαρμακευτικής Χημείας και Φαρμακολογίας/Φαρμακογνωσίας 
του οικείου Τμήματος καθώς και με καταξιωμένους επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους (προσκεκλημένοι από 
ΤΕΙ, ΑΕΙ, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του ν.4485/2017 (Α΄114).

Άρθρο 9 
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθεί η υλικοτεχνική υποδομή του τμήματος Φαρμακευτικής και ιδι-
αίτερα του Τομέα Φαρμακευτικής Τεχνολογίας που θα υποστηρίξει το συγκεκριμένο ΠΜΣ είναι ικανοποιητική. Το 
Τμήμα Φαρμακευτικής του ΑΠΘ στεγάζεται στους ορόφους 2, 3 και 4 του κτιρίου Βιολογικών Επιστημών. Ο Τομέας 
Φαρμακευτικής Τεχνολογίας στεγάζεται στον 2ο όροφο και διαθέτει βιβλιοθήκες, σύνδεση με ηλεκτρονικές πηγές 
και τράπεζες δεδομένων, εργαστήρια, κτιριακές υποδομές και μεγάλο αριθμό εξειδικευμένων οργάνων κατάλληλων 
να εκπαιδεύσουν πλήρως (με πρακτικές εφαρμογές) τους φοιτητές. Η διδασκαλία των μαθημάτων θα γίνεται σε 
αίθουσα που διαθέτει ο Τομέας ενώ η διοικητική υποστήριξη θα παρέχεται αρχικά από την Γραμματεία του Τμήμα-
τος και στη συνέχεια σε συνεργασία με την γραμματεία του Τομέα της Τεχνολογίας (η γραμματεία θα στελεχωθεί 
με προσωπικό που θα προσληφθεί μετά την επίσημη έναρξη του μεταπτυχιακού).
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Άρθρο 10 
Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Άρθρο 11 
Κόστος Λειτουργίας

Αναλυτικός προϋπολογισμός λειτουργίας κατ΄ έτος και για πέντε (5) συνεχή έτη, συμπεριλαμβανομένου του αναλυτι-
κού λειτουργικού κόστους του ΠΜΣ (δαπάνες 2018: 15.000€, 2019-2022: 45.000€ ετησίως) και της χρηματοδότησής του, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 και 37 του ν.4485/2017 παρουσιάζονται ενδεικτικά στον παρακάτω πίνακα:

Έτος ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ (ΣΕ €)

20
18

1. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 
2. Δαπάνες αναλωσίμων 
3. Δαπάνες μετακινήσεων/διαμονής διδασκόντων του Π.Μ.Σ. 
4. Δαπάνες φοιτητών 
5 Αμοιβές διοικητικής και τεxνικής υποστήριξης 
6. Λειτουργικά Έξοδα Ιδρύματος (30%) 

2.500
3.000
1.000
150

3.850
4.500

20
19

1. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 
2. Δαπάνες αναλωσίμων 
3. Δαπάνες μετακινήσεων/διαμονής διδασκόντων του Π.Μ.Σ. 
4. Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς 
5. Δαπάνες φοιτητών 
6. Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού 
7. Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 
8 Αμοιβές διοικητικής και τεxνικής υποστήριξης 
9. Λοιπές δαπάνες
10. Λειτουργικά Έξοδα Ιδρύματος (30%) 

6.500
6.800
1.000
1.800
300

1.000
650

10.450
3.000

13.500

20
20

1. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 
2. Δαπάνες αναλωσίμων 
3. Δαπάνες μετακινήσεων/διαμονής διδασκόντων του Π.Μ.Σ. 
4. Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς 
5. Δαπάνες φοιτητών 
6. Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού 
7. Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 
8 Αμοιβές διοικητικής και τεxνικής υποστήριξης 
9. Λοιπές δαπάνες
10. Λειτουργικά Έξοδα Ιδρύματος (30%) 

6.500
6.800
1.500
1.800
300
500
650

10.450
3.000

13.500

20
21

1. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 
2. Δαπάνες αναλωσίμων 
3. Δαπάνες μετακινήσεων/διαμονής διδασκόντων του Π.Μ.Σ. 
4. Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς 
5. Δαπάνες φοιτητών 
6. Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού 
7. Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 
8 Αμοιβές διοικητικής και τεxνικής υποστήριξης 
9. Λοιπές δαπάνες, 
10. Λειτουργικά Έξοδα Ιδρύματος (30%) 

6.500
6.800
1.500
1.800
300
500
650

10.450
3.000

13.500

20
22

1. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 
2. Δαπάνες αναλωσίμων 
3. Δαπάνες μετακινήσεων/διαμονής διδασκόντων του Π.Μ.Σ. 
4. Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς 
5. Δαπάνες φοιτητών 
6. Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού 
7. Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 
8 Αμοιβές διοικητικής και τεxνικής υποστήριξης 
9. Λοιπές δαπάνες, 
10. Λειτουργικά Έξοδα Ιδρύματος (30%) 

3.250
4.500
750

1.800
500
550
650

7.700
1.300
9.000

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (2018-2022) 180.000
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Το συνολικό ετήσιο λειτουργικό κόστος του προγράμ-
ματος υπολογίζεται στα 180.000,00 € για τα πέντε (5) 
συνεχή έτη, το οποίο θα καλύπτεται από τέλη φοίτησης 
που ανέρχονται στο ποσό των 4.500,00 € και για ένα κύ-
κλο σπουδών [τα τρία (3) εξάμηνα φοίτησης].

Οποιεσδήποτε άλλες δυνητικές πηγές χρηματοδότη-
σης (δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους 
χορηγίες φορέων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, 
πόρους από ερευνητικά προγράμματα του Τμήματος 
Φαρμακευτικής) αξιοποιούνται για την αναβάθμιση της 
προσφερόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης των με-
ταπτυχιακών φοιτητών/ητριών και τη δυνητική μείωση 
των τελών φοίτησης.

Άρθρο 12 
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, 
θα ρυθμίζονται από τον οικείο Κανονισμό Μεταπτυχια-
κών Σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως  .

 Θεσσαλονίκη, 17 Ιουλίου 2018

Ο Πρύτανης

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ   

 Ι 

 Αριθμ. 30129 (2)
Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών με τίτλο: «Βασικές Οδοντιατρικές Επι-

στήμες» του Τμήματος Οδοντιατρικής της Σχο-

λής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανε-

πιστημίου Θεσσαλονίκης. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗ-
ΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
(Αριθ. συνεδρίασης 2958/12και13-4-2018) 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργά-

νωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθ-
μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως αυτός 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και ιδίως των άρθρων 32 
και 85 παρ. 2α.

2. Την υπουργική απόφαση με αριθμό 216772/Ζ1/8-
12-2017 (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12-12-2017): «Τρόπος κατάρτι-
σης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και 
της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μετα-
πτυχιακών Σπουδών».

3. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό: α) 163204/
Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων 
του ν. 4485/17 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών σπου-
δών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-Λοιπά θέ-
ματα», 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 με-

ταπτυχιακών σπουδών», δ) 22879/Ζ1/9-2-2018 «Εφαρ-
μογή 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. 4521/18 
(Α΄38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες 
διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α’/2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότη-
τας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και 
συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώ-
ματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Οδοντι-
ατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό 
368/28-2-2018).

6. Τη θετική εισήγηση με αριθμό 20160/12-4-2018 της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΑΠΘ.

7. Τη με αριθμό 102611/Ζ1/21-6-2018 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σχε-
τικά με την: «Ίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 
του ν. 4485/2017 (Α΄114)».

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την ίδρυση και λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 
2018-2019 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του Τμήματος Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών 
Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη 
με τίτλο: «Βασικές Οδοντιατρικές Επιστήμες», ως ακο-
λούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγεί-
ας του ΑΠΘ οργανώνει και λειτουργεί από ακαδημαϊκό 
έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο: «Βασικές Οδοντιατρικές Επιστήμες», σύμφωνα 
με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις 
του ν. 4485/2017 (Α΄114).

Άρθρο 2 
Αντικείμενο – Σκοπός

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Π.Μ.Σ.) ίναι η παροχή γνώσεων και η εκπαίδευση 
επιστημόνων στο γνωστικό αντικείμενο των Βασικών 
Οδοντιατρικών Επιστημών.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση παραγωγή εξει-
δικευμένου επιστημονικού δυναμικού στο πεδίο συγκε-
ρασμού των βασικών επιστημών (όπως Χημεία, Βιολογία 
κλπ) με τις Επιστήμες Υγείας και συγκεκριμένα με την 
Οδοντιατρική επιστήμη και τις εφαρμογές της. Η έρευ-
να στα αντικείμενα του προγράμματος στοχεύει στην 
παραγωγή καινοτομίας και στην οικονομική ανάπτυξη.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Βασικές Οδοντιατρικές Επιστήμες».
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Άρθρο 4 
Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες, πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) 
της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί είναι: Πτυχιούχοι των Σχολών Επιστημών Υγείας, Θετικών Επιστημών 
(Χημικών, Φυσικών, Βιολόγων κλπ), Πολυτεχνικών Σχολών (Χημικών Μηχανικών, Μηχανικών της Επιστήμης των 
υλικών κλπ) και άλλων σχετικών τμημάτων των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων από το Διεπιστη-
μονικό Οργανισμό Ανα- γνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ομοταγών ιδρυμάτων της 
αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΑΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι, και μόνο ένας 
κατ’ έτος, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στο ν. 4485/2017 (άρθρο 34 παρ. 8).

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια σπουδών

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) 
ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Άρθρο 6 
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Η γλώσσα διδασκαλίας του ΠΜΣ «Βασικές Οδοντιατρικές Επιστήμες» είναι η Ελληνική. Η γλώσσα εκπόνησης 
διπλωματικής εργασίας είναι η Ελληνική ή εφόσον υπάρξει ενδιαφέρον, μπορεί να είναι και η αγγλική.

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών Δ.Μ.Σ. είναι 90.

Το Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει θεωρητική διδασκαλία (60 διδακτικές μονάδες ΕCTS) και εκπόνηση μεταπτυχιακής δι-
πλωματικής εργασίας (30 διδακτικές μονάδες ECTS), η οποία πραγματοποιείται σε ερευνητικό θέμα που επιλέγεται 
από τον υποψήφιο και εμπίπτει στα ερευνητικά ενδιαφέροντα των διδασκόντων στο Π.Μ.Σ. Η χρονική διάρκεια 
ανάπτυξης των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων εκτείνεται σε τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Η θεωρητική διδασκαλία καλύπτει τα δύο πρώτα εξάμηνα. Τα μαθήματα είναι εξαμηνιαία και προβλέπονται ώρες 
διδασκαλίας με τη μορφή θεωρητικών διαλέξεων, μαθημάτων, σεμιναρίων και εργαστηρίων.

Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

Α΄ Εξάμηνο

α/α Μάθημα
ΤΥΠΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ECTS

Α΄ εξάμηνο

1 Βιολογία οδοντικών ιστών Υ 4

2 Οδοντιατρικά υλικά Υ 8

3 Επιλογή υλικών για κλινικές εφαρμογές Υ 8

4 Χημεία πολυμερών Υ 5

5 Πληροφορική της υγείας Υ 5

Σύνολο εξαμήνου ECTS 30

Β΄εξάμηνο

6 Πειραματικές μέθοδοι στην επιστήμη των υλικών Υ 10

7 Βιοενεργά σχήματα επανορθωτικής και αναγεννητικής οδοντιατρικής Υ 5

8 Εισαγωγή στην ψηφιακή οδοντιατρική Υ 5
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9 Νανοτεχνολογία και οδοντιατρική Υ 5

10 Ηθική και συστήματα συμμόρφωσης Υ 5

Σύνολο εξαμήνου ECTS 30

Γ΄εξάμηνο

11 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Έρευνα) Υ 30

Σύνολο εξαμήνου ECTS 30

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ECTS 90

Άρθρο 7 
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατά ανώτατο όριο στους πέντε (5) μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/ήτριες ετησίως.
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 2958/12 και 
13-4-2018) και αναφέρονται στην προκήρυξη.

Άρθρο 8 
Προσωπικό

Για την υλοποίηση του ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Οδοντιατρικής του Αριστοτελείου Πανε-
πιστημίου 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΄114).

Άρθρο 9 
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθούν: χώροι διδασκαλίας (αίθουσες σεμιναρίων Τμήματος Οδοντια-
τρικής (2ος, 3ος, 4ος όροφος, Ισόγειο και Α΄ υπόγειο κτιρίου Οδοντιατρικής), χώροι εργαστηριακής άσκησης (Ισό-
γειο, 2ος, 3ος όροφος κτιρίου Οδοντιατρικής), χώροι έρευνας και ερευνητικές μονάδες του Εργαστηρίου Βασικών 
Οδοντιατρικών Επιστημών (4ος και 5ος όροφος Μανδαλιδείου κτιρίου Οδοντιατρικής).

Άρθρο 10 
Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Άρθρο 11 
Κόστος Λειτουργίας

Αναλυτικός προϋπολογισμός λειτουργίας κατά ακαδημαϊκό έτος και για πέντε (5) συνεχή ακαδημαϊκά έτη, συμπε-
ριλαμβανομένου του αναλυτικού λειτουργικού κόστους του ΠΜΣ, τη χρηματοδότησή σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 32 και 37 του ν.4485/2017 αναλύεται ως ακολούθως:

ΕΣΟΔΑ 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023

Τέλη Φοίτησης 12.000,00 € 18.000,00 € 18.000,00 € 18.000,00 € 18.000,00 €

ΣΥΝΟΛΑ 12.000,00 € 18.000,00 € 18.000,00 € 18.000,00 € 18.000,00 €
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ΔΑΠΑΝΕΣ 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023

1.  Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες 
λογισμικού 0,00 € 1000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €

2.  Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε 
μεταπτυχιακούς φοιτητές 0,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 €

3. Δαπάνες αναλωσίμων 1.500,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €

4.  Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων
του Π.Μ.Σ. 500,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 €

5.  Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του 
Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς 0,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €

6.  Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού 
προσωπικού των ΑΕΙ και ερευνητικών 
κέντρων και ινστιτούτων που 
συμμετέχουν στην

οργάνωση του ΠΜΣ

3.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 €

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

1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €

8.  Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της 
παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 0,00 € 400,00 € 400,00 € 400,00 € 400,00 €

9.  Αμοιβές διοικητικής και τεxνικής 
υποστήριξης 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 €

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

400,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 €

11. Λειτουργικά Έξοδα Ιδρύματος (30%) 3.600,00 € 5.400,00 € 5.400,00 € 5.400,00 € 5.400,00 €

ΣΥΝΟΛΑ 12.000,00 € 18.000,00 € 18.000,00 € 18.000,00 € 18.000,00 €

Το ανωτέρω κόστος καλύπτεται από τέλη φοίτησης, τα οποία ανέρχονται σε 4.500,00 € ανά φοιτητή για τα τρία 
εξάμηνα σπουδών (1.500 € για κάθε εξάμηνο). Από τα τέλη φοίτησης απαλλάσσονται μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/
ήτριες που καλύπτουν τους όρους του άρθρου 35 του ν. 4485/2017.

Έχουν υπολογιστεί κατά ακαδημαϊκό έτος πέντε (5) εισακτέοι εκ των οποίων ο ένας (1) απαλλάσσεται των τελών 
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, 17 Ιουλίου 2018

Ο Πρύτανης

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ 

 Ι 

    Αριθμ. ΔΠΘ/ΔΔΚ/ΤΔΞ/52815/6059/2046 (3)
Ένταξη υπαλλήλου με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. σε θέση Κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσω-

πικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πα-

νεπιστημίου Θράκης. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΕΥΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 

 Αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.15θ του άρθρου 15 του ν.4485/2017 (114 Α΄),
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2. τις διατάξεις των άρθρων 29 και 79 του ν.4009/2011 
(ΦΕΚ 195 Α’) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 
39 παρ.21 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), του άρθρου 68 
παρ.3 περ.5 του ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32 Α΄) και του άρθρου 
55 παρ.2 του ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118 Α΄) όπως αντικατα-
στάθηκε με την παρ.5 του άρθρου 27 του ν.4386/2016 
(ΦΕΚ 83 Α΄),

3. τις διατάξεις του του άρθρου 2 του π.δ.118/2002 
(ΦΕΚ 99 Α΄),

4. τη με ημερομηνία 6 Σεπτεμβρίου 2016 αίτηση του 
υπαλλήλου με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ Λεωνίδα Καρακα-
τσάνη, κάτοχου διδακτορικού διπλώματος, για ένταξη 
σε θέση ΕΔΙΠ του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος,

5. την αριθ. ΔΠΘ/ΠΣ/25704/484/18.01.2017 απόφαση 
του Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής, περί ορισμού 
Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής,

6. τη με ημερομηνία 15.05.2017 εισήγηση της Τριμε-
λούς Εισηγητικής Επιτροπής,

7. την απόφαση της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής 
Σχολής (αριθ.συν. 4/01.02.2018) για την ένταξη στην 
κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. του υπαλλήλου ΙΔΑΧ, Κατηγορίας ΠΕ, 
Ειδικότητας Μηχανικών Λεωνίδα Καρακατσάνη, κάτο-
χου διδακτορικού διπλώματος στο Τμήμα Μηχανικών 
Περιβάλλοντος,

8. την αριθ. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/50988/2787/26.06.2018 από-
φαση της Συγκλήτου για μεταφορά κενής θέσης ΕΔΙΠ 
του Ιδρύματος στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος,

9. ότι δεν έχει εκδοθεί το π.δ/γμα που θα ρυθμίζει τη 
βαθμολογική και μισθολογική κατάσταση των μελών 
Ε.ΔΙ.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 
29 του ν.4009/2011 και κατατάσσεται αυτοδίκαια στις 
βαθμίδες του π.δ. 118/2002,

10. το υπ΄αριθ. ΔΠΘ/ΔΟΔ/54716/7722/05.07.2018 ση-
μείωμα δαπάνης, από το οποίο προκύπτει ότι η εν λόγω 
ένταξη δεν προκαλεί επιπλέον δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού,

11. τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του υπαλ-
λήλου,

12. τη με αριθ.ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/25072/969/17.01.2017 (ΦΕΚ 
327/08.02.2017/Β’) απόφαση της Συγκλήτου του Δ.Π.Θ., 
αναφορικά με τον «Ορισμό Αναπληρωτών Πρύτανη-
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Πρύτανη και Αναπλήρωση 
Πρύτανη», διαπιστώνεται:

Η ένταξη του Λεωνίδα Καρακατσάνη του Παράσχου 
υπαλλήλου του Ιδρύματος με σχέση εργασίας ιδιωτι-
κού δικαίου αορίστου χρόνου, κάτοχο διδακτορικού δι-
πλώματος με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές με 
τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το Ίδρυμα, σε 
κενή οργανική θέση των προβλεπόμενων στο άρθρο 29 
του ν.4009/2011 κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού 
Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Α βαθμίδας της ΠΕ Κατηγορίας, 
του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνι-
κής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, 
με αντίστοιχη κατάργηση της κατεχόμενης θέσης, επειδή 
έχει τα νόμιμα προσόντα.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Κομοτηνή, 5 Ιουλίου 2018

Ο Πρυτανεύων

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥΛΟΥΠΙΔΗΣ   

 Ι

Αριθμ. πράξης: 124 (4) 
 Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου μέλους Ε.ΔΙ.Π 

του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της 

Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Αλεξάνδρει-

ου Τεχνολογικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπ’ όψη:
1. Τις διατάξεις του ν.1404/1983 (ΦΕΚ Α΄17/24-11-1983)

«Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων (ΤΕΙ)», όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 29 και 79 του ν.4009/2011 
(ΦΕΚ Α΄195/6-9-2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση 
της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανώ-
τατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθη-
καν και ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 68 παρ. 3 του ν. 4235/2014 
(ΦΕΚ Α΄32/11-2-2014).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 7 του ν. 4386/2016 
(ΦΕΚ Α΄ 83/11-5-2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄/4-8-2017).
6. Το π.δ. 160/2008 (ΦΕΚ Α΄ 220/3-11-2008).
7. Το π.δ. 82/2013 (ΦΕΚ Α΄123/3-6-2013) «Συγχώνευση 

Σχολών - Μετονομασία Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων 
- Κατάργηση Τμημάτων - Συγκρότηση Σχολών του ΑΤΕΙ-Θ».

8. Τη με αριθ. 20/3-2-2015 πράξη του Προέδρου ΑΤΕΙ-Θ,
η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 247/Β΄/17-2-2015 σχε-
τικά με την ένταξη του Δημητρίου Αμανατιάδη του Σο-
φοκλή σε θέση κλάδου Ε.ΔΙ.Π. ειδικότητας ΠΕ20 Πλη-
ροφορικής.

9. Τη με αριθ. πρωτ. ΠΦ 10.1/672/20-4-2018 αίτηση 
του Δημητρίου Αμανατιάδη, μέλους κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π. 
του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της Σχολής 
Τεχνολογικών Εφαρμογών, για καθορισμό του γνωστι-
κού του αντικειμένου.

10. Το με αριθ. 2/9-5-2018 απόσπασμα πρακτικού Γενι-
κής Συνέλευσης του Τομέα Συστημάτων και Τεχνολογίας 
Υπολογιστών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών, με το οποίο 
ομόφωνα αποφάσισε την έγκριση του αιτήματος του 
Δημητρίου Αμανατιάδη για τον ορισμό του γνωστικού 
του αντικειμένου.

11. Το με αριθ. 10/9-5-2018 (θέμα 3ο) απόσπασμα 
πρακτικού συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος 
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Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών 
Εφαρμογών, σχετικά με τον καθορισμό του γνωστικού 
αντικειμένου, του Δημητρίου Αμανατιάδη.

12. Την αριθ. 193992/Z1/10-11-2017 υπουργική από-
φαση (ΦΕΚ 579/Υ.Ο.Δ.Δ./14.11.2017).

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

Τον καθορισμό του γνωστικού αντικειμένου του Δη-
μητρίου Αμανατιάδη του Σοφοκλή, μέλους κατηγορίας 
Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του 

Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της Σχολής 
Τεχνολογικών Εφαρμογών ως εξής: «Επικοινωνίες και 
δίκτυα υπολογιστικών συστημάτων» του Τομέα Συστη-
μάτων και Τεχνολογίας Η/Υ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 13 Ιουλίου 2018

Ο Πρύτανης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΙΩΝΑΣ  
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*02034231708180012*

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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